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АНОТАЦІЯ 
Завадський І.О. Подільні коди та їх застосування. — Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та 

кібернетики. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Київ, 2020. 

Розвиток інформаційного суспільства тісно пов’язаний і залежить від 

розвитку засобів зберігання, захисту та пошуку інформації. Удосконалення цих 

засобів може відбуватися двома шляхами, які можна умовно назвати фізичним і 

програмним. Другий шлях менш витратний, оскільки дає змогу зберігати більше 

даних на тому самому носії,  швидше здійснювати їх пошук або забезпечувати їх 

надійніше передавання тим самим каналом зв’язку лише завдяки використанню 

більш досконалих математи чних методів. Такими методами є насамперед 

методи стискального та завадостійкого кодування, а також пошуку даних. 

Розробці та вдосконаленню саме таких методів і присвячено дане дисертаційне 

дослідження. 

Фундатором теорії інформації К. Шенноном ще наприкінці 1940-х років 

було встановлено граничні співвідношення, що визначають теоретичні межі 

ефективності стискальних та завадостійких кодів для інформаційних джерел із 

заданими характеристиками. Коди, які дають можливість стискати дані майже на 

межі теоретичних можливостей, відомі ще з 1950-х років, однак вони не 

демонструють високої ефективності за іншими, крім коефіцієнта стискання, 

показниками, такими як швидкість декодування, можливість пошуку в 

закодованому файлі та стійкість до поширення помилок. І навпаки: коди, що 

мають зазначені властивості та характеризуються високою швидкістю 

декодування, такі як коди Фібоначчі або байтові коди, не забезпечують 

належного коефіцієнту стискання. Тому актуальним стає завдання розробки 
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кодів, які б поєднували високий коефіцієнт стискання із іншими корисними 

властивостями. У даному дисертаційному дослідженні розробка подібних кодів 

була одним із основних завдань, рішенням якого стали мультироздільникові 

стискальні коди, вперше означені та досліджені в цій роботі. 

Також на сьогоднішній не існує узагальненого математичного апарату для 

дослідження кодів, що мають зазначені вище характеристики. У даній 

дисертаційній роботі вводиться та досліджується подільність кодів — та їхня 

властивість, на основі якої можна розробити відповідний математичний апарат. 

На основі властивості подільності доведено повноту та універсальність 

мультироздільникових кодів, визначено їхню асимптотичну поведінку, а також 

встановлено характеристики деяких схем завадостійкого кодування. Крім того, 

переваги мультироздільникових кодів над найбільш близькими до них відомими 

кодами Фібоначчі пояснено з точки зору структурних особливостей кодів, а саме 

через доведення належності їх до різних класів подільних кодів. 

У галузі завадостійкого кодування найкращі з відомих на сьогодні методів, 

такі як турбо-коди, забезпечують високий рівень завадостійкості за середнього 

та низького рівня шуму, однак мають гірші показники, якщо співвідношення 

корисного сигналу до шуму в каналі зв’язку становить 1–2 Дб або менше. Однак 

такий рівень шуму може бути цілком реальним, якщо, наприклад, йдеться про 

передавання сигналу з безпілотних літальних апаратів, а радіозавади 

створюються супротивником під час військових дій. Тому розробка схем 

завадостійкого кодування, що дають змогу передавати з мінімальними 

викривленнями корисний сигнал за високого рівня шуму, є актуальною задачею, 

яка також значною мірою була вирішена в даному дисертаційному дослідженні.  

Винайдення стискальних кодів, які дають змогу виконувати пошук 

інформації в стиснутих файлах без їхнього декодування, підвищує актуальність 

задачі конструювання та вдосконалення алгоритмів пошуку рядка в тексті, 

насамперед у її бінарному варіанті. У даному дисертаційному дослідженні були 

запропоновані алгоритми, що розв’язують цю задачу, і мають кращу швидкодію 

за всі інші відомі на сьогодні методи. 
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Об’єктом дослідження є стискальні та завадостійкі коди, а також методи 

пошуку даних у закодованих файлах. 

Предметом дослідження є подільні, зокрема мультироздільникові коди, 

методи кодування та декодування подільних кодів, методи пошуку рядка в тексті 

з використанням багатовимірних пошукових масивів та їх стисненням, методи 

прискореного пошуку рядка в бінарних файлах. 

Вибір методів дослідження цієї дисертаційної роботи зумовлений сучасним 

станом технологій стискання, пошуку та забезпечення завадостійкості даних, 

зокрема: методи теорії скінченних автоматів застосовані для проектування та 

дослідження властивостей схем забезпечення завадостійкості передавання 

даних, а також алгоритмів генерації та декодування стискальних кодів; відомі 

методи завадостійкого кодування застосовані у запропонованих двошарових 

схемах завадостійкого кодування, поряд із запропонованими новими методами; 

методи теорії інформації використані для отримання граничних оцінок 

ефективності розроблюваних кодів та алгоритмів, а також для доведення 

теоретичних властивостей кодів; метод твірних функцій використано для 

визначення асимптотичних характеристик стискальних кодів; методи 

математичної статистики використані для обґрунтування достовірності 

статистичних гіпотез про вищу або нижчу середню швидкодію одних алгоритмів 

порівняно з іншими. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в означенні нових понять, 

розробці нових алгоритмів, моделей та методів для розв’язання задачі стискання 

даних, їх пошуку та забезпечення завадостійкості їх передавання. У 

дисертаційній роботі вперше: 

 введено поняття подільних кодів та розроблено математичний апарат 

для визначення характеристик множин кодових слів на основі 

властивості їх подільності; 

 означено нижній (2,3)-код — подільний код на основі двобазисної 

системи числення, досліджено його властивості та можливість 

застосування в стискальному та завадостійкому кодуванні; 
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 означено мультироздільникові та реверсивні мультироздільникові 

стискальні коди, що є першими кодами, у яких використовується 

багато роздільників, а також першими стискальними кодами, що, 

маючи всі якісні характеристики кодів Фібоначчі, перевершують їх як 

за стискальною ефективністю, так і за швидкістю кодування й 

декодування; 

 побудовано базові та прискорені побайтові алгоритми декодування 

мультироздільникових кодів;   

 сконструйовано родину алгоритмів пошуку рядка в тексті, які мають 

найкращу швидкодію серед усіх відомих алгоритмів для багатьох 

комбінацій таких параметрів, як довжина рядка та розмір алфавіту; 

 розроблено і застосовано метод стискання багатовимірних пошукових 

масивів для алгоритмів пошуку патерна в тексті; 

 розроблено ефективний метод пошуку патерна в бінарному тексті з 

урахуванням його побайтової організації. 

У дисертаційній роботі вдосконалено: 

 алгоритми прискореного декодування кодів із роздільниками: час 

виконання запропонованих методів декодування є нижчим за час 

виконання подібних методів декодування кодів Фібоначчі більш ніж 

у 1,5 рази; 

 методи суфіксного пошуку рядка в тексті: покращено середній час 

виконання методів пошуку рядка в тексті для багатьох комбінацій 

таких параметрів, як довжина рядка та розмір алфавіту, а також 

середній час пошуку в бінарному тексті; 

 двошарові схеми завадостійкого кодування: покращено показники 

пакетної завадостійкості двошарових схем завадостійкого кодування 

швидкості ½ для високих рівнів шуму в каналах передавання даних. 

Отримали подальший розвиток: методи стискального та завадостійкого 

кодування даних, теорія кодування інформації. 
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Достовірність результатів дисертаційної роботи обґрунтовується 

численними комп’ютерними експериментами з вимірювання швидкодії, а також 

стискальної та завадостійкої ефективності алгоритмів, методів і кодів. 

Достовірність тверджень про кращий середній час виконання одних алгоритмів 

порівняно з іншими доведено з використанням методів математичної статистики. 

Практичне значення отриманих в дисертації результатів полягає у створенні 

можливостей для:  

 удосконалення систем, що забезпечують надійне передавання даних, 

зокрема в умовах високого рівня завад у зовнішньому середовищі; 

 удосконалення систем зберігання великих обсягів даних, зокрема 

інформаційно-пошукових систем; 

 прискорення пошуку різнотипних даних, насамперед 

природномовних текстів, у великих сховищах даних. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в навчальний процес 

факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка при підготовці фахівців за напрямом 

«інформатика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (в теоретичній та 

практичній підготовці за дисципліною «Прикладні алгоритми»). 

 

Ключові слова: код, кодування, стискальний код, стискання даних, 

ущільнення даних, завадостійкість, завадостійкий код, декодування, пошук 

рядка, пошук тексту, пошуковий алгоритм, код Фібоначчі. 

 

 

  



VI 
 

ABSTRACT 
Zavadskyi I.O. Splittable codes and their applications. – Manuscript. 

Thesis for a Doctoral degree in Phisyco-Mathematical Sciences in speciality  

01.05.01 – Theoretical Foundations of Computer Science and Cybernetics. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2020. 

The development of information society is closely connected and depends on the 

development of data storage, data securing and data search tools. These tools can be 

improved in two ways, which can be notionally named ‘physical’ and ‘programming’. 

The second one is less consuming, since it makes possible to store more data on the 

same drive, to search data faster or to transmit them more securely by the same 

communication channel only due to applying more sophisticated mathematical 

methods. These methods include, in the first place, the methods of data compression, 

noise resistance and data search. The research in question is intended to investigate and 

advance such methods. 

C. Shannon, the founder of information theory, has established the theoretical 

thresholds for the efficiency of data compression and error correcting codes for the 

specified data sources in the late 1940-th. The codes that allow us to compress the data 

very close to the theoretical threshold, are known since 1950-th, however, they are not 

so efficient by other measures, such as decoding speed, possibility to search the 

compressed files directly and robustness in the sense of limiting the error propagation. 

And vice versa, the codes that benefit from the aforementioned properties, such as 

Fibonacci or byte-aligned codes, suffer from the low compression rate. Thus, the 

development of codes that combine the high compression rate with other useful 

properties is actual and this is one of the main goals of this thesis. The development of 

codes combining these properties was one of the main goals of this thesis and it leaded 

us to multi-delimiter codes, which were defined in this thesis for the first time ever.  

Also, the generalized mathematical apparatus for investigating the codes having 

aforementioned properties has not been developed by now. In this thesis, the 

splittability of codes is defined — the property, which makes the development of such 
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mathematical apparatus possible. Basing on splittability property, the completeness 

and universality of multi-delimiter coded has been proved, their asymptotic behavior 

has been established as well as some properties of the error correcting schemas. Also, 

the advantages of multi-delimiter codes over Fibonacci codes, which are closest to 

them, were explained from the perspective of code’s structural specificity, namely by 

proving the fact that these two types of codes represent two different classes of 

splittable codes. 

In the area of error-correcting coding, the best known by now codes, such as 

turbo codes, reduce the error rate significantly in the channels with relatively high or 

average signal-to-noise ratio. However, their efficiency falls down when this ratio 

reaches 1–2 dB or less. Such noise level can be considered as realistic when it comes, 

for instance, to transmitting a signal from remotely piloted aircrafts while radio 

interference is intentionally emitted. Therefore, the development of error correcting 

methods that minimalize the interference impact when the noise level is high is the 

actual problem. And this problem was resolved to a great extent in the present research. 

Investigating the data compression codes that allow us to search the compressed 

files without their decompression brings the pattern matching problem to the 

mainstream, and especially its binary variant. The algorithms to solve this problem that 

outperform all the other known algorithms were constructed in this research. 

The object of the study is data compression and error correcting codes and also 

the methods of pattern matching in encoded files. 

The subject of the research is splittable codes, in particular multi-delimiter codes, 

the methods of splittable codes encoding and decoding, the pattern matching methods 

using multi-dimensional arrays and compressing them, the methods of a fast pattern 

matching in binary files. 

The scientific methods of this study have been underpinned by the present state 

of data compression, data search and noise immunity technology. In particular, the 

methods of finite automaton theory applied to constructing the schemes that ensure an 

error-free data transmission and investigating their properties, and also to constructing 

the algorithms of data compression encoding and decoding; the known methods of 
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error correcting encoding applied in two-layer schemes together with the proposed new 

methods; the methods of information theory are used to obtain the thresholds of the 

developed algorithms efficiency and also to prove the theoretical properties of the 

codes; the generating functions method is used to obtain the asymptotic properties of 

data compression codes; the statistical theory methods are used to verify the hypothesis 

about outperformance of one algorithm over another. 

The scientific novelty of the research consists of defining new concepts, 

developing new algorithms, models and methods of solving the problems of data 

compression, reliable data transmission and data search. The following results are 

obtained in the thesis originally: 

 a concept of splittable codes is defined and mathematical apparatus 

needed to determine the properties of codeword sets is developed by the terms of a 

code splittability; 

 the low (2,3)-code is defined, which is built using 2-base numerical 

system, its properties investigated as well as the possibility of their using in error-

correction and compression coding; 

 multi-delimiter and reverse multi-delimiter codes are defined, which are 

the first ones where multiple delimiters used, and also the first data compression codes 

having all properties of Fibonacci codes and outperforming the latter either by 

compression efficiency or by decompression speed; 

 conventional and accelerated byte-aligned decoding algorithms for multi-

delimiter codes are developed; 

 a family of pattern matching algorithms is constructed, which outperforms 

all the other known algorithms by the search speed for the wide range of (pattern length, 

alphabet size) values combinations; 

 a method of multidimensional search arrays compression for pattern 

matching algorithms is developed and implemented; 

 an efficient pattern matching algorithm for binary texts is constructed, 

which benefits from the byte structure of a text. 
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The following methods and schemes were improved in the thesis: 

 algorithms of fast decoding the codes with delimiters: the average timing 

of the proposed algorithms is more than 1.5 times less than that one of similar fast 

decoding methods for Fibonacci codes; 

 methods of pattern matching that implement a suffix-based approach as 

well as pattern matching methods for binary texts; 

 the error correction efficiency of two-layer error correcting encoding 

schemes of rate ½ for communication channels with low signal-to-noise ratio. 

The methods of the compression coding, error correction coding and information 

theory were developed further. 

Thesis results are validated by numerous computational experiments measuring 

the execution speed, compression or error correction rate provided by the algorithms, 

methods and codes. The methods of mathematical statistics used to verify the 

statements about outperformance of one algorithm over another in the terms of 

execution time.  

The real-life impact of the thesis results consists of creating the possibilities for: 

 improvement systems that provide a reliable data transmission, in particular 

in a high-noise environment; 

 advancing large data storage systems, such as information retrieval systems; 

 accelerating the search of diverse data, in particular natural language texts, in 

large data storages. 

Thesis results are implemented in the academic activity of Computer Science 

and Cybernetics Faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv, the 

bachelor level of “Informatics” specialty, in theoretical and practical components of 

the “Applied algorithms” course. 

 

Keywords: code, encoding, compression code, data compression, noise 

resistance, noise immunity, error correction, decoding, pattern matching, text search, 

search algorithm, Fibonacci code. 
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ВСТУП 
Актуальність теми. Стискальне та завадостійке кодування є одним із 

базових компонентів сучасних інформаційних систем. Розробка ефективних 

кодів, а також методів кодування та декодування є фундаментальною проблемою 

кібернетики. Водночас ця задача має і велике практичне значення, оскільки від 

характеристик методів стискального кодування залежить ефективність роботи 

систем зберігання даних та інформаційно-пошукових систем у цілому, а від 

характеристик методів завадостійкого кодування — ефективність систем 

зберігання та передавання даних. Проблема була сформульована К. Шенноном 

[1], який також довів граничні співвідношення, що визначають теоретичні межі 

ефективності стискальних та завадостійких кодів для інформаційних джерел із 

заданими характеристиками. Перші методи стискального кодування були 

розроблені Д. Хафманом [2], а завадостійкого кодування — К. Шенноном [1] та 

Р. Хемінгом [3] у 1950-х роках. У той час як стискальна ефективність кодів 

Хафмана вже була близькою до межі Шеннона, у галузі завадостійкого 

кодування аналогічних показників вдалося досягти лише на межі 2000-х років із 

винайденням методів декодування для кодів із низькою щільністю перевірок на 

парність (LDPC) [4], [5], а також турбо-кодів [6]. Ці схеми забезпечують високий 

рівень завадостійкості за середнього та низького рівня шуму, однак мають гірші 

показники, якщо співвідношення корисного сигналу до шуму в каналі зв’язку 

становить 1–2 Дб або менше. Однак такий рівень шуму може бути цілком 

реальним, якщо, наприклад, йдеться про передавання сигналу з безпілотних 

літальних апаратів, а радіозавади створюються супротивником під час 

військових дій. Тому розробка схем завадостійкого кодування, що дають змогу 

передавати корисний сигнал за високого рівня шуму, є актуальною задачею.  

Розвиток теорії та практики стискального та завадостійкого кодування на 

згаданих вище досягненнях не можна вважати завершеним ще й тому, що крім 

власне стискальної чи завадостійкої ефективності, коди мають багато інших 

важливих характеристик, таких як, наприклад, швидкість кодування чи 
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декодування, ємнісні витрати тощо. Для стискальних кодів важливою також є 

можливість пошуку інформації у стиснутому файлі. Крім того, проблема 

забезпечення завадостійкості поширюється і на інформацію, яка зберігається в 

стиснутому вигляді, тобто актуальною стає розробка стискальних кодів, які 

мають властивість робастності і дають змогу якщо не виправляти помилки, то 

хоча б обмежувати область їх впливу у закодованому файлі. 

Одним із найвідоміших класів стискальних кодів, що надають можливість 

пошуку в стиснутому файлі, а також мають певну стійкість до поширення 

помилок, є коди Фібоначчі. Ідею використання властивостей чисел Фібоначчі 

для створення стискальних кодів вперше запропонували А. Апостоліко та А. 

Франкель [7], а найбільшого розвитку вона здобула в працях Ш.Т. Клейна та 

інших авторів [8]–[11]. Також застосування чисел Фібоначчі для кодування та 

стискання даних досліджували українські науковці, такі як А.В. Анісімов [12], 

[13], В.А. Лужецький, Л.А. Савицька [14], [15]. 

Крім того, починаючи з 2000 року, у роботах Е. Де Моури,  Г. Наварро та ін. 

[16]–[18], а також Дж. Кулпепера та А. Моффата [19] було запропоновано родину 

байтових кодів, основним призначенням яких є забезпечення швидкого 

декодування стиснутого файлу та пошуку в ньому. Як коди Фібоначчі, так і 

байтові коди набувають зазначених вище властивостей за рахунок зниження 

стискальної ефективності, що обмежує сферу їхнього практичного застосування. 

Тому актуальною стає задача створення кодів, що характеризуються 

робастністю, надають можливість пошуку в стиснутому файлі і водночас 

забезпечують кращий коефіцієнт стискання та/або швидкість декодування, ніж 

коди Фібоначчі чи байтові коди. Також малодослідженими є гібридні 

стискально-завадостійкі коди, які, стискаючи дані, не лише мають стійкість до 

поширення помилок, але й надають механізми для їхнього виявлення та/або 

виправлення. 

У працях А.В. Анісімова [20], [21] було запропоновано нові математичні 

принципи побудови кодів, що можуть мати як стискальні властивості, так і 
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властивості завадостійкості. Однак самі коди, означені в цих дослідженнях, не 

мали властивості повноти та не забезпечували високого рівня стискання даних. 

У зв’язку з цим актуальним є завдання вдосконалення кодів, що базуються на 

використанні двобазисних систем числення. Узагальнення цього математичного 

принципу дає змогу означити широкий клас кодів, як стискальних, так і 

завадостійких, кодові слова яких мають властивість подільності. Ця властивість 

є визначальною ознакою всіх кодів, що розглядаються в даній роботі, а 

дослідження загальних характеристик кодів цього класу є актуальною і 

важливою задачею. 

Також на сьогоднішній не існує узагальненого математичного апарату для 

дослідження кодів, що мають зазначені вище характеристики. Як буде показано 

в даному дослідженні, подільність кодів є тією властивістю, на основі якої можна 

розробити відповідний математичний апарат. Це також є причиною, що 

обумовлює актуальність дослідження подільних кодів і їх застосувань. 

Іншою фундаментальною проблемою кібернетики є проблема пошуку 

даних, важливим частинним випадком якої є задача пошуку рядка в лінійному 

файлі. Перші методи, що можуть бути суттєво швидшими за пошук методом 

«грубої сили», були запропоновані наприкінці 1970-х років у працях Д. Кнута, 

Дж. Моріса, Д. Пратта [22], а також Р. Боєра та Дж. Мура [23]. Відтоді було 

створено сотні методів пошуку, переважна більшість яких в певному розумінні 

розвиває ідею суфіксного пошуку Боєра-Мура. Ефективним механізмом, що 

використовується в багатьох таких методах, є використання багатовимірних 

пошукових масивів. Однак його застосування стримує великий обсяг пам’яті, що 

потрібний для зберігання таких масивів. Для подолання цієї проблеми Т. Лекро 

був розроблений метод пошуку з хешуванням [24], який, однак, уповільнюється 

через те, що хеш-функція не завжди видає максимально можливі значення зсуву 

вікна пошуку. У зв’язку з цим актуальною є задача пошуку способів стискання 

багатовимірних пошукових таблиць. 
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У застосуванні до стиснутих даних задача пошуку рядка в тексті має певну 

специфіку, оскільки стиснутий файл у більшості випадків являє собою бінарний 

текст, операція зчитування в якому повертає не один двійковий символ, а цілий 

байт чи набір байтів. Ш. Т. Клейном було запропоновано пошуковий метод [25], 

що враховує цю особливість, однак він був далекий від досконалості. Згодом 

було запропоновано покращені методи [26], [27], однак у цілому галузь пошуку 

в бінарних текстах не є достатньо дослідженою і розробка подібних методів є 

актуальним завданням. 

У цілому, розробка алгоритмів пошуку в бінарних файлах разом зі 

стискальними кодами, що поєднують достатньо високий коефіцієнт стискання з 

можливостями пошуку в стиснутих файлах та певною завадостійкістю, дасть 

змогу суттєво підвищити ефективність інформаційно-пошукових систем. Ця 

задача є особливо актуальною з огляду на зростання в сучасному світі ролі 

«великих даних», а також систем їх зберігання та опрацювання. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

ефективних стискальних і завадостійких кодів, а також методів кодування, 

декодування та пошуку інформації в закодованих файлах. 

Реалізація цієї мети передбачає виконання таких завдань: 

 означення властивості подільності кодів, розробка і застосування 

математичного апарату дослідження характеристик кодів на основі 

принципу подільності; 

 означення і дослідження стискальних кодів, що надають можливість 

пошуку в стиснутому файлі без його розкодування, є синхронізовними і 

водночас характеризуються кращим коефіцієнтом стиснення та/або 

швидкістю декодування, ніж коди Фібоначчі чи байтові коди; 

 означення і дослідження властивостей гібридних подільних кодів, що 

дають змогу стискати дані й водночас характеризуються певною 

завадостійкістю; 
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 побудова ефективних методів кодування та декодування подільних 

кодів; 

 розробка ефективних методів пошуку рядка в тексті з використанням 

багатовимірних пошукових масивів, а також методів стиснення цих 

масивів; 

 розробка ефективних методів пошуку рядка в закодованому бінарному 

файлі. 

Об’єктом дослідження є стискальні та завадостійкі коди, а також методи 

пошуку даних у закодованих файлах. 

Предметом дослідження є подільні, зокрема мультироздільникові коди, 

методи кодування та декодування подільних кодів, методи пошуку рядка в тексті 

з використанням багатовимірних пошукових масивів та їх стисненням, методи 

прискореного пошуку рядка в бінарних файлах. 

Методи дослідження. 

Вибір методів дослідження цієї дисертаційної роботи зумовлений сучасним 

станом технологій стискання, пошуку та забезпечення завадостійкості даних, 

зокрема:  

 методи теорії скінченних автоматів застосовані для проектування та 

дослідження властивостей схем забезпечення завадостійкості передавання 

даних, а також алгоритмів генерації та декодування стискальних кодів;  

 відомі методи завадостійкого кодування застосовані у запропонованих 

двошарових схемах завадостійкого кодування, поряд із запропонованими 

новими методами; 

 методи теорії інформації використані для отримання граничних оцінок 

ефективності розроблюваних кодів та алгоритмів, а також для доведення 

теоретичних властивостей кодів; 

 метод твірних функцій використано для визначення асимптотичних 

характеристик стискальних кодів; 
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 методи математичної статистики використані для обґрунтування 

достовірності статистичних гіпотез про вищу або нижчу середню швидкодію 

одних алгоритмів порівняно з іншими. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Отримано такі нові результати. 

1. Введено поняття подільних кодів та розроблено математичний 

апарат для визначення характеристик множин кодових слів на основі властивості 

їх подільності. 

2. Означено нижній (2,3)-код — подільний код на основі двобазисної 

системи числення, досліджено його властивості та можливість застосування в 

стискальному та завадостійкому кодуванні. 

3. Створено двошарову схему завадостійкого кодування з 

використанням нижнього (2,3)-коду, яка є ефективнішою за відомі рішення у разі 

пакетного передавання даних у каналах із високим рівнем шуму. 

4. Означено мультироздільникові та реверсні мультироздільникові 

стискальні коди, побудовано базові та прискорені побайтові алгоритми їх 

декодування.  Вони є першими стискальними кодами, що, маючи всі якісні 

характеристики кодів Фібоначчі, перевершують їх як за стискальною 

ефективністю, так і за швидкістю кодування й декодування. 

5. Розроблено родину алгоритмів пошуку патерна в тексті, які мають 

кращу швидкодію серед усіх відомих алгоритмів для широкого діапазону 

довжин патернів на алфавітах, що містять 4, 8 або 256 символів. 

6. Розроблено із застосовано метод стискання багатовимірних 

пошукових масивів для алгоритмів пошуку патерна в тексті. 

7. Розроблено родину ефективних методів пошуку патерна в бінарному 

тексті з урахуванням його побайтової організації, представники якої мають 

найкращу швидкодію серед усіх відомих методів для всіх практично цікавих 

довжин патерна. 
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Особистий внесок здобувача. Робота є узагальненням результатів 

теоретичних та експериментальних досліджень, виконаних автором самостійно і 

опублікованих в особисто підготовлених працях [28–41]. У роботах, що 

опубліковані у співавторстві, здобувачу належить: у статті [42] — архітектура 

синхронного оптичного помножувача, [43] — метод оптимізації архітектури 

синхронного оптичного помножувача, [44] — означення нижнього (2,3)-коду та 

схема виправлення помилок на основі нижнього (2,3)-коду, [45] — означення 

мультироздільникових кодів, доведення їхньої повноти та визначення 

асимптотичної щільності, результати обчислювальних експериментів, [46] — 

опис алгоритму MAWP22, [47] — опис базових алгоритмів MAWqp. 

Апробація матеріалів дисертації. Положення дисертаційного дослідження 

опубліковано в матеріалах доповідей 9 міжнародних наукових конференцій: 2-ї 

та 3-ї Міжнародних наукових конференцій «IEEE International Black Sea 

Conference on Communications and Networking», (27–30 травня 2014 р., Кишинів, 

Молдова, та 18–21 травня 2015 р., Констанца, Румунія), двох міжнародних 

наукових конференцій «Prague Stringology Conference» (29–31 серпня 2016 р. та 

28–30 серпня 2017 р., Прага, Чеська Республіка), 5-ї міжнародної науково-

практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» 

(27–29 травня 2015 р., Івано-Франківськ), міжнародної науково-практичної 

конференції «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання» (15–20 

травня, 2017 р., Івано-Франківськ), 6-ї міжнародної науково-практичної 

конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» 

(24–25 жовтня 2017 р., Вінниця), 23-ї міжнародної наукової конференції «Natural 

Language Processing and Information Systems» (13–15 червня 2018 р., Париж, 

Франція), 1-ї міжнародної наукової конференції «IEEE International Conference 

on Advanced Trends in Information Theory» (18–20 грудня 2019 р., Київ). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні 

дослідження за темою дисертації проводились на факультеті комп’ютерних наук 

та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 
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рамках науково-дослідних робіт «Теорія і методи розробки інтелектуальних 

інформаційних технологій та систем», Р\Р УКРІНТЕІ № 0116U006378 (2013–

2016 рр.) та («Розробка логіко-алгоритмічних методів дослідження формальних 

моделей природних мов» , Р\Р УКРІНТЕІ № 0116U004780 (2016–2018 рр.). 

Практичне значення отриманих результатів. 

Розроблені в дисертації методи кодування можуть бути застосовані в 

системах, що забезпечують надійне передавання даних, а також їхнє зберігання 

в стиснутому вигляді з підтримкою опрацювання даних без їхнього 

розархівування, зокрема в серверних базах даних. Ці методи дають можливість 

зберігати дані майже з максимальним рівнем стиснення (з перевищенням 

теоретичної межі на 2–4%) й разом із тим локалізувати можливий вплив помилок 

у даних, забезпечувати пошук інформації в даних без їхнього декодування, а 

також, у разі потреби, швидке декодування. Розроблені в дисертації методи 

пошуку можуть бути використані для організації ефективного пошуку даних у 

будь-яких системах, де дані зберігаються в лінійних структурах, а алфавіт має 

невеликий розмір, наприклад для бінарних або біологічних (послідовності 

нуклеотидів або геном) даних. Усі практичні результати дисертації повністю 

готові до використання. 

Результати дослідження використовуються в навчальному процесі 

факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка при підготовці фахівців за напрямом 

«інформатика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (в теоретичній та 

практичній підготовці за дисципліною «Прикладні алгоритми»). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 29 наукових праць 

загальним обсягом 7,8 д.а. (з них 6,0 д.а. належать особисто автору): 20 наукових 

статей (5,8 д.а., з них 4,8 д.а. належать особисто автору), усі — у фахових 

виданнях, у тому числі 6 статей у 2 різних закордонних виданнях, 

проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus (з 

яких одне видання належить до квартилі Q1 та одне — до квартилі Q2 відповідно 



14 
 
до класифікації SCImago Journal and Country Rank); 9 матеріалів і тез доповідей 

на наукових конференціях. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел зі 198 найменувань. Загальний обсяг 

роботи становить 349 сторінок, із яких 329 сторінок основного тексту, що 

дорівнює 13,8 обліковим аркушам, ілюстрованих 39 рисунками та 34 таблицями. 
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1. Аналіз методів завадостійкого та 
стискального кодування, а також пошуку 
рядка в тексті 

У теорії кодування під терміном «код» часто розуміють множину кодових 

слів. У такому випадку поняття коду не відрізняється від поняття мови. Тобто 

якщо A — це деякий алфавіт, A* — множина слів на цьому алфавіті, то кодом, 

або множиною кодових слів, називається підмножина цієї множини: C  A*, а 

елементи множини C називаються кодовими словами. Однак у практичних 

застосуваннях, коли йдеться про коди, розглядають також вхідний текст, або 

вхідне інформаційне джерело I, що мають певні характеристики, наприклад 

частоти або ймовірності трапляння елементів. Крім того, розглядають 

функціональне відображення : I  C, яке називають кодувальним, а зворотне 

відображення –1 — декодувальним. Алгоритми, що реалізують ці відображення, 

називаються алгоритмами кодування та декодування відповідно. Надалі ми 

будемо вживати слово «код» переважно на позначення множини кодових слів, 

називаючи кодувальний процес кодуванням, застосуванням коду тощо. 

Доцільність кодування і подальшого використання закодованого тексту 

замість вхідного може пояснюватися багатьма причинами, головні з яких такі: 

1) закодований текст може бути коротшим за вхідний — код, що 

забезпечує таку властивість, називається стискальним; 

2) завдяки спеціальній структурі та методам декодування закодований 

текст може бути стійкішим до можливих помилок, ніж вхідний текст, — 

кодування, що забезпечує таку властивість, називається завадостійким. 

Завадостійке кодування протилежне до стискального в тому розумінні, що, 

як правило, воно збільшує довжину інформаційного повідомлення, у той час як 

стискальне кодування зменшує. Це природно, адже завадостійкість досягається 

завдяки додаванню до повідомлення надлишкової інформації, а стискання —

завдяки її видаленню. Однак деякі коди поєднують ці дві властивості, тобто 
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стикають текст, забезпечуючи водночас певну його стійкість до помилок (утім 

нижчу, ніж повноцінні завадостійкі коди). У розділі 2 досліджуються коди 

переважно завадостійкої або комбінованої природи, а в розділі 3 — стискальні 

коди, для яких невеликий рівень завадостійкості може бути лише додатковою 

перевагою. 

Як стискальні, так і завадостійкі та змішані коди, що досліджуються в даній 

роботі, мають спільну структурну особливість — подільність. У широкому 

розумінні подільність означає можливість поділяти кодові слова на фрагменти, 

що характеризуються певними спільними властивостями. У цій роботі 

подільність використовується як інструмент для дослідження кількісних та 

якісних характеристик кодів. 

 

1.1. Завадостійке кодування 

1.1.1. Моделі та граничні співвідношення завадостійкого кодування 

Класична схема інформаційної системи, призначеної для передавання або 

зберігання інформації, зображена на рис. 1.1 [48]. Ми припускатимемо, що з 

джерела інформації передаються та до отримувача інформації надходять 

двійкові символи. Модулятор перетворює двійкові символи на фізичні сигнали, 

амплітуди яких можуть бути виміряні дійсними числами (наприклад, 1 — 

додатна амплітуда, а 0 — від’ємна), а демодулятор здійснює зворотний процес. 

Завадостійкий кодер додає до повідомлення надлишкову інформацію, 

збільшуючи його довжину. Якщо ця інформація додається у вигляді додаткових 

бітів, а основні біти повідомлення при цьому залишаються незмінними, код 

називається систематичним, а якщо вхідне повідомлення трансформується і в 

закодованих даних у початковому вигляді не присутнє — то несистематичним. 

Під час модуляції, передавання даних і демодуляції на сигнали, що кодують дані, 

накладається шум, що вважається незалежним від даних. Завдяки введеній 

кодером додатковій інформації декодер може нівелювати вплив шуму, 

відновивши початкові дані. 
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Рис. 1.1. Канонічна схема цифрової системи зв’язку 

 

Для моделювання впливу шуму, що додається до корисного сигналу, 

застосовується кілька підходів. Найбільш поширеною та достовірною є модель 

адитивного гаусового білого шуму (АГБШ) [49], у якій білий шум із фіксованою 

спектральною щільністю та гаусовим розподілом амплітуди лінійно додається до 

інформаційного сигналу. Тоді канал характеризується відношенням Eb/N0 , де  Eb 

— енергія на 1 біт корисного сигналу, а N0 — потужність шуму (вважається, що 

шум, який додається до всіх бітів, моделюється незалежними випадковими 

величинами з однаковим розподілом). Якщо передаються двійкові символи, то 

маємо двійковий симетричний канал, що зображений на рис. 1.2. У цій 

найпростішій моделі кожен біт інвертується з ймовірністю p і залишається 

незмінним із ймовірністю 1–p. Ця величина p називається ймовірністю помилки 

на біт і позначається абревіатурою BER (Bit Error Rate). 
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Рис. 1.2. Двійковий симетричний канал 

 

У разі додавання АГБШ зі співвідношенням «корисний сигнал/шум» Eb/N0 

ймовірність помилки на біт у відповідному ДСК обчислюватиметься так: 

𝑝 = 𝑄 , де 𝑄(𝑥) =
√

∫ 𝑒 ⁄ 𝑑𝑡 — Q-функція Гауса. 

Чим ближча до ½ ймовірність помилки, тим менше інформації можна 

передати каналом. На цьому факті базується поняття інформаційної місткості 

каналу. 

 

Означення 1.1. Інформаційна місткість каналу — це кількість інформації, 

яку можна передати каналом, пересилаючи повідомлення довжиною 1 біт. 

 

Інакше кажучи, інформаційна місткість каналу — це максимальна кількість 

взаємної інформації між 1-бітовим джерелом та отримувачем. Для ДСК це 

значення можна обчислити як 1 − 𝐻 (𝑝), де 𝐻 (𝑝) = −𝑝 log 𝑝 − (1 − 𝑝) 

log (1 − 𝑝) — бінарна ентропія. 

Характеристика, що вимірює степінь збільшення повідомлень у кодері, 

називається швидкістю коду. 

 

Означення 1.2. Швидкістю завадостійкого коду називається відношення 

довжини повідомлення на вході кодера до довжини повідомлення в каналі. 

 

Що нижчою обирається швидкість коду, то вищим є його завадостійкий 

потенціал, тобто можливість сконструювати код, що виправляє більшу кількість 

помилок. Деякі коди, переважно високошвидкісні, можуть не виправляти, а лише 

виявляти помилки. Зокрема, такі коди описано в [28], [29] та в розділі 2.5 даного 

дослідження. У цьому випадку декодер може виконувати функцію повторного 

кодування, перевіряючи чи не збігаються згенеровані надлишкові біти з 

отриманими [48]. 
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К. Шеннон встановив залежність між швидкістю коду та інформаційною 

місткістю (а отже, і граничним рівнем зашумленості) каналу зв’язку, за якого 

існує принципова можливість побудувати завадостійкий код, що робить 

результуючу ймовірність помилки на біт як завгодно низькою, [1]. А саме, пряма 

теорема Шеннона про кодування каналу з шумами стверджує, що якщо 

швидкість кодера є меншою за інформаційну місткість каналу зв’язку, то існують 

такі коди й методи декодування, що середня та максимальна ймовірність 

помилки декодування прямують до 0, коли довжина повідомлення, що 

передається, прямує до нескінченності. Зворотна теорема Шеннона про 

кодування каналу з шумами стверджує, що якщо швидкість кодера є вищою за 

інформаційну місткість каналу зв’язку, то кодів, які можуть зробити ймовірність 

помилки декодування як завгодно низькою, не існує. 

Теореми Шеннона можна розглядати і як співвідношення, що визначає 

граничний рівень відношення корисного сигналу до шуму в каналі зв’язку 

(Eb/N0), за якого код заданої швидкості теоретично може зводити помилки в 

каналі зв’язку нанівець. Якщо відношення Eb/N0 буде нижчим за це граничне 

значення, то не може існувати коду, який знижуватиме ймовірність помилки на 

біт нижче певної величини. Таким чином, границя Шеннона являє собою криву 

на площині (Eb/N0, BER), що для кодів швидкості ½ на рис. 1.3 відділяє сіру 

область. Ефективність будь-якого коду також можна позначити кривою на цій 

площині. Ця крива не може перетинати область зліва від границі Шеннона. 
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Рис. 1.3. Графічне зображення ефективності завадостійкого коду 

 

Зауважимо, що шум у каналах зв’язку за своєю природою є неперервним, а 

отже, під час демодуляції, коли неперервні дійсні значення (напруги, сили 

струму тощо) переводяться в значення дискретних сигналів, частина інформації 

втрачається. Тому Мессі у [50], [51] запропонував розглядати декодування та 

демодуляцію, а також кодування та модуляцію як єдині процеси. Такий підхід 

називається м’яким рішенням (на відміну від жорсткого рішення, коли 

декодуються вже демодульовані двійкові сигнали). Він передбачає аналіз 

декодером дійсних значень фізичних величин, що надходять із каналу зв’язку. 

Одним із найпоширеніших методів визначення, яка послідовність дискретних 

сигналів x=(x1,…,xn) на вході кодера найкраще відповідає набору дійсних 

значень y=(y1,…,yn), отриманих декодером, є метод максимальної 

правдоподібності, що мінімізує Евклідову відстань між векторами x та y. 

Зауважимо, що м’яке рішення ефективніше за жорстке, адже, як правило, дає на 

виході той самий рівень імовірності помилки на біт, що і жорстке рішення, але 

для вищого на 2–3 Дб співвідношення рівня шуму до рівня корисного сигналу в 
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каналі зв’язку. Водночас м’яке рішення вимагає більших обчислювальних 

затрат. 

Усі завадостійкі коди можна поділити на 2 великих типи: блокові та 

послідовні (останні називають також згортковими, або конволюційними). У 

блокових кодах вхідний інформаційний потік поділяється на блоки, які 

обробляються незалежно один від одного. Інакше кажучи, блокове кодування не 

потребує пам’яті. Припустимо, що n — це довжина блоку двійкового 

завадостійкого коду C. Для забезпечення завадостійкості необхідно, щоб не всі 

2n повідомлень вважалися допустимими. Натомість множина кодових слів C має 

бути підмножиною множини всіх n-вимірних двійкових векторів V2={0,1}n. 

Причому елементи множини C мають бути розташовані якомога далі один від 

одного в розумінні відстані Хеммінга dH(x,y) — кількості різних елементів у 

векторах x та y. Справді, якщо припустити протилежне, тобто що відстань 

Хеммінга між двома кодовими словами маленька, скажімо 2, то не завжди можна 

буде виправити навіть 1 помилку в блоці бітів, оскільки існуватиме 

недопустимий вектор, який відрізнятиметься від двох допустимих лише 1 бітом, 

і в разі його надходження неможливо буде прийняти рішення про те, який із цих 

двох допустимих векторів було передано. З цим пов’язане ключове поняття 

мінімальної відстані Хеммінга для коду. 

 

Означення 1.3. Для заданого коду C мінімальною відстанню Хеммінга dmin 

називається мінімальна відстань Хеммінга між усіма можливими парами слів 

коду C.  

Блоковий код із блоком довжиною n бітів, що кодує повідомлення 

довжиною k бітів, і має мінімальну відстань Хеммінга dmin, позначається як 

(n,k,dmin). Він містить 2k кодових слів і має швидкість k/n. Через мінімальну 

відстань Хеммінга обчислюються здатність коду до виправлення та виявлення 

помилок. 
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Означення 1.4. Виправною здатністю блокового коду називається кількість 

бітових помилок у блоці, які може виправити код за будь-якого вмісту блоку. 

 

Означення 1.5. Здатністю блокового коду до виявлення помилок 

називається кількість бітових помилок у блоці, які може виявити код за будь-

якого вмісту блоку. 

 

Достатньо очевидно, що виправна здатність коду дорівнює ⌊(𝑑 − 1)/2⌋, 

а здатність до виявлення помилок — 𝑑 − 1. У загальному випадку для 

обчислення dmin потрібно перевірити 2k(2k – 1) хеммінгових відстаней між 

кодовими словами, однак для багатьох конкретних різновидів кодів це можна 

зробити значно простіше. 

 

1.1.2. Блокові завадостійкі коди 

Найбільш дослідженими є лінійні блокові коди — підпростори V2. Щоб 

обчислити dmin лінійного блокового коду, достатньо знати хеммінгові ваги 2k–1 

ненульових кодових слів, а його кодування та декодування можна виконати 

шляхом множення матриць. А саме, кодування можна подати як множення 

генераторної матриці 𝐺 ×  на вхідне повідомлення. Ця матриця однозначно 

визначає код. 

Нехай v буде вектором, що передається кодером, r = v + e — отриманий 

декодером вектор, а e — вектор помилок. Безпосередній метод декодування 

полягає в обчисленні синдрому: 

𝑠 = 𝑟𝐻  
де H — матриця перевірок парності, така що GHT = 0. Коли синдром 

обчислено, вектор помилок e може бути отриманий із масиву розміром 2 × 2  

спеціального вигляду, після чого залишиться обчислити v = r + e.  

Важливо, що будь-яке кодове слово 𝑣 ∈ 𝐶 задовольняє рівність 𝑣𝐻 = 0

⇒ 𝑟𝐻 = (𝑣 + 𝑒)𝐻 = 𝑒𝐻 . Таким чином, обчислення синдрому — це, 
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фактично, лінійне перетворення над вектором помилок і декодувальна 

процедура зводиться до розв’язання рівняння 𝑠 = 𝑒𝐻 . Це складна 

обчислювальна задача, що в загальному випадку обмежує довжину блоку 

лінійного коду. Однак є спеціальні класи кодів, для яких декодування 

виконується значно простіше, і які ми розглянемо детальніше. 

Для лінійного блокового коду (n, k, dmin) виконується нерівність Хеммінга: 

𝐶 ≤ 2  

Якщо вона виконується як рівність, код називається досконалим. Є лише 

такі нетривіальні досконалі коди: 

 Двійкові коди Хеммінга — лінійні блокові коди типу (2m –1; 2m – m – 

1; 3). Вони можуть дуже просто виправляти 1 помилку, адже синдром 

такого коду являє собою двійковий запис позиції помилкового біта. 

Класичний код Хеммінга (7;4;3) [3] та інші коди Хеммінга — 

(15;11;3), (31;26;3) тощо широко використовуються в комунікації та 

зберіганні даних через простоту реалізації кодування та декодування, 

незважаючи на досить низьку виправну здатність. 

 Досконалий двійковий код Голея [52] базується на тому факті, що  

𝐶23
𝑖

𝟑

𝒊 𝟎

= 𝟐𝟏𝟏 

Це лінійний блоковий код (23;12;7), що може виправити до трьох помилок 

у блоці з 23 бітів. Завдяки відносно невеликим значенням n та k цей код можна 

ефективно кодувати та декодувати за допомогою пошукових таблиць. 

Коди Ріда-Малера [10], [11] — це родина завадостійких кодів типу  

(2m ; k; 2m–r), які легко декодувати за допомогою схем із вибором значення, що 

повторюється найчастіше. Код цієї родини означується як множина векторів, що 

відповідають усім булевим функціям від m змінних степені не більше r. Ідея 

декодування така полягає в тому, щоб побудувати для кожного символу 

декодованого повідомлення кілька контрольних сум і те значення контрольної 

суми, яке повторюється найчастіше, і приймається рівним значенню 
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декодованого елемента. Загалом код Ріда-Малера (2m ; k; 2m–r) може бути 

декодований за допомогою (r + 1)-етапного застосування вибору значення, що 

повторюється найчастіше, і може виправляти до ⌊(2 − 1)/2⌋ випадкових 

помилок. 

Багато блокових кодів, зокрема розглянуті вище коди Хеммінга, належать 

до класу циклічних кодів. Для таких кодів існують ефективні процедури 

кодування та декодування, що базуються на використанні регістрів зсуву та 

поданні кодів за допомогою поліномів. Кожному кодовому слову v зіставляється 

поліном �̅�: 

𝑣 = (𝑣 , 𝑣 , … , 𝑣 )  �̅�(𝑥) = 𝑣 + 𝑣 𝑥 + ⋯ + 𝑣 𝑥  

Лінійний блоковий код C називається циклічним, якщо будь-який 

циклічний зсув будь-якого кодового слова утворює інше кодове слово. З точки 

зору поліномів циклічний зсув на 1 позицію, що позначається як �̅�( )(𝑥), 

виконується множенням поліному на x mod (xn – l): 

�̅�(𝑥) ∈ 𝐶 ⇔ �̅�( )(𝑥) = 𝑥�̅�(𝑥)mod(𝑥 − 1) ∈ 𝐶 

Однак із технічної точки зору для виконання цієї операції можна 

використовувати регістри зсувів. Важливою властивістю циклічних кодів є те, 

що всі поліноми коду кратні породжувальному поліному g(x), корені якого 

називаються нулями коду. Методи кодування циклічних та інших розглянутих 

вище завадостійких кодів досить прості, однак якщо ставити вищі вимоги до 

виправної здатності кодів, то застосування лише комбінаторних підходів стає 

надто витратним. 

Одним із різновидів циклічних кодів, для якого розроблено значно 

ефективніші методи декодування, ніж для циклічних кодів взагалі, є коди Боуза-

Чоудхурі-Хоквінгема (BCH, [55], [56]). Нулями BCH-коду є числа 

𝛼 , 𝛼 , … , 𝛼 , де 𝛼 — примітивний елемент поля 𝐺𝐹(2 ), а його 

мінімальна відстань Хеммінга задовольняє такій нерівності:  

𝑑 ≥ 2𝑡 + 1          (1.1) 
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(хоча на практиці може бути більшою). Прямий метод декодування BCH-

кодів [57] має кубічну складність відносно довжини блоку, однак існує суттєво 

ефективніший алгоритм Берлекемпа-Мессі [58], [59]. 

Коди Ріда-Соломона (RS) [60] можна розглядати як небінарний варіант 

BCH-кодів. Нулями коду Ріда-Соломона, що виправляє td помилок, є 2td 

послідовних степенів 𝛼, а породжувальний поліном можна розкласти на лінійні 

множники: 𝑔(𝑥) = ∏ 𝑥 + 𝛼 . З урахуванням нерівності (1.1) отримуємо 

таку нерівність для мінімальної хеммінгової відстані для коду Ріда-Соломона (n, 

k, d) над полем GF(2m): 𝑑 ≥ 𝑛 − 𝑘 + 1. З іншого, боку, мінімальна відстань 

Хеммінга завадостійкого коду має задовольняти границі Синглетона [61]: 

𝑑 ≤ 𝑛 − 𝑘 + 1. Таким чином, для РС-кодів 𝑑 = 𝑛 − 𝑘 + 1. А коди, що 

мають таку властивість, називаються роздільними кодами з максимальною 

відстанню. Більше того, коди Ріда-Соломона є оптимальними з точки зору 

співвідношення довжини кодового слова та можливості виправлення пакетних 

помилок (послідовностей помилкових бітів), оскільки задовольняють теоремі 

Рейгера [62]: будь-який лінійний блоковий код, що виправляє всі пакети помилок 

довжиною t або менше, має містити не менше 2t символів перевірки. Коди Ріда-

Соломона є також одними з найбільш потужних кодів, що виправляють 

багаторазові пакети помилок, оскільки RS-код над полем GF(2m) з хеммінговою 

відстанню 𝑑 = 2𝑡 + 1 можна розглядати як лінійний код  

(m(2m – 1), m(2m – 1 – 2td), 2td + 1) над полем GF(2), що може виправляти будь-

яку комбінацію помилок, що містяться в не більш ніж t блоках із m символів 

кожен.  

Для декодування кодів Ріда-Соломона також можна використовувати 

алгоритм Берлекемпа-Мессі. Останнім часом почали використовуватися й 

принципово інші методи, такі як алгоритм Судана [63], [64]. 

Завдяки переліченим властивостям коди Ріда-Соломона знайшли 

якнайширше застосування у системах комунікації, зокрема в супутниковому 

зв’язку, та зберігання даних, зокрема в стандартах запису даних на компакт-
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диски. Так, RS-код (255, 223, 33) використовується в супутниковому зв’язку 

НАСА [65], скорочений РС-код над GF(28) — для запису даних на компакт- та 

DVD-диски [66], а також для передавання відеоданих у форматі HDTV [67] тощо. 

 

1.1.3. Згорткові завадостійкі коди та їх удосконалення 

Згорткові коди, що вперше введені П. Елайесом [68], обробляють потік бітів 

послідовно. Кодер має пам’ять у тому розумінні, що вихідний символ залежить 

не лише від кількох останніх вхідних символів, які мають зберігатися в пам’яті. 

Як правило, така залежність є лінійною. Загалом лінійний згортковий кодер 

швидкості k/n містить k регістрів зсуву, по одному на кожен вхідний біт, та видає 

n бітів на виході, що є лінійною комбінацією вмісту регістрів та вхідних бітів. 

Для прикладу на рис. 1.4 наведено згортковий кодер швидкості 2/3. 

 

Рис. 1.4. Кодер згорткового коду швидкості 2/3 

Імпульсний відгук, тобто вихід кодера для вхідного вектора (100…) цілком 

визначає структуру коду. Код швидкості 1/n визначається n імпульсними 

відгуками, які також називаються породжувальними послідовностями коду і 

записуються, як правило, у вісімковому форматі. Найбільш уживаним на 

сьогоднішній день є згортковий код пам’яті 6 із породжувальними 
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послідовностями (171;133) [69]. Він відомий також як стандартний код НАСА і 

був уперше використаний для передавання даних у космічній місії Вояджер. 

Також цей код використовується в багатьох стандартах передавання даних [70]. 

Структуру двійкового згорткового кодера швидкості k/n з пам’яттю m 

можна подати у вигляді скінченного автомату із 2m станами, кожен із яких 

відповідатиме певному наповненню пам’яті. Із кожного стану буде 2k переходів, 

що відповідають всім можливим комбінаціям вхідних бітів, і на кожному 

переході автомат генеруватиме по n вихідних бітів на виході. 

Наприклад, на рис. 1.5 зображено автомат з 4 станами, що генерує код 

швидкості ½. Вхідні символи записано над стрілками переходів перед скісними 

рисками, а згенеровані — після скісних рисок.  

 

Рис. 1.5. Автомат, що генерує згортковий код швидкості ½ 

Роботу згорткового кодера протягом певного часу зручно подавати у 

вигляді трелісу (рис. 1.6). Ця діаграма утворюється «розшивкою» роботи 

кодувального автомату на кожен момент часу з переходами, що з’єднують стани 

в моменти i та i+1 відповідно до переходів автомату. 
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Рис. 1.6. Треліс згорткового кодера 

 

Серед алгоритмів декодування згорткових кодів найбільш відомий 

алгоритм Вітербі [71]. У ньому застосовується метод динамічного 

програмування для покрокової обробки станів трелісу. Здійснюється два 

проходи: прямий та зворотний.  

На i-й ітерації прямого проходу кожному зі станів j, у яких може перебувати 

автомат після i-го переходу, приписується метрика 𝑚 . Якщо розглядати 

двійкову фазову модуляцію в каналі з адитивним гаусовим білим шумом і 

кодувати нульовий біт як сигнал 1, а одиничний біт — як сигнал –1, то метрика 

обчислюватиметься як мінімум із сум метрик попереднього моменту часу та ваги 

переходу для всіх переходів, що ведуть у даний стан: 

𝑚 = min
∈

𝑚 + 𝛿 𝑠 , 𝑟                            (1.2)  

Тут через Qj позначено множину станів, із яких є переходи у стан j, 𝑠  — 

рядок із n символів, що записуються автоматом у кодове слово на переході з q-

го стану в j-й, 𝑟  — набір з k дійсних чисел — сигналів на вході декодера, що 

відповідають  

i-му переходу, а 𝛿 𝑠 , 𝑟 = ∑ 𝛿 𝑠 , 𝑟 , де 
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𝛿 𝑠 , 𝑟 =
−1 − 𝑟 , якщо 𝑠 = ′0′;

1 − 𝑟 , якщо 𝑠 = ′1′.
 

Припустимо, що під час декодування, як і під час кодування, автомат 

починає роботу в стані 0, і будем вважати, що 𝑚 = 0. 

На зворотному проході реконструюється найбільш вірогідний шлях зі станів 

автомату, від останнього до першого. Спочатку вибираємо стан із максимальною 

метрикою, отриманою на останній ітерації прямого проходу, а потім 

дотримуємося такого принципу: якщо на кроці i було реконструйовано стан j, то 

на кроці i–1 вибираємо стан k, що мінімізує метрику  𝑚  у формулі (1.2). 

Оскільки кожен стовпець трелісу для коду з пам’яттю m налічує 2m станів, 

складність алгоритму Вітербі залежить експоненційно від пам’яті коду та лінійно 

— від його швидкості. Тому коди з пам’яттю більше 6 не використовуються на 

практиці широко, хоча й можуть забезпечувати кращий показник BER, ніж 

стандартний код НАСА (171,133). 

Такий потужний математичний апарат, як скінченні автомати, можна 

застосовувати для генерування не лише згорткових, але й інших завадостійких 

кодів. Структура діаграми станів автомату впливає на мінімальну хеммінгову 

відстань коду. У [30] показано, що граф діаграми станів автомату, який генерує 

будь-який несистематичний згортковий код, має структуру, що дає змогу досягти 

максимального значення dmin=2m для коду з пам'яттю m. Однак це не означає, що 

маркування дуг автомату зчитуваними та генерованими символами в усіх 

згорткових кодах є таким, що максимізує виправну здатність коду. Більше того, 

у [31] показано, що можна покращити BER коду для сильно зашумлених каналів, 

якщо замість лінійних функцій обчислювати вихідні біти певним нелінійним 

способом. У [32–34] описано методи побудови таких нелінійних кодів. Це 

покращення не вимагає додаткових обчислювальних витрат, порівняно зі 

звичайними згортковими кодами. Інші способи генерування скінченними 

автоматами високошвидкісних подільних кодів, які мають певний рівень 

завадостійкості, описано в [29], [33], [34] і в розділі 2.5. 
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1.1.4. Коди, що наближуються до границі Шеннона 

Ефективність розглянутих вище завадостійких кодів ще залишала простір 

для вдосконалень, тобто їх ефективність була ще достатньо далекою від 

теоретичної межі ефективності коду заданої швидкості, встановленої Шенноном. 

Однак у середині 1990-х років були розроблені схеми завадостійкого кодування, 

що за достатньої довжини кодованого повідомлення наближаються до 

теоретичної межі можливостей дуже щільно. 

Перші з них — це ітеративні турбо-коди [6]. Фактично вони являють собою 

технологію ітеративного багаторазового застосування тих чи інших алгоритмів 

декодування з м’яким рішенням з метою реалізації повноцінного методу 

максимальної правдоподібності, але з меншими обчислювальними витратами. 

Базовий код може бути як блочним, так і згортковим, або можуть комбінуватися 

коди різної природи.  

Структуру схеми, що виконує одну ітерацію двошарового турбо-коду, 

зображено на рис. 1.7. Код містить 2 кодери і є систематичним, оскільки виходи 

кодерів vP1 і vP2 додаються до основного повідомлення u, яке залишається 

незмінним. Символом «П» позначено схему перемішування бітів, яке 

виконується з метою унезалежнення роботи кодерів. Символами «P/S» 

позначено основну схему схему, що порівнює виходи декодерів C1 і C2 і в якій 

полягає основна новизна турбо-кодів. Кожен декодер генерує гіпотези щодо 

значень бітів декодованого повідомлення на основі своєї перестановки бітів, 

потім коригує ці гіпотези, базуючись на результатах роботи іншого декодера. 

Процес триває певну кількість ітерацій, в ідеалі — доти, доки декодери не 

дійдуть згоди щодо значень усіх бітів. Як правило, на це потрібно від 15 до 18 

ітерацій. 
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Рис. 1.7. Схема ітерації двошарового турбо-коду 

 

У разі використання якісного перемішувача (такі схеми були запропоновані 

в роботах [72–76]) Турбо-коди дають змогу дуже щільно наблизитися до границі 

Шеннона. У АГБШ-каналі застосування 18-ітераційної схеми швидкості ½, що 

комбінує два систематичні згорткові коди швидкості ½ з пам’яттю 4, g0 = 21 і g1 

= 37, із перемішувачем бітових блоків 256 x 256 дає BER на рівні 0,7 дБ, у той 

час як межа Шеннона для кодів швидкості ½ становить приблизно 0,2 дБ. 

Ще вищу ефективність за певних умов можуть демонструвати коди з 

низькою щільністю перевірок парності (Low density parity check, LDPC). Це 

лінійні блокові коди з дуже розрідженою матрицею перевірок парності. Вага 

Хеммінга рядків і стовпців цієї матриці значно менша за довжину блоку коду, 

що дає змогу опрацьовувати дуже довгі блоки. Кожний рядок матриці перевірок 

на парність відповідає рівнянню на кшталт v1+v3+v4+v5=0. Структура матриці 

така, що всього є K рівнянь, причому кожна змінна бере участь у J із них.  

Метод декодування LDPC-кодів був запропонований Р. Галагером ще 1963 

р. [77], однак на той час цей метод був практично не реалізовним. Перевідкриті 

ці коди були в 1996 р. [4]. Ключова ідея алгоритму декодування Галагера є 

такою: декодер обчислює всі суми, що перевіряються на парність, і змінює кожен 
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біт, що міститься більш ніж у фіксованій кількості рівнянь парності, які не 

виконуються. Із цими новими значеннями рівняння парності переобчислюються 

і процес повторюється доти, доки всі перевірки на парність не виконуватимуться. 

Той факт, що LDPC-коди можуть бути ефективнішими за Турбо-коди 

аналогічної довжини та швидкості, показано в [78]. Наразі найкращим 

завадостійким кодом швидкості ½ є LDPC-код з довжиною блоку 10 000 000 

бітів. У АГБШ-каналі його ефективність відстає від межі Шеннона лише на 

0,0045 дБ [5]. 

LDPC-коди використовуються в стандартах телевізійного зв’язку, 

наприклад DVB-S2, а також, у комбінації з кодами Ріда-Соломона, в стандарті 

10-гігабітного Ethernet. Турбо-коди застосовуються в багатьох стандартах 

мобільного зв’язку, зокрема 3G, 4G, EV-DO, LTE тощо, в стандарті WiMAX, для 

супутникового зв’язку тощо. Якщо порівнювати турбо-коди з LDPC-кодами, то 

останні дають кращі результати в більш зашумлених, а перші — у менш 

зашумлених каналах [79]. 

 

1.2. Стискальне кодування 

1.2.1. Класифікація та загальні властивості методів стискального кодування 

Усі методи стискального кодування можна поділити на 2 великі класи: 

методи, що забезпечують стискання без втрат даних та із втратами даних. 

Стискання із втратами даних означає, що відновлення початкового повідомлення 

зі стиснутого не гарантується, і застосовується у специфічних областях, 

насамперед для стискання графічних та відеоданих, де втрати інформації 

внаслідок стискання можуть бути непомітні для людського ока. У цьому 

дослідженні ми розглядаємо тільки кодування без втрат даних, тобто коди, які у 

разі відсутності помилок можна однозначно декодувати, відновивши початкову 

інформацію. Згадані вище особливі типи даних ці методи стискають, як правило, 

гірше, ніж спеціалізовані методи кодування з втратами даних, однак вони більш 
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універсальні, тобто застосовні до даних будь-якої природи, зокрема тих, для яких 

точне відновлення є критично важливим [80]. 

Важливо зауважити той основоположний факт, що жоден метод стискання 

без втрат даних не може стискати будь-які повідомлення. Справді, якщо 

припустити протилежне, то існуватиме метод, що будь-яке повідомлення 

довжиною n символів перетворюватиме на повідомлення довжиною менше ніж 

n символів. Якщо розглядати вхідний і закодований тексти на двійковому 

алфавіті, то всього n-бітових повідомлень буде 2n, а повідомлень, довжина яких 

менша за n бітів, 2n –1. Таким чином, принаймні 2 різних вхідних повідомлення 

будуть закодовані однаково, що свідчить про неможливість однозначного 

декодування, а отже, такий метод не буде методом кодування без втрат даних. 

Узагальнення цього міркування на інші алфавіти очевидне. Таким чином, будь-

який метод стискання без втрат даних має довжину принаймні деяких 

повідомлень не зменшувати. На практиці частка інформаційних повідомлень, що 

справді стискаються тим чи іншим методом кодування, дуже мала і прямує до 0 

зі зростанням їхньої довжини. Однак саме до їх числа належать, як правило, 

корисні та осмислені повідомлення, адже під час створення методів кодування 

використовуються властивості інформації, корисної для людини та створених 

людиною інформаційних систем. Ще меншою є частка повідомлень, які 

стискаються певним методом кодування краще, ніж іншими, оскільки кожен код 

як правило, найкраще пристосований до стискання текстів на вхідних алфавітах 

із певним розподілом ймовірностей трапляння символів. Так, стискальні коди, 

що представлені в цьому дослідженні, розраховані насамперед на стискання 

природномовних текстів.   

Для більш точного визначення місця нашого дослідження серед 

різноманітних типів стискального кодування без втрат даних доречно 

використати їхню класифікацію, наведену у [81]. Розглядаються 4 різновиди 

кодів залежно від того, фіксованою чи змінною є довжина кодованого 

повідомлення та відповідного йому коду. 
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1. Коди типу «стала-стала» перетворюють частини вхідного 

повідомлення фіксованої довжини на блоки коду фіксованої (найчастіше — такої 

ж) довжини. Власне, йдеться не про стискальні коди, а про допоміжні 

перетворення, що переставляють або перенумеровують символи вхідного 

повідомлення так, що подальше застосування методів стискального кодування 

стає більш ефективним. Одним із найвідоміших таких перетворень є 

перетворення Барроуза-Віллера [82], яке вкупі з перетворенням «перемістити на 

початок» (MTF, Move-To-Front) [83] використовується як початковий етап 

стискання в багатьох архіваторах та форматах даних. Ці перетворення можуть 

застосовуватися і разом із запропонованими в даній роботі методами кодування.  

2. Коди типу «стала-змінна» найбільш поширені. Як правило, це 

методи частотного кодування. Вони зіставляють кожному символу вхідного 

алфавіту послідовність символів коду (кодове слово) змінної довжини. Як 

правило, метод кодування побудовано таким чином, що символам з вищою 

частотою зіставляються коротші кодові слова. До цього класу кодів належать 

коди Хафмана [2], патерн-коди [84], [85], розглянуті в [35]–[37], [40], [45], [146], 

[193]–[196] та в розділі 3 даного дослідження мультироздільникові коди у разі їх 

застосування до кодування текстових даних тощо. Зазначимо, що термін «символ 

вхідного алфавіту» представляє певну абстракцію, деяку атомарну з огляду на 

метод кодування одиницю, яка насправді може складатися зі змінної кількості 

літер, цифр тощо. Наприклад, коли ми застосовуємо мультироздільникові коди 

до стискання природномовних текстів, символом вхідного алфавіту вважаємо 

слово, тобто послідовність символів між двома пробілами. Під час кодування 

повідомлень кодами цього класу кодів необхідно спочатку визначити частоти 

символів, а потім уже безпосередньо їх закодувати, тобто кодування 

здійснюється в два проходи. Або ж можна застосувати адаптивні методи, які 

визначають частоти символів прямо під час кодування. Найбільш відомими з 

таких методів є адаптивні коди Хафмана, що будуються за алгоритмом Фолера-

Галахера-Кнута [86], [87], [88] або Віттера [89], а також метод передбачення за 
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частковим збігом (Prediction by Partial Matching, PPM) [90], [91] та його 

удосконалення [93], [94]. 

3. Якщо в методі кодування враховується внутрішня структура 

символів алфавіту, отримуємо коди типу «змінна-змінна», тобто коди, у яких 

повідомленням змінної довжини зіставляються кодові слова змінної довжини. 

Такими є всі коди, що кодують послідовності чисел, базуючись лише на їхніх 

значеннях, зокрема коди Елайеса [95] і Голомба [96]. При цьому фактичні 

частоти чисел у повідомленні, що передається, не враховуються, однак робиться 

певне припущення про загальний закон їх розподілу, зокрема в усіх відомих 

випадках припускається, що менші числа мають вищі частоти. Такий підхід дає 

змогу кодувати дані «на льоту», не зберігаючи всього повідомлення в пам’яті, не 

знаючи наперед обмежень на максимальне значення кодованого числа тощо. 

Тобто коди цього типу можна використовувати і в деяких ситуаціях, коли коди 

попереднього типу незастосовні через неповноту інформації про джерело даних.  

Інколи код можна віднести до цього або попереднього класу лише 

проаналізувавши метод кодування. Зокрема, такі патерн-коди, як коди 

Фібоначчі, у разі застосування методу кодування чисел, викладеного в [25], 

дають змогу будувати кодові слова, виходячи лише зі значення кодованого 

числа, хоча в загальному випадку для застосування патерн-коду потрібно 

скласти словник, у якому частішим символам зіставлятимуться коротші кодові 

слова. Наведені в розділі 3 методи кодування для мультироздільникових кодів 

також дають можливість розглядати їх як коди типу «змінна-змінна». 

4. Коди типу «змінна-стала» зіставляють послідовностям символів 

вхідного повідомлення змінної довжини кодові слова фіксованої довжини. 

Найвідомішим представником кодів цього типу є коди родини Лемпеля-Зіва [97], 

[98], [99] та їхні вдосконалення [100]–[105]. Їхня ефективність базується на 

використанні інформації не лише про частоти окремих символів, але й про 

частоти послідовностей символів. Ці коди широко застосовують в кодуванні 

даних різних типів, зокрема текстових. У даному дослідженні коди такого типу 
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не розглядаються, однак розглянуті в розділі 3 коди можна комбінувати з кодами 

Лемпеля-Зіва для підвищення коефіцієнту стискання. 

Крім перелічених класів методів стискати дані без втрат можуть також 

методи, що зазвичай використовуються для стискання із втратами, наприклад на 

основі нейронних мереж [106], [107]. Також до жодного з перелічених класів не 

можна віднести метод арифметичного кодування [108], [109] який дає змогу 

отримувати результат найближче до ентропійної межі серед усіх відомих на 

сьогодні кодів. Основними недоліками арифметичного кодування є його 

нестійкість до помилок в закодованому повідомленні, неможливість пошуку 

даних у закодованому файлі, повільність декодування (у десятки разів 

повільніше порівняно з кодами Хафмана) та відносна складність реалізації. 

Поєднати стискальну ефективність арифметичного кодування зі швидкістю 

декодування, що порівняна зі швидкістю декодування кодів Хафмана, вдалося 

завдяки кодуванню, що базується на понятті асиметричних систем числення 

[110], однак усі інші недоліки арифметичного кодування залишаються 

властивими і для цього методу. 

 

1.2.2. Основні поняття та співвідношення теорії стискального кодування 

Насамперед наведемо означення найбільш фундаментальних властивостей 

стискальних кодів. 

 

Означення 1.6. Код називається однозначно декодованим, якщо існує 

детермінований алгоритм, що будь-яку послідовність кодових слів переводить у 

відповідну їй послідовність символів вхідного тексту. 

 

Означення 1.7. Код називається префіксним, якщо жодне кодове слово не є 

префіксом іншого кодового слова. 
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Очевидно, що префіксність коду є достатньою умовою його однозначної 

декодовності, адже існує тривіальний декодувальний алгоритм для префіксного 

коду: він має зчитувати символи закодованого файлу, поки не утвориться кодове 

слово, після чого позиція зчитування переміщується в кінець цієї послідовності 

й процедура повторюється. Однак префіксність не є необхідною умовою 

однозначної декодовності: наприклад, код, що складається зі слів {0,01} не є 

префіксним, проте є однозначно декодовним, оскільки за наступним символом 

завжди можна розпізнати, якому кодовому слову належить поточний символ «0»: 

першому чи другому. 

Необхідною умовою однозначної декодовності двійкового коду C є 

виконання нерівності Крафта-Макмілана [111], [112]: 

∑ 2 | |
 ≤ 1          

 (1.3) 

Тут через w позначаються двійкового коду C, а через |w| — їхні довжини. 

 

Означення 1.8. Однозначно декодовний код називається повним, якщо до 

нього неможливо додати жодного кодового слова так, щоб він не втратив 

властивості однозначної декодовності. 

 

Достатньою умовою повноти однозначно декодованого коду є виконання 

нерівності Крафта-Макмілана як рівності: 

∑ 2 | |
 = 1          

 (1.4) 

Справді, якщо припустити протилежне, тобто що виконується рівність (1.4), 

однак код не є повним, то це означає, що до коду можна додати кодове слово так, 

що нерівність (1.3) все одно виконуватиметься. А оскільки додавання кодового 

слова лише збільшує значення суми в лівій частині нерівності (1.3), то це означає, 

що до додавання цього слова рівність (1.4) виконуватися не могла. 
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Зауважимо, що виконання рівності (1.4) не є необхідною умовою повноти 

однозначно декодовного коду, оскільки, як показано в [113], існують нескінченні 

однозначно декодовані префіксні коди із як завгодно малими значеннями суми з 

лівої частини нерівності (1.3). 

 

Означення 1.9. Код має властивість негайного розділення (instantaneous, 

[81]), якщо під час декодування закодованого файлу, починаючи з будь-якої 

позиції, для визначення меж кодового слова достатньо зчитати лише саме це 

слово (і, можливо, певний суфікс попереднього слова). 

 

Означення 1.10. Код називається синхронізовним із затримкою L, якщо 

будь-яка помилка в кодовому слові може призвести до некоректного 

декодування не більше ніж L послідовних кодових слів, не рахуючи того, у якому 

трапилася помилка. 

 

Серед розглянутих вище якісних характеристик стискальних кодів 

властивість однозначного декодування вважатимемо обов’язковою, оскільки 

код, що не є однозначно декодовним, не може забезпечувати стискання без втрат 

даних. Властивість повноти коду вважатимемо бажаною, адже з точки зору 

забезпечення якомога вищої стискальної ефективності недоцільно розглядати 

коди, до яких можна додати кодові слова, не втративши однозначної 

декодовності, хоча це може бути доцільно з точки зору забезпечення 

робастності коду, тобто його стійкості до можливих помилок. Властивості 

негайного розділення та синхронізовності з якомога меншою затримкою є 

додатковими перевагами коду. Перша з них є достатньою для  того, щоб можна 

було проводити пошук у закодованому тексті, не розкодовуючи його, а також 

розкодовувати фрагменти всередині закодованого тексту. Друга властивість 

означає певний рівень робастності коду. 
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Як уже зазначалося, префіксність коду не є обов’язковою, хоча гарантує 

наявність простого (але не завжди ефективного) декодувального алгоритму. Так, 

розглянуті в розділі 3.5 непрефіксні реверсні мультироздільникові коди з точки 

зору стискальної ефективності та швидкості декодування кращі за їхні префіксні 

аналоги, розглянуті в розділах 3.3 та 3.4. 

Основними кількісними характеристиками стискальних кодів є середня 

довжина кодового слова (абсолютна величина), яку ми будемо вимірювати в 

бітах, та стискальна ефективність, що вимірюється як середня довжина кодового 

слова, поділена на середню довжину двійкового запису символу вхідного 

алфавіту (відносна величина). У [1] показано, що для джерела даних з певними 

частотними характеристиками (або для заданого вхідного повідомлення) за будь-

якого кодування без втрат даних середня бітова довжина кодового слова не може 

бути меншою за двійкову ентропію цього джерела або повідомлення. Якщо 

виходити лише з інформації про частоти символів вхідного повідомлення і 

розглядати методи частотного кодування (тобто методи, у яких під час 

зіставлення кодових слів символам вхідного алфавіту  враховуються тільки 

частоти останніх), то двійкова ентропія повідомлення обчислюватиметься за 

формулою (1.5). 

𝐻(𝑋) = − ∑ 𝑝(𝑥) log 𝑝(𝑥)        (1.5)  

Тут p(x) — відносна частота символу в повідомленні. 

Для порівняння стискальної ефективності певного коду в разі застосування 

до різних текстів доцільно вимірювати цей показник як відношення середньої 

бітової довжини кодового слова до двійкової ентропії, а не до середньої довжини 

двійкового запису символу вхідного алфавіту, оскільки ентропія краще 

відображає інформаційну насиченість тексту і є певною «фінішною рискою», 

близькість до якої характеризує якість коду. У результатах практичних 

експериментів, наведених у розділі 3, ми визначатимемо стискальну 

ефективність як відсоток, на який середня довжина кодового слова перевищує 

ентропію. 
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Оскільки, як зазначалося, розглянуті в цьому дослідженні коди найкраще 

пристосовані до стискання природномовних текстів, то символом вхідного 

тексту вважатимемо слово, тобто послідовність символів між двома пробілами. 

Такий підхід дає можливість стискати текстові файли на 8–15% краще, ніж якщо 

вважати символами окремі букви. Щоправда, це вимагає зберігання словника, 

однак для достатньо великих англомовних текстів відношення його розміру до 

розміру тексту буде прийнятним. Наприклад, для найбільшого тексту з наших 

експериментів, що містив близько 20 млн. слів, обсяг словника складав близько 

1,4% від обсягу тексту, а для тексту, що містив 790 тис. слів (Біблія), словник 

займав близько 1,8% обсягу тексту. 

Відомо, що для будь-якого повідомлення M існує такий однозначно 

декодовний код, що середня довжина кодового слова не перевищує величини 

1+H(M) ([95], теорема 2). Таким чином, із ростом ентропії кодованих 

повідомлень можна добирати коди все вищої стискальної ефективності. Однак 

важливим є також питання про універсальність того чи іншого коду, тобто про 

те, чи може певний код бути достатньо ефективним для кодування повідомлень 

різноманітної природи. Поняття універсальності стискальних кодів було введено 

в [114], детально досліджено в [115], [95] і воно також базується на понятті 

ентропії. 

 

Означення 1.11. Однозначно декодовний нескінченний код C називається 

універсальним, якщо для будь-якого інформаційного повідомлення M, у разі 

зіставлення кодових слів у порядку зростання їхніх довжин символам 

повідомлення в порядку спадання їхніх частот, середня довжина кодового слова 

не перевищуватиме величини K1+K2H(M), де K1 та K2 — деякі константи. 

 

Інакше кажучи, універсальним називається код, що для будь-якого 

розподілу ймовірностей символів вхідного тексту дає змогу закодувати цей текст 

зі стискальною ефективністю, що не більш ніж у фіксовану кількість разів гірша 
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за стискальну ефективність оптимального коду для цього тексту. По суті 

універсальність означає застосовність коду до будь-якого тексту чи джерела 

даних у тому розумінні, що кодування не призведе до результату, що в 

нескінченну кількість разів гірший за результат кодування деяким іншим кодом. 

Клас універсальних кодів достатньо широкий: у [95] наведено кілька 

прикладів універсальних кодів; як показано в [84], усі патерн-коди з 

роздільником довжини більше 2 універсальні; у розділі 3 доведено, що всі 

мультироздільникові коди універсальні тощо. Однак серед відомих кодів є і 

неуніверсальні, наприклад коди Голомба. 

Крім загальних кількісних характеристик стискальних кодів, варто згадати 

ще асимптотичні кількісні характеристики, що визначають поведінку 

нескінченного коду в разі кодування повідомлень нескінченної довжини. 

 

Означення 1.12. Асимптотичною щільністю коду називається така функція g, 

що lim
→ ( )

= 1, де fn — кількість кодових слів довжини n. 

 

Очевидно, що асимптотична щільність кодів, які будуються на бінарному 

алфавіті, не може перевищувати 2n. Також зрозуміло, що однозначно декодовний 

код не може мати асимптотичну щільність O(2n), оскільки інакше сума 

скінченної кількості доданків в лівій частині нерівності Крафта-Макмілана 

перевищила б 1. Асимптотичні щільності деяких кодів Фібоначчі та означених в 

цьому дослідженні мультироздільникових кодів наведено в табл. 3.3 і вони 

являють собою показникові функції зі значенням основи степені від 1,618 до 

1,933. Методику визначення асимптотичної щільності за допомогою твірних 

функцій викладено у [85]. 

Для універсальних кодів варто також розглядати поняття асимптотичної 

оптимальності, означене в [95]. 
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Означення 1.13. Універсальний код є асимптотично оптимальним, якщо 

існує така функція R(H(P)), що для будь-якого закону розподілу P символів 

вхідного алфавіту lim
→

𝑅(𝐻(𝑃)) = 1 і 
( , ( ))

≤ 𝑅(𝐻(𝑃)), де EP — середня 

довжина кодового слова у разі зіставлення кодових слів у порядку зростання 

їхніх довжин символам кодованого повідомлення в порядку спадання їхніх 

частот. 

 

У [95] показано, що - та -коди Елайеса асимптотично оптимальні, а -код 

Елайеса — ні. У [84] доведено, що будь-який патерн-код не є асимптотично 

оптимальним, а в теоремі 3.5 це ж твердження доведене для 

мультироздільникових кодів. 

Зауважимо, що з практичної точки зору високу асимптотичну щільність 

коду чи його асимптотичну оптимальність навряд чи можна вважати перевагами, 

оскільки високі асимптотичні показники однозначно декодовного коду можуть 

досягатися лише завдяки зменшенню кількості коротких кодових слів, а цей 

показник є важливішим під час кодування повідомлень, які можуть зустрічатися 

на практиці. Інакше кажучи, чим вища асимптотична щільність коду, тим для 

довших вхідних повідомлень він може бути ефективним. Так, наприклад, серед 

усіх розглядуваних нами кодів найвищу асимптотичну щільність має -код 

Елайеса, однак він може бути ефективнішим за всі інші досліджувані коди лише 

в разі кодування повідомлень, що містять більше 21024 символів і на практиці не 

зустрічаються. 

Якщо розглядати не лише самі коди, але й методи кодування/декодування, 

то важливою характеристикою буде також швидкість декодування. Її, як 

правило, вимірюють емпірично, багаторазово декодуючи різні закодовані 

повідомлення. Зауважимо, що швидкість декодування суттєвіша за швидкість 

кодування, оскільки в сучасних системах обробки інформації кодування певних 

даних, як правило, здійснюється одноразово в режимі «офлайн», а декодування 

— багаторазово і «на льоту». 
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1.2.3. Огляд стискальних кодів 

Історично першим кодом, що дає змогу проводити стискання з 

ефективністю, близькою до ентропійної межі, та використовується і донині, був 

код Хафмана [2], що належить до другого типу в розглянутій вище класифікації. 

Хоча за кілька років до коду Хафмана був запропонований конструктивно 

подібний код Шеннона-Фано [1], [116], його стискальна ефективність є дещо 

нижчою (у більшості випадків довжина кодових слів у кодах Хафмана і 

Шеннона-Фано збігається, але в деяких випадках коди Хафмана коротші), і тому 

зараз код Шеннона-Фано вважається застарілим. 

Кодування за методом Хафмана відбувається у два етапи. Спочатку 

будується бінарне дерево частот за таким принципом: 

- усі символи вважаються листками дерева, яким приписуються частоти 

символів; 

- для двох вершин із найменшими частотами будується вершина-предок, 

якій зіставляється їхня сумарна частота, а самі ці дві вершини з 

подальшого розгляду вилучаються. 

Ребра дерева маркуються символами «0» та «1» (два ребра, що мають 

спільного предка, завжди позначаються різними символами), а потім кожному 

символу зіставляється код, що є конкатенацією маркерів на шляху від кореня 

дерева до листка цього символу. Коли дерево побудовано, всі символи тексту 

замінюються на відповідні їм коди. 

Код Хафмана є оптимальним ентропійним кодом у тому випадку, коли всім 

символам алфавіту приписано ймовірності, що є від’ємними степенями двійки. 

Однак у [87] показано, що надлишковість кодування Хафмана становить 

щонайбільше p1+0,086, де p1 — ймовірність символу, що трапляється найчастіше. 

Це означає, що кодування Хафмана працюватиме найгірше для алфавіту з двох 

символів (для покращення стискальної ефективності в цьому випадку у [117], 

[118] запропоновано комбінувати коди Хафмана з кодами Тунстала [119]), 
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оскільки ймовірність найчастішого символу буде не меншою за 0,5, однак на 

великих алфавітах, наприклад на природномовних текстах, відхилення середньої 

довжини кодових слів Хафмана від ентропійної межі становитиме порядку 0,1.  

Крім неоптимальності кодування в деяких випадках, коди Хафмана мають 

такий недолік, як низьку робастність, тобто вони нестійкі до можливих помилок 

у кодованому повідомленні. Однак, як показано в [120], коди Хафмана мають 

властивість статистичної синхронізації, тобто ймовірність того, що в результаті 

помилки буде неправильно декодовано n кодових слів після місця виникнення 

помилки, прямує до 0 з ростом n. Хоча ця робастність не є гарантованою, тобто 

можливі випадки, коли помилка впливатиме на частину повідомлення 

нескінченної довжини, у [121] показано, як досягнути гарантованого скінченного 

впливу помилок у кодах Хафмана без збільшення середньої довжини кодового 

слова, якщо декодеру безпомилково відома поточна позиція у файлі під час 

декодування, тобто не трапилося помилок вставлення або видалення. Крім того, 

у [122] та [123] показано, як серед усіх можливих кодів Хафамана для заданого 

розподілу ймовірностей символів алфавіту вибирати ті, як гарантуватимуть 

синхронізацію декодера. Однак такі коди існують не для всіх можливих 

розподілів ймовірностей.  

У [95] вводиться розглянуте вище поняття універсальності коду і 

пропонуються 3 префіксних універсальних кодування послідовностей цілих 

чисел, що базуються на зазначенні перед двійковим кодом числа певної 

інформації про його довжину. П. Елайес найменував ці кодування грецькими 

літерами γ, δ і ω, оскільки літерою α позначав подання числа в одинковій системі 

числення (послідовність нулів, кількість яких дорівнює числу, яка завершується 

одним одиничним бітом), а літерою β — звичайне двійкове кодування. 

γ-код числа x являє собою конкатенацію α(|β(𝑥)|)β(𝑥), де β(𝑥) — двійкове 

подання числа x, β(𝑥) — двійкове подання числа x без старшого одиничного біта, 

|β(𝑥)| — кількість бітів у β(𝑥), а α(𝑦) — подання числа y в одинковій системі 

числення. Інакше кажучи, для побудови γ-коду числа x потрібно записати 
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двійкове подання цього числа, а перед ним — нульові біти в кількості, що на 

одиницю менша за кількість бітів у двійковому поданні числа x. 

Таким чином, із ростом числа x відношення довжини його γ-коду до 

довжини двійкового подання |γ(𝑥)|/|β(𝑥)| наближається до 2 і γ-кодування не є 

асимптотично оптимальним. Для великих чисел було б доцільніше кодувати 

префікс |β(𝑥)| також за допомогою γ-коду, і на цій ідеї базується δ-кодування. δ-

код числа x будується як γ(|β(𝑥)|)β(𝑥), тобто потрібно записати двійковий код 

числа без старшого одиничного біту, а перед цим кодом — γ-код кількості 

одиниць у двійковому поданні числа x. Таким чином, довжина |β(𝑥)| двійкового 

запису числа x у δ-кодуванні зростатиме не більш ніж на 𝑂(log|β(𝑥)|) і тому δ-

код є асимптотично оптимальним. 

Якщо продовжувати описаний процес рекурсивно, тобто перед двійковим 

записом β(𝑥) числа записати двійковий код довжини |β(𝑥)|, а перед ним — 

двійковий код довжини цього двійкового коду і т.д., то врешті-решт отримаємо 

двохбітове число, двійковий код довжини якого також буде двохбітовим і тому 

процес можна зупиняти. Код, що базується на цій ідеї, П. Елайес назвав ω-кодом. 

Його називають також рекурсивним кодом Елайеса. Більш точно, алгоритм 

побудови ω-коду Елайеса числа x є таким. 

1. Записати символ «0». 

2. Якщо ⌊log 𝑥⌋ = 0, кінець алгоритму. Інакше переходимо на крок 3. 

3. Записуємо β(𝑥) зліва від отриманого рядка. 

4. 𝑥⌊log 𝑥⌋. 

5. Переходимо на крок 2. 

Зазначимо, що код подібної конструкції було вперше запропоновано В. 

Левенштейном [124]. На відміну від кодів Елайеса, що застосовні лише для 

кодування натуральних чисел, кодом Левенштейна можна закодувати число 0. 

Однак код Левенштейна будь-якого числа n ≥ 1 буде на 1 біт довшим за ω-код 

Елайеса цього ж числа. 
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З точки зору стискальної ефективності, коди Елайеса доцільно 

використовувати для алфавітів зі «ступінчастими» розподілами ймовірностей 

трапляння символів, де на кожній «сходинці» розташовано кілька символів із 

ймовірностями, що в 2k разів менші за ймовірності трапляння символів на 

попередній сходинці. γ-коди будуть коротші за δ-коди лише для таких чисел як 

2, 3 та від 8 до 15, а ω-коди стають коротшими як за γ-, так і за δ-коди лише для 

дуже великих чисел, більших за 21024. Тому ω-кодування може мати практичну 

цінність у тих випадках, коли максимальний розмір кодованого числа невідомий, 

а для таких практичних задач, як кодування текстових, графічних, відеоданих 

тощо найбільш застосовними є δ-коди Елайеса. Однак в основній сфері 

застосування запропонованих в цьому дослідженні мультироздільникових кодів 

— стисканні природномовних текстів — стискальна ефективність δ-кодів 

Елайеса є достатньо низькою, оскільки в оптимальних для цих кодів розподілах 

ймовірності символів алфавіту знижуються значно стрімкіше, ніж ймовірності 

трапляння слів у природномовних текстах. Так, δ-код Елайеса містить менше 

1000 кодових слів довжини не більше 15, тоді як, згідно з таблицею 3.3, кілька 

мультироздільникових кодів містять більше 2000 слів такої довжини. 

Для ефективного кодування алфавітів із геометричним розподілом 

ймовірностей трапляння символів розроблено коди Голомба [96]. За такого 

розподілу ймовірність n-го символу становить pn(1–p), 0 < p < 1. Коди Голомба 

— це параметризована родина кодів, що залежать від параметра m. Як показано 

в [125], якщо добирати значення m з умови 𝑝 + 𝑝 ≤ 1 < 𝑝 + 𝑝 , то код 

Голомба буде оптимальним префіксним кодом для вищезгаданого 

геометричного розподілу ймовірностей символів кодованого алфавіту. Для 

заданого m і 𝑐 = ⌈log 𝑚⌉ код Голомба числа n будують таким чином: 

обчислюють значення 𝑞 =  та r = n – qm і кодують значення q в одинковій 

системі числення, а значення r — у скороченій двійковій системі, тобто перші 

2c–m значень r кодуються (с–1)-бітними числами, а решта m значень — с-бітними 

числами. Коди q та r конкатенуються. 
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У випадку m=2k замість витратної операції ділення для обчислення r у коді 

Голомба можна взяти k молодших бітів числа n, а q — отримати за допомогою 

зсуву решти бітів на k позицій вправо. Відповідний код називається кодом Райса 

[126]. Найважливішою його перевагою є швидке декодування, що також 

виконується за допомогою побітових операцій і значно швидше, ніж в усіх 

розглянутих вище кодах. 

Коди Голомба та Райса, очевидно, не є універсальними, адже якщо з ростом 

n ймовірність відповідного символу не знижуватиметься в геометричній 

прогресії, з’являтимуться кодові слова довжини O(n). Щоб уникнути цього 

недоліку, було запропоновано так званий експоненційний код Голомба [127], що 

залежить від параметра k і конструктивно схожий на код Райса. Відмінність його 

від коду Райса полягає в тому, що старші біти, а точніше число 𝑛 2⁄ + 1, 

кодуються за допомогою γ-коду Елайеса, а не в одинковій системі числення. 

Якщо k=0, то експоненційний код Голомба числа n збігається з γ-кодом Елайеса 

числа n+1 і, на відміну від останнього, може кодувати число 0.  

Експоненційний код Голомба та його вдосконалення [198] знайшли широке 

застосування в кодуванні графічних та відеоданих ([128], [129]). До стискання 

природномовних текстів усі різновиди кодів Голомба малозастосовні з тієї ж 

описаної вище причини, що й коди Елайеса. 

 

1.2.4. Патерн-коди та їх узагальнення 

У розділі 3 основним предметом досліджень є так звані мультироздільникові 

коди. Серед відомих класів стискальних кодів найближчими до них є патерн-

коди, загальні властивості яких досліджено в [130]–[132], [84], [133], а 

властивості їх важливого різновиду — кодів Фібоначчі — у [7]–[11]. Множина 

кодових слів паттерн-коду складається з усіх двійкових послідовностей, 

суфіксом яких є певний патерн, тобто фіксована підпослідовність бітів p1…pt, і 

ніде, крім суфіксу, ця послідовність у кодових словах не зустрічається. Патерн 

також називають роздільником (а також стоп-символом, семафором), і для 
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декодера він є сигналом закінчення кодового слова в разі опрацювання кодового 

потоку зліва направо. Усі патерн-коди, очевидно, є префіксними, а отже, 

однозначно декодовними. У [84] доведено, що всі патерн-коди із патерном 

довжини більше 2, а також коди з патернами 00 та 11 є універсальними, однак 

жоден із патерн-кодів не є асимптотично оптимальним. Мультироздільникові 

коди не є патерн-кодами, однак можуть вважатися їх узагальненням та 

розширенням, оскільки, по-перше, сигналізувати про закінчення кодового слова 

в мультироздільниковому коді може не один, а декілька патернів і, по-друге, 

розділовий патерн в мультироздільниковому коді не обов’язково є суфіксом 

кодового слова. 

Деякі з методів дослідження властивостей патерн-кодів застосовні і до 

мультироздільникових кодів. Це, зокрема, метод визначення асимптотичної 

щільності коду за допомогою твірних функцій, застосований до деяких патерн-

кодів у [130], [7], доведення повноти та універсальності коду [7] та побудова 

розпізнавального автомату для декодування патерн-коду за тим же принципом, 

що і автомату для пошуку підрядка в тексті за алгоритмом Ахо-Корасік [134] — 

подібні методи були застосовані в розділі 3 до мультироздільникових кодів. 

Патерн-коди, як і мультироздільникові коди, є подільними. Однак якщо в 

патерн-кодах доцільно виділяти тільки 2 частини: патерн-суфікс та префікс, то 

для дослідження мультироздільникових кодів ми вводимо більш гнучкі поняття 

(,k)- та (k,)-подільності, що дають змогу розглядати кодові слова як 

конкатенацію більшої кількості дрібніших частин.  

Властивості патерн-коду залежать від вигляду патерну, а точніше, як 

показано в [130], від його автокореляції. Автокореляцією рядка s довжиною n 

називається бітовий вектор ss=(ssn,…,ss1), у якому i-й біт дорівнює одиниці, якщо 

префікс s довжиною i  символів є водночас cуфікcом s. Оскільки найстарший біт 

автокореляції завжди одиничний, то автокореляцію можна розглядати як 

двійковий запис деякого числа. Як показано в [133], серед усіх патерн-кодів із 

патерном довжини k вищу асимптотичну щільність матимуть ті коди, 
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автокореляція яких більша. А найвищу автокореляцію, очевидно, мають патерни, 

що складаються з однакових символів, тобто патерни вигляду 0m або 1m. Патерн-

коди з роздільником вигляду 1m називаються кодами Фібоначчі порядку m. Назва 

пов’язана з тим, що будь-яке натуральне число можна в єдиний спосіб записати 

у вигляді суми чисел Фібоначчі m-го порядку й при цьому така сума не міститиме 

m послідовних членів відповідного ряду чисел Фібоначчі. Якщо наявні в сумі 

числа Фібоначчі позначити символом «1», а відсутні — символом «0», то 

отримаємо подання Зекендорфа [135], [136] — двійковий запис числа, у якому 

немає m одиниць поспіль. Отже, послідовність 1m можна використовувати як 

роздільник.  

n-е число Фібоначчі m-го порядку визначається за такою формулою: 𝐹( )
=

𝐹
( )

+ ⋯ + 𝐹
( ) , якщо n ≥ 1; 𝐹( )

= 𝐹
( )

= ⋯ = 𝐹
( )

= 0; 𝐹( )
= 𝐹

( )
= 1. 

Подання Зекендорфа числа n за допомогою чисел Фібоначчі порядку m 

позначатимемо як Fibm(n). Біт, що відповідає найбільшому числу Фібоначчі, у 

цьому поданні є найстаршим (найлівішим).  

Вперше коди Фібоначчі детально розглянуто в [7]. Авторами запропоновано 

2 різновиди кодів Фібоначчі: код 𝐶  — це згаданий вище патерн-код із 

роздільником 1m, а код 𝐶  складається зі слова 1m–1 та всіх слів Fibm(n), 

доповнених суфіксом  

01m–1. Доведено, що обидва коди є однозначно декодовними, повними та 

універсальними. Для n ≥ 0 код 𝐶  містить на Sn–m–1 менше кодових слів, довжина 

яких не перевищує n+m, ніж 𝐶 , де Si =F–1+F0+…+Fi, однак найкоротше кодове 

слово 𝐶  на один біт коротше за кодове слово 𝐶 . Це означає, що з точки зору 

стискальної ефективності код 𝐶  кращий за 𝐶  лише для дуже коротких текстів 

або текстів, у яких ймовірності трапляння символів знижуються експоненційно 

(природномовні тексти такими не є), однак у більшості випадків для 

забезпечення кращого стискання перевагу слід надавати коду 𝐶 , що 

підтверджується подальшими дослідженнями: [137], [9]. Код 𝐶 , слідом за [9], 

ми в подальшому позначатимемо як Fibm. 
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У [7] описано відображення множини натуральних чисел на множини 

кодових слів 𝐶  та Fibm, а також відображення на Fibm двійкових рядків, що 

можуть починатися нулем. Ці відображення визначають алгоритми кодування. 

Для коду 𝐶  фактично потрібно лише знайти подання Зекендорфа числа. Для 

коду Fibm кодування базується на тому факті, що кількість кодових слів довжини 

m+n дорівнює 𝐹
( ), а отже, для заданого натурального числа або заданого 

двійкового рядка легко визначити довжину кодового слова за відтабульованими 

величинами Si, після чого знайти подання Зекендорфа певної просто 

обчислюваної величини. Декодування в будь-якому випадку полягає в 

підсумовуванні чисел Фібоначчі, що відповідають одиницям в поданні 

Зекендорфа. 

Такі методи декодування достатньо повільні, оскільки вимагають обробки 

кодового слова біт за бітом. Прискорення можна досягати завдяки збереженню 

слів результуючого тексту в таблицях, індексами елементів яких є цілі байти або 

групи байтів закодованого файлу. Уперше цю ідею в застосуванні до кодів 

Хафмана запропоновано в [138] і розвинуто в [139]. У [8] її застосовано до кодів 

Фібоначчі, а в [9] детально описано прискорені методи декодування кодів Fibm. 

Оскільки кодове слово не завжди вміщується в байт чи групу байтів 

закодованого тексту, то на кожній ітерації такого методу декодування може 

утворюватися залишок необроблених бітів, що становлять префікс кодового 

слова, декодування якого розпочалося, але не завершилося. Для кожного такого 

префіксу слід будувати окрему декодувальну таблицю (або розглядати єдину 

декодувальну таблицю як двовимірний масив). У цілому схема методу 

декодування виглядатиме так: 

 

R   

for i  1 to L 

(output;R)  Tab[Text[i];R]      

 (1.6) 
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Тут L — довжина тексту в байтах (або кількабайтових словах), R — 

необроблений на поточній ітерації залишок бітів кодового слова,  — порожній 

рядок, Tab — декодувальна таблиця. 

Основний недолік такого методу декодування полягає у великому обсязі 

декодувальних таблиць. Так, для коду Fibm і k-бітового методу декодування 

тексту зі словником обсягу N кількість таблиць становитиме mN–1, причому 

кожна міститиме 2k елементів. Кожен елемент буде принаймні 8-байтовим (два 

4-байтові вказівники на слово вихідного тексту та на наступну декодувальну 

таблицю). Тоді для тексту середнього розміру зі словником у 100 000 слів і 

однобайтового методу декодування загальний обсяг декодувальних таблиць 

становитиме приблизно 600Мб. Дані такого обсягу опрацьовуватимуться 

повільно, оскільки не вміщуватимуться в кеш-пам’ять сучасних комп’ютерів. 

Для зменшення обсягу декодувальних таблиць у [9] запропоновано 

використовувати властивості чисел Фібоначчі та подання Зекендорфа, що дають 

змогу декодувати його по частинах. А саме, будь-яке кодове слово Fibm може 

бути записано як d1d2…ds01m, де d1d2…ds — реверсне подання Зекендорфа 

кодованого числа, тобто подання, у якому біт, що відповідає найменшому числу 

Фібоначчі, записано зліва. Припустимо, що D=d1d2…dt — це частина бітів 

кодового слова, що обробляється на поточній ітерації, а E=dt+1d t+2…ds01m — 

решта бітів числа. Тоді, якщо припустити, що d1d2…dt та dt+1d t+2…ds — це 

подання Зекендорфа чисел VD та VE відповідно, і знайти ці числа незалежно, то 

загалом значення, що відповідає коду d1d2…ds01m, можна обчислити як VD + VE 

 , де   — єдиний корінь рівняння xm – xm–1 –…– x – 1 = 0, що за модулем 

більший 1. Число    має таку властивість: 𝐹( ) 𝐹( ) (чим більше значення 

t, тим точніше виконується ця рівність) і загалом використовується для 

прискореного обчислення чисел Фібоначчі. Такий підхід зменшує обсяг таблиць 

для однобайтового методу декодування до десятків кілобайтів (і до кількох 

мегабайтів — для двобайтового методу), однак потребує виконання множень 
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дійсних чисел, які виконуються відносно довго. Щоб уникнути множень, у [9] 

запропоновано використовувати додаткові таблиці, що табулюють можливі 

значення добутків. Це незначно збільшує витрати пам’яті, однак суттєво знижує 

часові витрати. 

Загалом, як свідчать наведені в [9] результати експериментів, застосування 

побайтового методу декодування дає змогу прискорити стандартний побітовий 

метод приблизно на 30%, але відставання прискореного методу від декодування 

розглянутих у наступному розділі (s,c)-щільних кодів є більш ніж дворазовим. 

Прискорені методи декодування мультироздільникових кодів описано в 

розділі 3. Нами також були використані декодувальні таблиці і загальна схема 

декодування може бути представлена у вигляді (1.6). Однак, не маючи змоги 

застосувати до мультироздільникових кодів властивості чисел Фібоначчі, ми 

використали більш універсальний підхід, будуючи прискорені методи 

декодування на основі скінченних автоматів, що розпізнають слова коду 

(подібний підхід також застосовувався у [140]). Декодувальна таблиця будується 

на основі «квантифікації» автомату, тобто в ній зберігається інформація про те, 

з якого у який стан перейде та який рядок згенерує автомат у результаті обробки 

цілого байту тексту. Обсяг декодувальних таблиць для «прямих» 

мультироздільникових кодів залежатиме лише від кількості станів автомату та 

кількості оброблюваних байтів і може бути приблизно вдвічі меншим за обсяг 

декодувальних таблиць для кодів Фібоначчі, як показано в розділі 3.3.4. Для 

реверсних мультироздільникових кодів параметром є ще довжина опрацьованої 

частини кодового слова, і тому обсяг декодувальних таблиць зростає у 25–30 

разів, але все ще залишається прийнятним. Головною ж перевагою 

запропонованих у розділі 3 методів декодування (крім того, що вони в принципі 

застосовні до мультироздільникових кодів) є приблизно на 20–30% вища 

швидкодія, ніж у прискорених методів декодування кодів Фібоначчі. Зауважимо, 

що запропонований у розділі 3.5 підхід до декодування реверсних 

мультироздільникових кодів може бути застосовано і до кодів Фібоначчі, адже 
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описана в [7] схема конструювання кодових слів Fibm (не враховуючи суфіксу) 

дає змогу побудувати декодувальний автомат, а на його основі — набір 

декодувальних таблиць. 

Що стосується кодування кодів із роздільниками, то, як згадувалося вище, 

ця задача менш важлива, ніж декодування і тому в даному дослідженні не 

розглядається, однак аналоги описаних у [9] методів декодування розроблені у 

[141] і для процесу кодування. Створення подібних методів для прискореного 

кодування мультироздільникових кодів також не повинно викликати 

складнощів. 

Коди Фібоначчі мають вищу асимптотичну щільність, ніж більшість 

мультироздільникових кодів із найкоротшим кодовим словом тієї ж довжини 

(табл. 3.3), однак, як свідчить експеримент, дають гірший коефіцієнт стискання 

природномовних текстів (табл. 3.8 і 3.9), оскільки містять менше коротких 

кодових слів (табл. 3.2).  

До недоліків кодів Фібоначчі можна віднести також те, що вони, як показано 

в [142], не є синхронізовними з фіксованою затримкою. Наприклад, якщо в 

повідомленні (10111)(111)n(00111), закодованому кодом Fib3, інвертувати 

другий біт, то отримаємо повідомлення (111)n+1(1100111), тобто кількість слів, 

на які впливатиме помилка, буде нефіксованою. Цей недолік пов’язаний із 

високою автокореляцією роздільника і його не мають як розглянутий нижче код 

Капочеллі, так і запропоновані в розділі 3 мультироздільникові коди. 

Загалом, з точки зору практичної застосовності, висока автокореляція 

роздільника і, як наслідок, висока асимптотична щільність є скоріше недоліком, 

ніж перевагою патерн- і подібних кодів, оскільки неодмінно призводить до 

скорочення кількості коротких кодових слів, що зіставляються словам вихідного 

тексту з вищими частотами. Роздільники мультироздільникових кодів мають 

вигляд 01…10 і характеризуються майже найнижчою автокореляцією — числом 

вигляду 10…01. Крім них, досліджувалися й інші коди з роздільниками з 

низькою автокореляцією. 
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Код Капочеллі [142] є патерн-кодом із розділовим патерном вигляду 01m. 

Його автокореляція дорівнює 10m — це найнижча автокореляцію серед усіх 

патернів довжини m+1 (таку саму автокореляцію має патерн 10m та деякі інші 

патерни). Це означає, що жоден власний суфікс патерну не буде його префіксом. 

А це, у свою чергу, приводить до простої конструкції одозначно декодовного 

коду: якщо кодове слово розглядати як конкатенацію префіксної і суфіксної 

частин, патерн зробити суфіксом, а префіксами — усі бітові послідовності, що 

не містять патерну, то такий код буде префіксним (а, отже, і однозначно 

декодовним). Патерни подібної конструкції використано і в розглянутих у 

розділі 3 мультироздільникових кодах. Це патерни вигляду 1m0. Проте 

мультироздільникові коди мають і відмінності від кодів Капочеллі, що як дають 

переваги, так і призводять до недоліків. Річ у тому, що кодові слова 

мультироздільникового коду можуть містити свої суфікси всередині кодового 

слова, якщо перед цим суфіксом розміщено певну кількість одиниць — ця 

особливість покращує асимптотичну щільність мультироздільникових кодів. 

Однак такі послідовності вигляду 1m+k0 не можуть бути цілими кодовими 

словами — це зменшує кількість коротких кодових слів у 

мультироздільниковому коді, порівняно з кодом Капочеллі. Однак один із 

різновидів мультироздільникових кодів за кількістю кодових слів збігатиметься 

з кодом Капочеллі із розділовим патерном вигляду 01m. А саме, якщо замінити 

цей суфіксний патерн на 1m0, а множину префіксів формувати як множину всіх 

бінарних рядків, що не містять такого суфіксу, то отримаємо 

мультироздільниковий код з усіма можливими роздільниками, що містять не 

менше m одиниць, тобто код із нескінченною кількістю роздільників вигляду 

01t0. Таким чином, код Капочеллі можна вважати частинним граничним 

випадком мультироздільникових кодів. Своєю чергою, коди C1 і C2 із [7] можна 

розглядати як частинні випадки родини кодів Капочеллі, як показано в [81], а 

отже і частинні випадки мультироздільникових кодів. 
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Таким чином, запропоновані в розділі 3 мультироздільникові коди можна 

вважати узагальненням доволі широкого класу кодів, що включає, зокрема, коди 

Фібоначчі та коди Капочеллі. Основні можливості, які надають запропоновані 

нами коди порівняно з названими кодами, є такі: 

- використання будь-якої кількості роздільників; 

- використання коротких кодових слів, що є коротшими за найкоротший 

роздільник. 

Ці дає змогу, змінюючи параметри коду, гнучко припасовувати його до 

розподілу ймовірностей символів вихідного алфавіту та отримувати для певних 

даних кращі коефіцієнти стискання, ніж у разі застосування будь-яких відомих 

префіксних стискальних кодів із роздільниками. 

Зазначимо, що спроби узагальнення чи вдосконалення патерн-кодів вже 

були. Так, код з прапорцем (flag code) Ямамото [143] не відповідає наведеному 

вище означенню патерн-коду, однак є вдосконаленою версією патерн-коду Ванга 

[144]. У коді Ванга патерн є послідовністю з f нулів і під час кодування він 

дописується в кінець двійкового подання кодованого числа. Щоб патерн не 

«зливався» з молодшими бітами числа, які можуть бути нульовими, бітове 

подання числа перевертається або найстарша одиниця числа переставляється в 

його кінець — в обох випадках суфікс-патерн відокремлюватиметься від самого 

числа одиничним бітом. А щоб роздільником не вважалися послідовності з f 

нулів усередині числа, після кожної послідовності з f–1 нулів вставляється 

одиничний біт. 

У коді з прапорцем Ямамото стоп-послідовність має вигляд 10f–1, де f — 

деяке натуральне число. Під час кодування числа найстарший біт ігнорується 

(оскільки він завжди одиничний) і розглядаються послідовності розташованих 

поряд бітів bt+1…bt+f–1 і, якщо така послідовність має вигляд 10f–2, то до кодового 

слова дописується послідовність 10f–21, а інакше — лише один біт bt+1. У 

першому випадку переходимо до розгляду наступних за цією послідовністю 

бітів, а в другому — зміщуємо розглядуваний набір бітів на одну позицію вправо. 
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Роздільник у коді Ямамото може з’являтися не лише в кінці кодового слова. 

Наприклад, розглянемо роздільник 100 і те, яким чином опрацьовуватиметься 

послідовність бітів 10000 всередині числа. Першим двом бітам відповідатимуть 

біти 101 у коді, після чого буде опрацьовано дві пари бітів 00 і у вихідний код 

записано 00. Послідовність бітів 10100, що містить «псевдороздільник» 100, 

декодуватиметья, однак, коректно, оскільки, якщо після обробки бітів 10 декодер 

зчитає біт «1», він «знатиме», що це штучно доданий біт і пропустить його (а 

якщо зчитає біт «0», то це буде справжній роздільник). 

Зауважимо, що код з прапорцем Ямамото Y3 з роздільником 100 (і 

найкоротшим кодовим словом довжини 3) асимптотично містить менше кодових 

слів, ніж мультироздільниковий код D2 з одним роздільником 110 і найкоротшим 

кодовим словом такої ж довжини, оскільки перед послідовністю 100, що не 

завершує кодове слово, у коді Ямамото можуть розташовуватися лише біти 10, а 

в коді D2 перед «внутрішньою» послідовністю 110 — як біти 01, так і 11. 

Аналогічне твердження справедливе і для будь-якого коду Ямамото Yt+1 з 

роздільником 10t та мультироздільникового коду Dt. Однак коди Ямамото Yt+1 

містять більше коротких кодових слів, ніж мультироздільникові коди Dt. 

Наприклад, код Y3 містить 2 кодових слова довжини 4: 1100 та 0100, в той час як 

код D2 — лише одне кодове слово довжини 4: 0110. Проте код D2,3,4, як видно з 

табл. 3.2, табл. 3.3 і табл. II із [142], випереджає код Y3 за кількістю коротких 

кодових слів (23 кодових слова у D2,3,4 проти 22 у Y3). Водночас код D2,3,4, на 

відміну від D2, відстає від коду Y3 за асимптотичною щільністю, оскільки перед 

послідовністю 100, що не завершує кодове слово, у коді Y3 можуть 

розташовуватися четвірки бітів 0010, 0110, 1010 і 1110, а в коді D2,3,4 перед 

«внутрішньою» послідовністю 110 — лише четвірки «0111» і «1111».  

Таким чином, коди з прапорцем Ямамото і мультироздільникові коди 

відповідають різним точкам балансу між кількістю коротких та довгих кодових 

слів, а отже, кожні з них більш придатні до стискання даних різної природи. 

Однак слід зазначити, що мультироздільникові коди є гнучкішими, оскільки 
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вони багатопараметричні, на відміну від кодів Ямамото, що характеризуються 

лише довжиною роздільника. Крім того, наведені в [143] алгоритми кодування 

та декодування кодів Ямамото працюють з окремими бітами коду чи вихідного 

числа, як і базові алгоритми кодування та декодування мультироздільникових 

кодів, що наведені в розділі 3.3, і тому є повільними. А способи прискорення цих 

алгоритмів, на кшталт описаних у розділі 3.3, наразі невідомі.   

Також зауважимо, що запропоноване в [143] відображення множини 

натуральних чисел на множину кодових слів коду Ямамото не монотонне, як і 

для мультироздільникових кодів, описаних у розділах 2.2–2.4, що призводить до 

описаної в розділі 3.5 проблеми, пов’язаної з необхідністю збільшення словника 

або використання структур даних, що уповільнюють декодування. Ця проблема 

вирішується для реверсних мультироздільникових кодів, описаних в розділі 3.5, 

без зниження стискальної ефективності порівняно зі звичайними 

мультироздільниковими кодами. Вирішення описаної проблеми для кодів із 

прапорцем Ямамото невідомі. 

У [140] також запропоновано гібридний метод кодування, що поєднує 

властивості кодів Фібоначчі та Елайеса, однак його стискальна ефективність 

може перевищувати стискальну ефективність коду Fib3 лише для дуже великих 

текстів обсягом від десятків Гігабайт, які рідко трапляються на практиці. 

Більш докладне дослідження та огляд численних інших методів кодування 

без втрат даних можна знайти в [145]. 

 

 1.2.5. Байтові коди 

Стискальні коди, що розглядалися в попередньому підрозділі, були націлені 

насамперед на забезпечення високого ступеня стискання за підтримання 

робастності, тобто стійкості до поширення помилок у закодованому файлі. 

Швидкість декодування була додатковим параметром, який теж бажано було 

мінімізувати, але не за рахунок погіршення інших характеристик. Однак у працях 

[16–19] було запропоновано сімейство стискальних кодів, основною перевагою 
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яких є швидке кодування/декодування. При цьому важливішою швидкість є 

декодування, оскільки, як правило, кодування виконується одноразово в режимі 

«офлайн», а декодування — багаторазово в режимі реального часу. Крім того, 

перевагою даних кодів, як і кодів, розглянутих у попередньому розділі, є 

можливість швидкого пошуку в стиснутому файлі без його розпакування. 

Прискорення згаданих операцій досягається за рахунок зниження стискальної 

ефективності.  

У цій родині методів кодування спочатку було запропоновано так звані 

плоскі коди Хафмана (Plain Huffman Codes, PHC) [16], що являють собою коди 

на основі 256-арних дерев Хафмана. Такі дерева дають змогу будувати кодові 

слова, довжина яких кратна цілому числу байтів. У результаті обсяг закодованих 

файлів збільшується на 15–20%, порівняно зі звичайними кодами Хафмана, 

однак суттєво підвищується швидкість декодування та пошуку в закодованому 

файлі. Крім того, у [16] було запропоновано тегові коди Хафмана (Tagged 

Huffman Codes, THC), які мають ще на 12–15% гірший коефіцієнт стискання, ніж 

PHC, але забезпечують ще швидший пошук типу Бойєра-Мура у закодованому 

файлі та можливість починати декодування файлу з будь-якої позиції. 

У [18] введено коди ETDC (End-Tagged Dense Codes), які містять більше 

кодових слів довжини не більше заданої, ніж THC, а потім — SCDC ((s,c)-Dense 

Codes), які мають ще кращий коефіцієнт стискання природномовних текстів. В 

обох кодах кодові слова складаються з цілої кількості байтів і основна задача — 

відрізняти байти, що завершують кодові слова, від інших байтів. У ETDC для 

цього призначено перший біт кожного байта, що є прапорцем, який вказує на 

завершення чи незавершення кодового слова. Недоліком такого підходу є те, що 

однобайтових кодових слів може бути лише 128. Тому в кодах SCDC 

запропоновано інший підхід: вважати всі значення байту, що менші декого числа 

s, 0 ≤ s ≤ 255, «стопперами», тобто такими, що завершують кодове слово, а всі 

інші c = 256–s значень — «продовжувачами», тобто значеннями, які вказують на 

те, що поточним байтом кодове слово не завершується. Від перших літер слів 
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«stopper» і «continuer» і походить назва «(s,c)-щільні коди». Отже, однобайтових 

кодових слів буде s, двобайтових — cs (для кожного з c значень першого байта 

існує s значень другого байта кодового слова), трибайтових — c2s і т.д. Серед 

трьох розглянутих байтових кодів (s,c)-щільні коди мають найкращий коефіцієнт 

стискання природномовних текстів (значення s для англомовних текстів 

становить приблизно 210–230), а швидкість кодування й декодування цих кодів 

дещо нижча, ніж кодів THC і ETDC.  

Для кожного тексту можна підбирати своє значення параметра s, що дає 

найвищу степінь стискання, однак, як свідчать експерименти, результати яких 

продемонстровано в [18], зміна цього параметра в діапазоні, близькому до 

оптимального значення, дуже мало впливає на коефіцієнт стискання (менше ніж 

на 0,03% зі зміною s на 1), однак цей вплив збільшується із віддаленням s від 

оптимального значення. При цьому, згідно з нашими експериментами (рис. 3.10), 

загалом коефіцієнт стискання навіть для найкращих серед байтових кодів — 

SCDC — є низьким порівняно з усіма іншими досліджуваними нами кодами, 

такими як коди Фібоначчі та мультироздільникові коди. Середня довжина 

кодового слова віддалена від ентропійної межі на 13–20%,  що у 1,5–8 разів 

гірше, ніж для інших досліджуваних кодів. Низький коефіцієнт стискання є 

головним недоліком байтових кодів. 

Не усувають цей недолік і найкращі з відомих на сьогодні байтових кодів — 

RPBC (Byte Codes with Restricted Prefix Properties), запропоновані в [19]. Основна 

ідея цих кодів полягає в тому, щоб за значенням першого байту кількохбайтового 

кодового слова визначати, скільки саме байтів у ньому міститься. Для цього в 

[19] запропоновано експериментальним шляхом визначати оптимальні (з точки 

зору забезпечення максимального коефіцієнту стискання) значення цілих 

невід’ємних констант v1, v2, v3, v4, сума яких не перевищує 255. Тоді, якщо 

значення першого байту кодового слова менше за v1, це слово є однобайтовим; 

якщо це значення належить діапазону [v1, v1+v2), то слово є двохбайтовим тощо. 

Використання чотирьох параметрів замість одного параметра s дає змогу більш 
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гнучко припасовувати довжини кодових слів до розподілу частот символів 

вхідного алфавіту, ніж в кодах SCDC, а отже, отримувати кращий коефіцієнт 

стискання. Проте дані експериментів свідчать, що середня довжина кодового 

слова RPBC-коду лише на частки відсотка ближча до значення ентропії, ніж 

середня довжину слова SCDC-коду. Значно відчутнішою є перевага RPBC-кодів 

над SCDC-кодами у швидкості декодування: вона становить близько 20% (табл. 

3.10). 

Коди THC, ETDC і SCDC мають певну стійкість до помилок, проте нижчу, 

ніж патерн-коди та мультироздільникові коди. А саме, ці коди упереджують 

поширення помилок, пов’язаних із інвертуванням бітів, однак вставлення або 

видалення біта призведе до викривлення даних від позиції помилки і аж до кінця 

закодованого файлу. RPBC-код загалом нестійкий ані до вставлення чи 

видалення, ані до інвертування бітів, хоча ймовірність того, що інвертування 

одного біта призведе до руйнування необмежено довгої ділянки коду, є дуже 

низькою. 

Водночас методи кодування й декодування байтових кодів, що викладені в 

[16]–[19], дуже прості, швидкі, й перевищують за швидкодією відповідні методи 

для всіх інших досліджуваних кодів. Ці методи, як і самі коди, не мають 

«побітових» версій, а отже, їхнє подальше прискорення за допомогою 

декодувальних таблиць чи подібних технік неможливе. 

 

1.3. (2,3)-коди 

У [21] описано родину універсальних префіксних синхронізовних кодів 

змінної довжини, що базуються на поданні цілих чисел у змішаній системі 

числення з основами 2 та 3, введеній у [20]. (2,3)-подання цілого числа x ≥ 2 

будують за такою ітеративною процедурою.  

Нехай x0=x, а n0 і k0 — такі максимальні невід’ємні цілі числа, що 𝑥 =

2 3 𝑥 , де x1 — натуральне число. Тоді x1 буде непарним числом, що не 

ділиться на 3. Якщо x1 = 1, то на цьому процедура завершується, інакше подамо 
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x1 у формі 𝑥 = 2 + 3 𝑥 , де n1 — таке найбільше ціле число, що 𝑥 − 2  

ділиться на 3, а k1 — таке найбільше ціле число, що 𝑥 − 2  ділиться на 3 . 

Очевидно, що x2 — непарне число, яке не ділиться на 3. Застосовуючи до x2 ту 

саму процедуру, врешті-решт отримаємо послідовність чисел 𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 , 𝑥 , 

таку що 𝑥 =1, а числа 𝑥 , … , 𝑥  — непарні й не діляться на 3, причому  

 

𝑥 = 2 + 3 𝑥          (1.7) 

 

Таким чином, встановлюється взаємно однозначна відповідність між 

числом x та послідовністю пар (n0,k0),…,(nt,kt). 

Щоб отримати на основі такого подання числа стискальний код, 

застосовується техніка, що загальновідома як дельта-кодування, коли замість 

послідовності значень зберігаються різниці між сусідніми значеннями. У [21] 

показано, що замість послідовності пар (ni,ki) можна зберігати послідовність пар 

(i,ki), де i визначається за формулою (1.8): 

 

i = ni – ⌊log 𝑥 ⌋ – ki         (1.8) 

 

Доведено, що за послідовністю пар (0,k0),…,(t,kt) можна однозначно 

відновити число x. Послідовність пар значень (i,ki), i=0,…,t, отримана в цьому 

процесі, і називається (2,3)-розкладом числа, або поданням числа в змішаній 

системі числення з основами 2 і 3.  

У [21] також показано, що завжди виконується нерівність i ≥ 0 і 

запропоновано кодувати пару (i+1,ki) двійковим кодом вигляду 0 1  (замість 

значення i використовується i+1 для того, щоб послідовність 0  містила хоча 

б один символ). Отриманий код не буде однозначно декодовним, однак 

комбінація значень i=1, ki=3 неможлива й тому двійкову послідовність 0111 

можна використовувати як роздільник, що дописується справа до всіх кодових 
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слів. У результаті отримуємо префіксний однозначно декодовний код, який 

позначається як 𝐶 , .  

Значення i можна визначати не лише за формулою (1.8), а й, наприклад, за 

такими формулами: i = ni – ⌊log 𝑥 ⌋ − ⌊(𝑘 − 1) log 3⌋ або i = ni – ⌊log 𝑥 ⌋, 

що, за аналогічною побудовою, приводить до кодів 𝐶 ,  та 𝐶 , . У першому з них 

роздільником є достатньо довгий рядок 0110110, а в другому — достатньо 

короткий рядок 011.  

 

Рис. 1.8. Співвідношення бітової довжини числа та середньої бітової довжини 

кодового слова для (2,3)-кодів і коду Фібоначчі: 1 – код Фібоначчі Fib2, 2 –  код 

𝐶 , , 3 – код 𝐶 , , 4 – код 𝐶 , , 5 – код Фібоначчі Fib3. 

 

Коди з коротшими роздільниками мають гіршу асимптотичну щільність, 

однак містять більше коротких кодових слів, а коди з довшими роздільниками — 



63 
 
навпаки, що дає змогу добирати серед родини (2,3)-кодів найбільш придатний 

код для кодування тексту з певним розподілом частот символів алфавіту. 

Зазначимо, що всі три коди 𝐶 , , 𝐶 ,  та 𝐶 ,  мають кращу асимптотичну 

щільність, ніж код Фібоначчі Fib2, але гіршу, ніж коди Фібоначчі вищих 

порядків. Співвідношення кількості кодових слів у (2,3)-кодах і коді Fib2 

наведено на рис. 1.8. 

Як бачимо, середня довжина кодового слова (2,3)-кодів стає меншою за 

середню довжину кодового слова Fib2, якщо бітова довжина кодованих чисел 

перевищує значення в діапазоні від 19 до 27, однак ніколи не є меншою за 

середню довжину кодового слова Fib3. Отже, з точки зору стискальної 

ефективності (2,3)-коди можуть бути кращими за код Fib2 для текстів на 

достатньо великих алфавітах, що містять більше 220–230 символів), однак не 

перевершать код Fib3. 

Недоліком усіх розглянутих в [21] кодів можна вважати те, що вони неповні, 

тобто до них можна додати такі кодові слова, що властивість однозначної 

декодовності не втратиться. Це означає зниження стискальної ефективності, а 

доповнення кодів призводить до суттєвого ускладнення алгоритмів кодування й 

декодування. Однак те, що є недоліком з огляду на стискальну ефективність, як 

правило, може стати перевагою з точки зору завадостійкості. (2,3)-коди мають 

певну завадостійкість, оскільки, по-перше, вони синхронізовні, тобто 

запобігають поширенню помилок інвертування, додавання та видалення бітів, і, 

по-друге, мають певні властивості, що дають змогу виявляти наявність помилок. 

Розглянемо ці властивості детальніше. 

Легко показати, що в поданні (1.7) ni = ⌊log 𝑥 ⌋ або ni = ⌊log 𝑥 ⌋ − 1. У 

першому випадку відповідний блок (i,ki) називається максимальним, у другому 

— мінімальним. У [21] показано, що для мінімального блоку коду 𝐶 ,  мають 

виконуватися нерівності (log 3 − 1)𝑘 − log 3 <  < (log 3 − 1)𝑘 + 1, тобто 

для кожного значення ki є не більше 3 допустимих значень  . Для 

максимального блоку кількість допустимих значень   необмежена, однак, 
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незалежно від типу блоку, має виконуватися нерівність (log 3 − 1)𝑘 − log 3 <

 . Якщо для деякого блоку (i,ki) такі нерівності порушуються, це означає, що в 

поточному кодовому слові або в останньому роздільнику виникла помилка. 

Засобів для точного виявлення місцезнаходження помилки самі по собі (2,3)-

коди не надають, однак в [21] пропонується доповнювати кожне кодове слово 

бітовим рядком, елементи якого сигналізуватимуть про мінімальність чи 

максимальність кожного (,k)-блоку, а також розглядається код Cmin, який 

містить підмножину тих кодових слів 𝐶 , , які складаються лише з мінімальних 

блоків. 

У розділі 2 розглядаються коди на основі (2,3)-подання чисел у формі (1.7), 

однак у них ni вибирається так, що ni = ⌊log 𝑥 ⌋ − 1 або ni = ⌊log 𝑥 ⌋ − 2 — це так 

зване нижнє (2,3)-подання числа, що вперше було розглянуте в [28]. Тоді, якщо 

i обчислювати за формулою (1.8), то значення цієї величини належатиме 

діапазону від 0 до 2, незалежно від типу (,k)-блоку, і побудований на основі 

такого подання чисел код характеризуватиметься вищою завадостійкістю, ніж 

(2,3)-коди, що описані в [21]. Описані в [44], [28] та в розділі 2 алгоритми дають 

змогу з достатньо високою ймовірністю не лише виявляти, але й виправляти 

помилки в кодових словах, якщо розподіл цих помилок задовольняє певним 

умовам. Водночас коди на основі нижнього (2,3)-подання чисел можуть 

використовуватися і як стискальні коди. Вони краще стискають природномовні 

тексти, ніж класичні (2,3)-коди та код Fib2, і не набагато гірше, ніж код Fib3, і, 

на відміну від Fib3, характеризуються властивістю негайного розділення. Якщо 

ж із метою надання цієї властивості із Fib3 вилучити найкоротше кодове слово, 

як запропоновано в [9], то коефіцієнт стискання нижнього (2,3)-коду стає 

кращим за аналогічний показник коду Fib3 [34]. 

Зауважимо зв’язок між (2,3)-кодами та мультироздільниковими кодами: 

нижній (2,3)-код не є повним, однак внаслідок його доповнення утворюється 

повний мультироздільниковий код D2, що має вищу стискальну ефективність, 

але нижчу завадостійкість. Таке доповнення описане в [35]. 
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1.4. Пошук у стиснутих текстах 

Однією з найактуальніших задач кібернетики протягом останніх десятиліть 

є розробка ефективних алгоритмів пошуку підрядка (патерна) в більшому тексті. 

Надалі використовуватимемо такі позначення: 

T[0…n–1] — текст, у якому виконується пошук; 

P[0…m–1] — шуканий патерн; 

n — довжина вхідного тексту; 

m — довжина патерна (як правило, є значно меншою за довжину тексту); 

 — алфавіт тексту й патерна; 

|| — кількість символів у алфавіті; 

|P| — кількість різних символів у патерні. 

Задача пошуку патерна у стиснутому тексті є різновидом цієї більш 

загальної задачі, що має такі особливості: 

1) алфавіт є бінарним, а патерн являє собою послідовність бітів; 

2) операції читання, порівняння та інші виконуються не над окремими 

символами тексту, а над їхніми групами, тобто байтами чи 

машинними словами (надалі ми вважатимемо, що розмір машинного 

слова дорівнює одному байту, що складається з 8 бітів, хоча всі 

результати з розділу 4 цього дослідження легко поширити на машинні 

слова будь-якого розміру); 

3) патерн може починатися й закінчуватися посередині байту чи 

машинного слова. 

Звичайно, можна ці особливості не враховувати і застосовувати звичайні 

алгоритми пошуку в тексті до текстів на двійкових алфавітах, видобуваючи для 

порівняння окремі біти. Однак такий підхід вкрай неефективний, оскільки тоді 

під час кожної операції буде використовуватися інформація лише з одного біта, 

а інформація з усіх інших бітів машинного слова, на читання яких з пам’яті вже 

було витрачено час, марнуватиметься.  
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Однак якщо ігнорувати лише третю із зазначених вище особливостей, тобто 

розглядати патерн у тексті як набір байтів, не враховуючи його початку та 

«хвоста», що не охоплюють цілих байтів, то будь-які класичні алгоритми пошуку 

патерна з родини Бойера-Мура, що виконують зсуви вікна пошуку на основі 

порівняння символів, легко пристосувати до пошуку в стиснутому бінарному 

тексті, якщо індексами таблиць зсувів вважати не окремі символи (біти), а цілі 

байти тексту. Значеннями елементів цих таблиць будуть максимально можливі 

цілі кількості байтів, на які можна зсунути вікно пошуку, а його початок завжди 

збігатиметься з початком байту. Тоді задача пошуку в двійковому тексті 

зводиться до задачі пошуку у звичайному тексті на алфавіті розміру 256 символів 

і загальні пошукові алгоритми для її розв’язання можуть бути достатньо 

ефективними [147]. Таке ігнорування початку та кінця патерна допустиме, якщо 

він достатньо довгий — тоді шукати весь патерн — це майже те саме, що шукати 

його без незначних за довжиною префіксу та суфіксу, перевірка збігу яких може 

виконуватися окремими процедурами. Також можна розглядати задачу 

бінарного пошуку як задачу пошуку на алфавіті розміру 16, якщо пошуковий 

алгоритм передбачає зчитування пар послідовних символів тексту (таке 

зчитування еквівалентне зчитуванню одного байта).  

Таким чином, за певних умов задача пошуку патерна в стиснутому 

бінарному тексті зводиться до загальної задачі пошуку патерна в тексті і тому 

розробка ефективних загальних алгоритмів пошуку патерна є актуальним 

завданням в контексті даного дослідження. У розділі 4 буде запропоновано дві 

родини алгоритмів пошуку рядка в тексті, одна з яких призначена спеціально для 

пошуку на 256-символьному алфавіті, а алгоритми з другої родини є 

ефективними на менших алфавітах, і на їх основі побудовано ефективні методу 

пошуку рядка в двійковому тексті. 

Усі відомі алгоритми пошуку патерна можна описати схемою, що 

передбачає виконання двох етапів. На першому етапі виконуються 

передобчислення, тобто на основі інформації про патерн будуються пошукові 
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таблиці — масиви, використання яких прискорює пошук на другому, 

пошуковому, етапі.  

Ефективність алгоритмів пошуку в тексті доцільно порівнювати на площині 

(||,m), у різних областях якої найбільш ефективними будуть різні алгоритми. На 

рис. 1.9 показано, які з відомих алгоритмів будуть найшвидшими в тій чи іншій 

області цієї площини (|| ≤ 256, m  ≤ 512) згідно з даними [148].  

 

Рис. 1.9. Карта найшвидших алгоритмів пошуку патерна 

 

Майже всі з найефективніших у тій чи іншій області алгоритмів (крім 

алгоритмів Shift-And/Shift-Or [149], [150], що ефективні на дуже коротких 

патернах та алфавітах), в тій чи іншій мірі використовують підходи алгоритму 

Бойера-Мура [23]. Алгоритм базується на 3 ідеях: 
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 зсув вікна пошуку за евристикою стоп-символу; 

 зсув вікна пошуку за евристикою його суфікса. 

Тут і в подальшому огляді вікном пошуку називатимемо частину тексту, 

довжина якої дорівнює довжині патерна і збіг якої з патерном перевіряється на 

поточній ітерації алгоритму. Алгоритми типу Бойера-Мура називають також 

алгоритмами суфіксного пошуку. Кожної ітерації такого алгоритму виконується 

спроба зсунути вікно пошуку на максимально можливу довжину, 

використовуючи інформацію про деякий суфікс вікна пошуку. Наприклад, якщо 

останній символ вікна пошуку не трапляється в патерні, то це вікно можна 

зсунути на m позицій вправо, гарантовано не пропустивши при цьому збігу 

патерну з фрагментом тексту. Зсув вікна пошуку, за якого неможливо 

пропустити збіг, називається безпечним. Майже всі алгоритми суфіксного 

пошуку можна розглядати як методи максимізації безпечного зсуву на кожній 

ітерації пошукової стадії алгоритму. 

Серед модифікацій методу Бойера-Мура варто виділити алгоритм Бойера-

Мура-Хорспула [151] (BMH), який являє собою спрощений варіант алгоритму 

Бойера-Мура. Він не включає в себе евристику суфікса, тобто зсув виконується 

виключно на основі інформації про стоп-символ (останній символ вікна пошуку). 

Виявляється, що витрати на обчислення запропонованої в алгоритмі Бойера-

Мура евристики суфіксу не окуповуються отримуваним від цього збільшенням 

середньої довжини зсуву і тому алгоритм BMH демонструє кращі часові 

показники на випадкових, природномовних та багатьох інших типах текстів, ніж 

базовий алгоритм Бойера-Мура. Цей алгоритм і дотепер залишається одним з 

найефективніших для текстів на великих алфавітах (64 символи і більше). 

Н. Хорспул запропонував спрощення алгоритму Бойера-Мура 1980 року і 

протягом десятиліття алгоритм BMH вважався чи не найкращим алгоритмом для 

пошуку патерна, аж поки 1990 не було запропоновано метод, що працює на 

коротких патернах дещо краще — Qucik Search (QS) [152]. Він базується на тій 

ідеї, що якщо перевіряти наявність збігу в поточній позиції вікна пошуку (а в 
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алгоритмі BMH вона перевіряється), то зсув можна робити за евристикою не 

останнього символу вікна пошуку, а наступного символу за ним. Тоді середня 

величина зсуву буде більшою. Цю ідею згодом широко застосовували в різних 

алгоритмах і вона отримала назву «випереджального підходу» (forward logic). 

Алгоритм QS, разом із алгоритмом Tuned Boyer-Moore [153] також тривалий час 

вважалися найшвидшими, однак у 2000-х роках було винайдено ряд ще більш 

ефективних алгоритмів. Згідно з експериментальним дослідженням [148], на 

випадкових текстах найбільш успішними є такі алгоритми як TVSBS [154] для 

m=2, 8 ≤ || ≤ 32, Enhanced Backward Oracle Matching (EBOM) [155] для 4 ≤ m ≤ 

16, 8 ≤ || ≤ 32 та m=4, ||=4, а також HASHq [24], SBNDMq [156] та FSBNDM 

[155] у правішій частині прямокутника m ≤ 64, 4 ≤ || ≤ 32.  

Алгоритм EBOM належить до класу пошукових алгоритмів, що 

використовують скінченні автомати для розпізнавання всіх підрядків патерну. 

Загальна ідея цього підходу полягає в знаходженні найдовшого суфіксу s вікна 

пошуку, який є певним підрядком патерну. Тоді суфікс us, де u — останній 

символ тексту перед початком суфіксу s, не належить патерну, і вікно пошуку 

можна безпечно зсунути так, щоб його початок суміщався з початком s. Такий 

підхід потребує ефективних засобів визначення, чи не є певний рядок підрядком 

патерна. Це можна зробити, використовуючи суфіксне дерево патерна [157], 

однак побудований на такому підході автомат буде надто громіздким. Натомість, 

якщо використовувати оракула, який розпізнає всі підрядки патерна і, можливо, 

ще деякі рядки, то відповідний йому розпізнавальний автомат матиме m+1 станів 

і не більше 2m–1 переходів, може бути сконструйований шляхом застосування 

простого алгоритму і, як показує практика, розпізнаватиме достатньо мало 

«зайвих» рядків, що не є підрядками патерну. Вперше така пошукова машина 

була запропонована в алгоритмі BOM [158], а алгоритм EBOM відрізняється від 

нього тим, що містить так званий «цикл пропуску», що виконує кожної ітерації 

2 перших кроки алгоритму BOM, беручи їх результат із двовимірної таблиці, 

індексами якої є 2 останніх символи вікна пошуку. Якщо виявляється, що така 
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пара символів не є підряком патерну, то відразу виконується зсув на m–1 

символів, а основний цикл BOM пропускається. 

Ідея зсуву вікна пошуку за евристикою двох сусідніх символів вперше 

з’явилася не в алгоритмі EBOM, а в алгоритмі Беррі-Равіндрана [159], де її було 

поєднано з випереджальним підходом із алгоритму QS (символи для порівняння 

може бути ефективніше брати не в кінці вікна пошуку, а за ним). Отже, на кожній 

ітерації алгоритму Беррі-Равіндрана перевіряється збіг у поточній позиції вікна 

пошуку та виконується максимально можливий безпечний зсув вікна на основі 

інформації про два наступні за вікном символи тексту. Переваги такого підходу 

над алгоритмом BMH проявляються в тому випадку, коли відношення |P|/|| є 

достатньо великим (більшим за 0,2–0,25) — тоді достатньо високою є 

ймовірність того, що останній символ вікна пошуку належить патерну, а вона 

якраз дорівнює ймовірності того, що в алгоритмі BMH не буде виконано 

максимальний зсув. Якщо ж замість одного символу розглядати пару сусідніх 

символів, то ймовірність їх трапляння в патерні зменшується квадратично, а 

отже, відповідним чином зростає ймовірність максимального чи близького до 

максимального зсуву. Інші, швидші методи пошуку довгих патернів, що, 

зокрема, використовують архітектуру SIMD, розглядаються в [160]–[163].  

Однак можливий і протилежний випадок — коли відношення |P|/|| є малим 

(короткі патерни, великі алфавіти). Розглянемо цей випадок детальніше й 

припустимо, що кінець поточного вікна пошуку припадає на позицію pos у 

тексті. Тоді в алгоритмі BMH виконується зсув за символом T[pos], який, 

найімовірніше, не належить патерну, і тому зсув буде максимальним, тобто на m 

позицій. Більше того, якщо відношення |P|/|| є достатньо малим, то високою 

буде ймовірність того, що не лише символ T[pos] не належить патерну, але і 

символ T[pos+m] також. А в такому випадку, проаналізувавши два символи 

тексту, вікно пошуку можна зсунути відразу на дві довжини патерну, тобто на 

2m. Інакше кажучи, два послідовних вікна пошуку можуть бути опрацьовані на 

одній ітерації пошукового циклу. Цю ідею покладено в основу як алгоритму 
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Tuned Boyer-Moore (TBM) [153], так і описаного в [41], [164] та в розділі 4 даної 

роботи алгоритму з багатьма суміжними пошуковими вікнами (Multiple Adjacent 

Windows, MAW). Точніше, MAW — це родина алгоритмів із суміжними вікнами 

пошуку; алгоритм, що опрацьовує на одній ітерації два суміжних вікна, 

позначається як MAW2, той, що опрацьовує три суміжних вікна, — MAW3 тощо. 

Звичайно, щоб не пропустити можливого збігу, у будь-якому підрядку T 

довжини km, де k — деяке натуральне число, має бути виконано принаймні k 

зчитувань символів тексту, тобто така сама кількість, як і в алгоритмі з одним 

пошуковим вікном, наприклад BMH. Однак можливо зменшити кількість інших 

операцій. З цією метою в алгоритмах MAW використовуються багатовимірні 

пошукові масиви, на відміну від алгоритму TBM, де пошуковий цикл 

«розшивається», тобто в тілі циклу записуються операції з кількох (а саме, з 

трьох) послідовних ітерацій циклу. Такий масив займає значно більше пам’яті, 

ніж одновимірна пошукова таблиця, і його заповнення потребує часових витрат 

на стадії передобробки. Однак ємнісні перевитрати не такі значні, якщо 

порівнювати їх із обсягом пам’яті сучасних комп’ютерів, а часові перевитрати 

цілком компенсуються завдяки прискоренню основного пошукового циклу. 

Ідея використання двох або більше пошукових вікон не нова. Крім згаданого 

алгоритму TBM, її було реалізовано в алгоритмах з двома та чотирма вікнами, 

що ковзають, [165], варіантах алгоритму BSDM [166] для багатьох вікон [167], а 

також в алгоритмах, що розглянуті у [168]. Проте в цих алгоритмах вікна не 

суміжні, а тому ці алгоритми краще пристосовані для систем паралельної 

обробки даних та пошуку багатьох патернів, ніж до використання 

багатовимірних масивів. 

Спробу прискорити пошук завдяки використанню двох суміжних 

пошукових вікон було зроблено в [169] (Quantum Leap Quick Search, QLQS). 

Автори пропонують використовувати дві пошукові таблицю («пряму» та 

«зворотну»). Це дає можливість збільшити середню довжину зсуву в порівнянні 

з одновіконними алгоритмами, такими як BMH чи [152], однак, на відміну від 
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алгоритму MAW2, не гарантує максимально можливого безпечного зсуву, якого 

можна досягти, аналізуючи інформацію про два символи вхідного тексту. 

Результати експериментів, наведені в розділі 4, демонструють, що для алфавітів 

малого й середнього розміру QLQS працює значно повільніше за MAW2 як на 

випадкових, так і на природномовних текстах. 

Два символи тексту у двох послідовних вікнах пошуку перевіряються в 

алгоритмі Jump Occurrence Matching (JOM) [170]. Так звана «евристика стрибка» 

означає зсув на основі інформації про два символи, що розташовані на змінній 

відстані один від одного. Коли ця відстань є максимальною, тобто дорівнює m+1, 

алгоритм JOM стає дуже подібним до MAW2 і навіть забезпечує на 1 символ 

довший максимальний зсув завдяки застосуванню випереджального підходу. 

Однак випереджальний підхід потребує перевірки збігу на кожній ітерації 

пошукового циклу, в той час як в алгоритмі MAW2 ця перевірка виконується 

лише за певних умов, що справджуються нечасто. Крім того, для доступу до 

елемента масиву алгоритм MAW2 потребує менше базових операцій, ніж JOM, 

що робить MAW2 у цілому швидшим. 

Слід однак зауважити, що припущення про те, що не лише символ T[pos] не 

належить патерну, але і символ T[pos+m] також, є достатньо сильним. Як 

показують обчислювальні експерименти, на випадкових текстах алгоритм 

MAW2 наближається за швидкодією до найкращих з інших відомих алгоритмів 

лише коли алфавіт містить близько 32 символів і довжина патерна становить від 

3 до 6 (але за жодної довжини патерна не випереджає їх усі). Коли патерн стає 

довшим або алфавіт меншим, зсув за значенням двох суміжних символів є 

ефективним. Ідею такого зсуву можна поєднати з ідеєю обробки двох суміжних 

вікон пошуку на одній ітерації. А саме, кожної ітерації пошукового циклу ми 

можемо виконувати зсув за значеннями біграм символів в кінці двох суміжних 

вікон пошуку. Для цього доведеться використовувати чотиривимірний масив з 

індексами T[pos], T[pos+1], T[pos+m] та T[pos+m+1]. Алгоритм, що базується на 

цій ідеї, ми позначаємо як MAW22 (два вікна пошуку із перевіркою двох 
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символів у кінці кожного). Цей підхід природним чином поширюється на q 

суміжних вікон пошуку, у кожному з яких для перевірки використовується 

суфікс довжиною p символів — такий алгоритм позначається як MAWqp. 

Основною проблемою такого підходу є необхідність використання 

багатовимірних пошукових масивів, які займають багато пам’яті та потребують 

значного часу для ініціалізації. Це обмежує сферу застосування алгоритмів 

MAWqp лише невеликими алфавітами, не більше 16–20 символів. Однак, як 

свідчать наведені в розділі 4 результати експериментів, у цій області, зокрема 

для випадкових текстів на алфавіті розміру 4, деякі алгоритми з цієї родини 

перевершують за швидкодією всі інші відомі алгоритми.  

Відомі спроби використати подібні до MAWqp пошукові евристики без 

багатовимірних масивів. Така сама комбінація символів у пошуковій евристиці, 

як і в алгоритмі MAW22, використовується у варіанті алгоритму SBNDM із 

«жадібним» циклом пропуску — GSB [171]. Однак, оскільки зсуви визначаються 

за кількома одновимірними таблицями, як максимальний, так і середній зсув 

будуть меншими, ніж в алгоритмі MAW22. Крім того, обчислювальна складність 

однієї ітерації пошукового циклу в GSB вища, ніж у MAW22, як показано в табл. 

4.2. У підсумку це приводить до того, що алгоритм MAW22 є суттєво швидшим 

за GSB коротких алфавітах (||=4, табл. 4.3 і табл. 4.4), тобто в тих областях, де 

алгоритм MAW22 є найефективнішим. 

Якщо розмір алфавіту перевищує 16–20 символів, то обсяг чотиривимірного 

пошукового масиву починає перевищувати обсяг кеш-пам’яті L1 типового 

сучасного комп’ютера (16–64 КБ) і його обробка та ініціалізація суттєво 

уповільнюються. У [24] запропоновано спосіб подолання проблем, пов’язаних із 

оборбкою багатовимірних масивів, а саме, замість отримання значення елемента 

такого масиву за його індексами обчислюється значення хеш-функції, а вже за 

цим значенням отримують величину зсуву з одновимірного масиву. Величини 

зсувів у [24] обчислюються не за символами тексту із суміжних вікон пошуку, а 

за трійками, п’ятірками чи іншими наборами k сусідніх символів із одного вікна 
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пошуку. Для кожного можливого підрядка патерну довжини k обчислюється 

значення хеш-функції, яке є індексом елемента одновимірного масиву, в той час 

як значенням цього елемента є величина максимального безпечного зсуву, що 

відповідає цьому рядку. Звичайно, таке саме значення хеш-функції інколи можна 

отримати і для іншого рядка довжини k, який може і не належати патерну. Якщо 

такий підрядок тексту аналізується на певній ітерації пошукового алгоритму, то 

величина зсуву буде меншою за максимально можливий безпечний зсув. Однак 

такі ситуації траплятимуться рідко, на чому й базується ефективність методу 

[24], що за швидкодією випереджає всі інші відомі методи на коротких алфавітах 

і достатньо довгих патернах. 

Фактично хеш-пошук стискає багатовимірну таблицю зсувів на основі 

інформації про k символів тексту, розмір якої становить ||k, до одновимірного 

масиву довжини m–k. Можливість такого стиснення ґрунтується на тому, що цей 

багатовимірний масив містить не більше t різних значень, де t — максимально 

можливий зсув згідно з певним алгоритмом пошуку, а t значно менше, ніж ||k. У 

розділі 4.2 запропоновано інший метод стискання багатовимірних пошукових 

масивів, індексами яких є суфікси суміжних вікон пошуку. Цей метод, на відміну 

від хеш-пошуку, гарантує виконання максимально можливого безпечного зсуву. 

Так, для алгоритму MAW22 використовуються 4 одновимірних пошукових 

масиви V0,…,V3 замість одного чотиривимірного. У масиві V3 зберігаються 

величини зсувів, в той час як для i<3 масиви Vi містять вказівники на елементи 

масивів Vi+1, а точніше на початки груп елементів довжини || (масив ділиться на 

такі групи елементів, починаючи з першого елемента). j-а група елементів 

масиву Vi обробляється в тому випадку, якщо за першими i–1 символами, що 

перевіряються, максимально можливий зсув дорівнює j. І якщо значення t-го 

елемента в цій групі дорівнює q, то це означає, що якщо i-й символ, що 

перевіряється, дорівнює t, то максимально можливий зсув за i першими 

символами, що перевіряються, дорівнює q. 
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Алгоритми, що використовують подібний метод побудови пошукових 

таблиць, ми називаємо алгоритмами з багатьма суміжними вікнами пошуку із 

вказівниками (Multiple Adjacent Windows with Pointers, MAWP). Загальний обсяг 

пошукових таблиць алгоритму MAWPpq дорівнює O(||mqp), що значно менше, 

ніж O(||qp) для алгоритму MAWpq, однак суттєво більше, ніж O(||) для хеш-

алгоритмів. Такі витрати пам’яті роблять застосування алгоритмів MAWPpq 

цілком можливим навіть на великих алфавітах, зокрема ||=128 і більше.  

Проте, незважаючи на непогані часові показники, на алфавітах такого 

розміру алгоритми MAWPpq не є найшвидшими. Для коротких патернів вони 

поступаються в швидкості пошуку алгоритмам Quantum Leap Quick Search [169], 

гібридному методу SBNDM/BMH [172] (програмну реалізацію опубліковано в 

бібліотеці SMART [173], [174]), а також  FJS [175], що є гібридним методом, який 

поєднує підходи методів Боєра-Мура-Хорспула та Кнута-Морріса-Пратта [22]. 

Це пояснюється двома факторами: 

1) для великих алфавітів навіть скорочені пошукові таблиці стають 

завеликими для того, щоб вміщуватися в кеш-пам’ять рівня L1; 

2) як показано в розділі 4, за високої ймовірності максимального зсуву в 

пошукових таблицях ефективніше зберігати лише сигнали про наявність 

максимального зсуву, а не саме значення зсуву. 

Ці особливості враховують запропоновані в розділі 4 алгоритми пошуку на 

256-символьному алфавіті родини ByteMAW, у яких враховується бітова 

природа символів і для зменшення обсягу пошукових таблиць евристика зсуву 

визначається не за двома байтами, а за певною кількістю бітів k, 8 ≤ k ≤ 16. Як 

свідчать експерименти, результати яких наведено в табл. 4.10–4.12, для всіх 

довжин патернів від 2 до 260 той чи інший представник родини алгоритмів 

ByteMAW є суттєво швидшим за всі інші відомі алгоритми пошуку. 

Повертаючись до пошуку на бінарних даних, слід зауважити, що алгоритми 

Боєра-Мура чи Боєра-Мура-Хорспула, у яких зсув виконується за евристикою 

окремих бітів, будуть неефективними. Це пояснюється не лише тим, що побітові 
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операції виконувати довго,  а і тим, що в середньому величина максимального 

безпечного зсуву за евристикою стоп-символу буде дуже малою завжди, крім 

особливих випадків, коли патерн закінчується довгою послідовністю вигляду 

0…0 та 1…1. 

Цю проблему зазвичай вирішують, розглядаючи при порівнянні замість 

конкретного біта групу бітів, тобто машинне слово [176]. Ідея полягає в тому, 

щоб усунути будь-які посилання на біти і аналізувати збіг між текстом та 

патерном байт за байтом, за допомогою деяких попередньо обчислених таблиць. 

Так, у [25] розглянуто варіант алгоритму пошуку патерна за алгоритмом Боєра-

Мура для бінарних даних, який не використовує ніякі бітові маніпуляції, а 

працює лише з байтами. Завдяки цьому значно зменшується кількість необхідних 

порівнянь символів патерну й тексту. Однак запропонований у [25] метод 

недостатньо оптимізований. Основною його вадою є те, що в евристиці зсуву 

використовується частина байту тексту, що відповідає останньому неповному 

байту вікна пошуку, а зсув за неповним байтом, як показано в розділі 4, у 

середньому більш ніж в 11 разів менший, ніж міг би бути за повним байтом. У 

[177] описано інший метод, а в розділі 4 — його покращений варіант, алгоритм 

BitMAW1 (алгоритм 4.15), який виправляє цю ваду, виконуючи зсув за 

евристикою останнього повного байту. Такий підхід дає для достатньо довгих 

патернів у кілька разів більшу середню довжину зсуву, ніж у методі [25]. 

У [178] описано два заснованих на інших ідеях методи пошуку в бінарних 

текстах, що демонструють у середньому значно кращу швидкодію, ніж метод 

[25]. Один із них є адаптацією методу [24] до бінарних даних і в ньому на кожній 

ітерації використовуються побітові операції для отримання повного байту. 

Другий метод, Binary-Skip Search, являє собою адаптацію до бінарних даних 

методу «пошуку з пропусками» [163], у якому зсуви здійснюються за 

евристикою неповних байтів, отримуваних із байтів тексту накладанням бітових 

масок. Як показує експеримент, для певних довжин патернів метод BitMAW1 за 
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середньою швидкодією перевищує обидва згадані методи, однак поступається 

методам FED [26] і BFL [27]. 

На час виконання даного дослідження найкращий час пошуку в середньому 

для всіх довжин патернів від 25 до 500 бітів демонстрував метод BFL, що являє 

собою адаптацію до бінарних даних методу SBNDM для 256-символьного 

алфавіту. Однак у розділі 4 запропоновано родину алгоритмів пошуку в 

бінарному тексті BitMAW, які мають кращу швидкодію, ніж метод BFL, на всіх 

згаданих довжинах патернів. Ці алгоритми базуються на алгоритмах пошуку на 

256-символьному алфавіті ByteMAW з додаванням необхідних механізмів 

побітового аналізу як під час побудови пошукових таблиць, так і під час 

перевірки збігу. Самі ці механізми простіші, ніж ті, що запропоновані в методах 

[27], [25] та ін. 

Інші алгоритми пошуку в текстах із байтовою структурою розглядаються в 

[179]–[187], однак вони або використовують паралельні моделі обчислень, або 

орієнтовані на оптимізацію часу виконання в найгіршому випадку. 
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Висновки за розділом 1 

У першому розділі наведено означення основних понять завадостійкого та 

стискального кодування, а також пошуку рядка в тексті. Наведено канонічну 

схему цифрової системи зв’язку та описано поширені моделі шуму в каналах 

зв’язку. Розглянуто положення теорії Шеннона щодо кодування даних у каналі з 

шумом. Подано класифікацію та розглянуто загальні властивості методів 

стиснення даних без втрат. Наведено означення однозначної декодовності, 

повноти, універсальності, синхронізовності, асимптотичної щільності та 

асимптотичної оптимальності, а також властивості негайного розділення коду. 

Стосовно галузі завадостійкого кодування наведено характеристики 

відомих блокових та згорткових систем завадостійкого кодування, а також 

сучасних багаторівневих методів забезпечення завадостійкості, таких як турбо-

коди. Також виконано огляд відомих методів стискального кодування без втрат 

даних, таких як коди Хафмана, Голомба, Елайеса, арифметичне кодування, 

байтові коди тощо. Особливу увагу приділено патерн-кодам і їх узагальненням, 

оскільки саме до патерн-кодів є найближчими введені в даному дисертаційному 

дослідженні мультироздільникові коди. Розглянуто недоліки патерн-кодів і 

подібних до них кодів, що усуваються мультироздільниковими кодами. Описано 

родину універсальних префіксних синхронізовних кодів змінної довжини, що 

базуються на поданні цілих чисел у змішаній системі числення з основами 2 та 

3. 

Розглянуто базові ідеї, особливості та основні недоліки методів суфіксного 

пошуку рядка в тексті та окреслено шляхи усунення цих недоліків, за якими в 

розділі 4 буде сконструйовано нову родину алгоритмів суфіксного пошуку. 

Окрему увагу приділено задачі пошуку патерна в бінарному тексті, оскільки 

інформаційні системи, що забезпечують двійковий пошук, є важливою сферою 

застосування подільних кодів. 
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Розділ 2. Коди на основі двобазисних систем 
числення та їх застосування 

 
Подання чисел у системі числення зі змішаним базисом 2 і 3 вперше 

розглянуто в [20]. Пояснимо його суть.  Нехай 𝑁 ,  — множина натуральних 

чисел, що взаємно прості з 2 і 3, 𝑥 ∈ 𝑁 , , x > 1, 𝑛 = ⌊𝑙𝑜𝑔 𝑥⌋. Тоді x можна подати 

у формі x = 2n + 3kx1 або x = 2n–1 + 3kx1, де 𝑘 ∈ 𝑁 , , 𝑥 ∈ 𝑁 , ,  𝑥 < 𝑥. Застосовуючи 

аналогічний розкладання до x1, отримаємо x2. Далі будемо повторювати кроки, 

обчислюючи xi+1 з рівності 𝑥 = 2 + 3 𝑥 , доки на певній ітерації не 

отримаємо xi = 1.  

Якщо записувати величини Δ = 𝑛 − 𝑛 − 𝑘  і ki, які ми отримуємо на 

кожній ітерації, де 𝑛 = ⌊𝑙𝑜𝑔 𝑥 ⌋, за допомогою певних префіксних 

кодувань, то отримаємо однозначно декодовний код для натуральних чисел. Код 

числа x закінчуватиметься спеціального вигляду роздільником і, крім того, 

необхідно буде зберігати 2 біти для зведення x до найближчого числа з множини 

𝑁 , , якщо 𝑥 ∉ 𝑁 , . Кілька подібних кодів розглянуто в [21]. Такі методи 

кодування мають ряд переваг порівняно з іншими методами префіксного 

кодування,  зокрема, довжина коду є меншою, ніж у деяких кодах Фібоначчі (рис. 

1.8). Крім того, якщо 𝑛 = 𝑛 − 1, то виконується нерівність − 𝑙𝑜𝑔 3 < 𝑛 −

𝑛 − 𝑘 𝑙𝑜𝑔 3 < 1, що дає змогу виявляти в коді з певною ймовірністю 

помилки, що призводять до порушення його структури.  

Таким чином, описані в [21] коди характеризуються певною 

завадостійкістю. Однак якщо 𝑛 = 𝑛 , то щойно згадана нерівність стає 

односторонньою і ймовірність виявлення за його допомогою помилки буде 

доволі низькою. У розділі 2.1 ми опишемо метод префіксного подання чисел на 

основі модифікованого 2,3-подання чисел, яке назвемо нижнім 2,3-поданням, 

або нижнім 2,3-розкладом числа. Цей метод забезпечує виконання двосторонніх 

нерівностей, що подібні до наведеного вище, для будь-якого 𝑥 ∈ 𝑁 ,  і дає змогу 
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підвищити завадостійкість 2,3-коду, хоча й призводить до невеликого 

збільшення його довжини. 

У підрозділі 2.2 описано метод, що дає змогу зробити нижній (2,3)-код 

компактнішим, майже не знижуючи його завадостійких властивостей, а в 

підрозділі 2.3 — схему, яка, навпаки, збільшує довжину коду та підвищують його 

завадостійкість. Нарешті, у підрозділі 2.4 описано двошарову схему 

завадостійкого кодування, яка поєднує нижнє (2,3)-кодування з іншими 

відомими підходами та має доволі потужні властивості завадостійкості. 

 

2.1.Нижній (2,3)-код 

2.1.1. Нижнє (2,3)-розкладання цілих чисел 

Сформулюємо й доведемо 3 леми, що визначають можливість нижнього 

(2,3)-розкладання числа 𝑥 ∈ 𝑁 , , а також нерівності, яким задовольняють 

параметри цього розкладу. 

Лема 2.1. Нехай 𝑥 ∈ 𝑁 , , x > 1, 𝑛 = ⌊𝑙𝑜𝑔 𝑥⌋, kN, 𝑥 ∈ 𝑁 , ∪ {2}. Тоді x 

можна подати або у формі (2.1), або у формі (2.2), причому тільки в одній із цих 

форм. 

x = 2n–1+ 3kx1         (2.1) 

x = 2n–2 + 3kx1         (2.2) 

Доведення 

Припустимо, що 2 𝑚𝑜𝑑 3 = 1. Тоді 2 𝑚𝑜𝑑 3 = 2. Оскільки 𝑥 ∈

𝑁 , , то або 𝑥 𝑚𝑜𝑑 3 = 1, або 𝑥 𝑚𝑜𝑑 3 = 2. Якщо 𝑥 𝑚𝑜𝑑 3 = 1, то (𝑥 −

2 ) 𝑚𝑜𝑑 3 = 0, (𝑥 − 2 ) 𝑚𝑜𝑑 3 ≠ 0, тобто рівність (2.2) виконується, а 

рівність (2.1) — ні. Якщо ж 𝑥 𝑚𝑜𝑑 3 = 2, то (𝑥 − 2 ) 𝑚𝑜𝑑 3 ≠ 0, (𝑥 −

2 ) 𝑚𝑜𝑑 3 = 0, тобто рівність (2.1) виконується, а рівність (2.2) — ні.  

Аналогічні міркування можна навести й у випадку, коли 2 𝑚𝑜𝑑 3 = 2. 

Тоді 2 𝑚𝑜𝑑 3 = 1. Оскільки 𝑥 ∈ 𝑁 , , то або 𝑥 𝑚𝑜𝑑 3 = 1, або 𝑥 𝑚𝑜𝑑 3 = 2. 
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Якщо 𝑥 𝑚𝑜𝑑 3 = 1, то (𝑥 − 2 ) 𝑚𝑜𝑑 3 = 0, (𝑥 − 2 ) 𝑚𝑜𝑑 3 ≠ 0, тобто 

рівність (2.1) виконується, а рівність (2.2) — ні. Якщо ж 𝑥 𝑚𝑜𝑑 3 = 2, то 

(𝑥 − 2 ) 𝑚𝑜𝑑 3 ≠ 0, (𝑥 − 2 ) 𝑚𝑜𝑑 3 = 0, тобто рівність (2.2) виконується, а 

рівність (2.1) — ні. 

Лему доведено. 

 

Означення 2.1. Подання числа 𝑥 ∈ 𝑁 , , x > 1 у вигляді (2.1) або (2.2) 

називається нижнім (2,3)-розкладанням x.  

 

Зауважимо, що якщо в рівності (2.2) замість n–2 записати n, лема 2.1 

залишиться справедливою й ми отримаємо описане в [20] подання. Тому 

розглядуване тут розкладання називається нижнім, щоб підкреслити його 

відмінність від розкладання з [20], яке називатимемо стандартним. Як буде 

показано далі, код, що побудований на основі нижнього (2,3)-розкладання, 

характеризується вищою завадостійкістю, ніж код на основі стандартного (2,3)-

розкладання. 

 

Означення 2.2. Базою нижнього (2,3)-розкладання числа 𝑥 ∈ 𝑁 , , x > 1 

називається число 2n–1, якщо x можна подати у вигляді (2.1), і число 2n–2, якщо x 

можна подати у вигляді (2.2). Число 3kx1 назвемо доповненням, а x1 — 

результатом нижнього (2,3)-розкладання числа x. 

 

Лема 2.2. Якщо 3kx1 — доповнення нижнього (2,3)-розкладання числа 𝑥 ∈

𝑁 , , 2b — його база і 𝑚 = 𝑙𝑜𝑔 3 𝑥 , то 𝑚 − 2 ≤ 𝑏 ≤ 𝑚. При цьому, якщо x 

можна подати у вигляді (2.1), то 𝑚 − 1 ≤ 𝑏 ≤ 𝑚, а якщо x подається у вигляді 

(2.2), то 𝑚 − 2 ≤ 𝑏 ≤ 𝑚 − 1. 
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Доведення. 

Якщо 𝑛 = ⌊𝑙𝑜𝑔 𝑥⌋, то x < 2n+1. Тому, якщо x можна подати у вигляді (2.2), 

має місце нерівність 2n–2 + 3kx1 < 2n+1, звідки отримуємо 3kx1 < 2n+1 – 2n–2 = 8∙2n–2 –  

2n–2 = 7∙2n–2 = 7∙2b. Логарифмуючи цю нерівність, отримаємо 

𝑙𝑜𝑔 3 𝑥 < 𝑙𝑜𝑔 7 + 𝑏 ⇒ 𝑙𝑜𝑔 3 𝑥 < 𝑏 + 2,81 ⇒ 𝑚 ≤ 𝑏 + 2. 

А якщо x подається у вигляді (2.1), то, застосовуючи аналогічні 

міркування, отримаємо 

3kx1 < 3∙2b  m ≤ b + 1          (2.3) 

 

Таким чином, нерівність m – 2 ≤ b доведено. 

Тепер зауважимо, що x > 2n. Якщо x подається у формі (2.1), отримаємо  

2n–1+ 3kx1 > 2n , звідки маємо 3kx1 > 2n – 2n–1 = 2n–1 = 2b. Прологарифмуємо цю 

нерівність: 

𝑙𝑜𝑔 3 𝑥 > 𝑏  m ≥ b. 

А якщо x подається у формі (2.2), то, застосовуючи аналогічні міркування, 

отримаємо 

3kx1 > 3∙2b  m ≥ b + 1        (2.4) 

 

Таким чином, нерівність m ≥ b і лема 2.2 в цілому доведені. 

 

Лема 2.3. Нехай 3kx1 — доповнення нижнього (2,3)-розкладання числа 

𝑥 ∈ 𝑁 , , 2b — його база,  𝑚 = 𝑙𝑜𝑔 3 𝑥  і  

∃⥂  𝑡 ∈ 𝑁: 2 < 3 𝑥 < 2        (2.5) 

Тоді 𝑚 − 1 ≤ 𝑏 ≤ 𝑚. 
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Доведення. 

Припустимо, що b = m – 2. Тоді з (2.3) випливає, що x можна подати у 

вигляді (2.2), а отже, b = n – 2 = m – 2 , звідки маємо n = m. Враховуючи, що x > 

2n, отримаємо 2n–2 + 3kx1 > 2n . Звідси випливає така нерівність: 

3kx1 > 2n – 2n–2 = 2         (2.6) 

З того, що x < 2n+1, випливає 2n–2 + 3kx1 < 2n+1, що еквівалентно такій 

нерівності: 

3kx1 < 2n+1 – 2n–2 = 2        (2.7) 

 

Нерівності (2.5), (2.6) і (2.7) усі разом можуть виконуватися тільки якщо 

t=n. Але тоді з припущення (2.5) в умові леми випливає, що 3 𝑥 < 2 , а отже, 

m < n, що суперечить зазначеній вище рівності n = m. 

Лему доведено. 

Дослідимо питання про те, з якою частотою трапляються різні варіанти 

нижнього (2,3)-розкладання. Це є важливим, коли йдеться про вибір способу 

кодування параметрів розкладання, адже, наприклад, для скорочення загальної 

довжини коду більш імовірним значенням параметрів мають приписуватися 

коротші кодування.  

Нехай маємо нижній розклад x = 2b+ 3kx1, 𝑚 = 𝑙𝑜𝑔 3 𝑥 . Визначимо 

величину Δ за такою формулою: 

Δ = m – b           (2.8) 

Якщо величини x1, k и Δ відомі, то можна однозначно обчислити x 

(спочатку обчислюємо 3kx1, потім — m, далі, згідно з формулою (2.8), отримуємо 

b = m – Δ і, нарешті, визначаємо x). Згідно з лемами 2.2 і 2.3 величина Δ 

задовольняє такі нерівності 
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0 ≤ Δ ≤ 1, якщо 2 < 3 𝑥 < 2  для деякого t  N (2.9) 

0 ≤ Δ ≤ 2, якщо 2 < 3 𝑥 ≤ 2  для деякого t  N (2.10) 

  

Будемо вважати, що x  N2,3 —  рівномірно розподілена на відрізку [2n ; 

2n+1] випадкова величина й розглянемо питання про те, з якою частотою 

траплятимуться різні значення Δ в кожному з випадків (2.9) і (2.10). Зауважимо, 

що з двох сусідніх елементів впорядкованої за зростанням послідовності чисел 

із множини N2,3 одне завжди можна подати у формі (2.1), а інше — у формі (2.2). 

Тому можна вважати, що з імовірністю 0,5 x подається у вигляді (2.1) і з 

імовірністю 0,5 — у вигляді (2.2). 

Лема 2.4. Нехай x  N2,3 —  рівномірно розподілена на відрізку [2n ; 2n+1] 

випадкова величина, x = 2b+ 3kx1, 𝑚 = 𝑙𝑜𝑔 3 𝑥 , Δ = m – b. Тоді у разі 

виконання нерівності 2 < 3 𝑥 < 2  з формули (2.9) для деякого t  N 

ймовірності отримати різні значення Δ будуть такими: P{Δ=0}= P{Δ=1} = , 

P{Δ=2}=0, а у разі виконання нерівності 2 < 3 𝑥 ≤ 2  з формули (2.10) для 

деякого t  N ймовірності отримати різні значення Δ будуть такими: P{Δ=0}= , 

P{Δ=1} = , P{Δ=2}= . 

Доведення. 

Спочатку розглянемо випадок (2.10). Якщо x подається у вигляді (2.1), то 

b = n – 1, 0 ≤ Δ ≤ 1. Якщо 𝛥 = 0, то 𝑏 = 𝑚 ⇔ 𝑙𝑜𝑔 3 𝑥 = 𝑛 − 1. Тому, згідно 

з умовою (2.10), маємо 2 < 3 𝑥 ≤ 2 , що рівносильно 2 < 2 + 3 𝑥 ≤

2 , або 

2 < 𝑥 ≤ 2          (2.11) 
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Якщо ж 𝛥 = 1, то 𝑏 = 𝑚 − 1 ⇔ 𝑙𝑜𝑔 3 𝑥 − 1 = 𝑛 − 1. Звідси випливає 

2 < 3 𝑥 < 2 , що рівносильно 2 < 2 + 3 𝑥 < 2 . Враховуючи 

той факт, що x < 2n+1, отримуємо  

2 < 𝑥 < 2          (2.12) 

Якщо x подається у вигляді (2.2), то b = n – 2, 1 ≤ Δ ≤ 2. Якщо 𝛥 = 1, то 

𝑏 = 𝑚 − 1 ⇔ 𝑙𝑜𝑔 3 𝑥 − 1 = 𝑛 − 2. Звідси випливає 2 < 3 𝑥 ≤ 2 , що 

рівносильно 2 < 2 + 3 𝑥 ≤ 2 . Враховуючи той факт, що x > 2n, 

отримуємо  

2 < 𝑥 < 2          (2.13) 

Якщо ж 𝛥 = 2, то 𝑏 = 𝑚 − 2 ⇔ 𝑙𝑜𝑔 3 𝑥 − 2 = 𝑛 − 2. Звідси випливає 

2 < 3 𝑥 < 2 , що рівносильно 2 < 2 + 3 𝑥 < 2  або  

2 < 𝑥 < 2          (2.14) 

Застосовуючи формулу умовної ймовірності і враховуючи, що 

ймовірність виконання умови 2 < 3 𝑥 ≤ 2  з формули (2.10) для 

рівномірно розподіленої на відрізку [2n ; 2n+1] випадкової величини x  N2,3 

становить , а ймовірність випадків (2.1) і (2.2) однакова, у випадку (2.10) з 

формул (2.11)–(2.14) отримуємо такі ймовірності значень 𝛥: 

P{Δ=0} = ⋅ : = . 

P{Δ=1} = ⋅ + ⋅ : = . 

P{Δ=2} = ⋅ : = . 

Тепер розглянемо випадок (2.9). Якщо x подається у вигляді (2.1), то  

b = n – 1 і 0 ≤ Δ ≤ 1. Якщо 𝛥 = 0, то 𝑏 = 𝑚 і 𝑙𝑜𝑔 3 𝑥 = 𝑛 − 1 ⇔ 2 < 3 𝑥 <

2 . Останні нерівності рівносильні 2 < 2 + 3 𝑥 < 2  або 
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2 < 𝑥 < 2          (2.15) 

Якщо ж 𝛥 = 1, то 𝑏 = 𝑚 − 1. Це означає, що 𝑙𝑜𝑔 3 𝑥 − 1 = 𝑛 − 1 і, 

враховуючи діапазон застосування формули (2.9), маємо 2 < 2 + 3 𝑥 . 

Тому відповідних значень x у діапазоні [2n ; 2n+1] не існує. 

Якщо x подається у вигляді (2.2), то b = n – 2 і, згідно з (2.4), Δ = 1. Останнє 

означає, що 𝑏 = 𝑚 − 1, тобто 𝑙𝑜𝑔 3 𝑥 − 1 = 𝑛 − 2. Звідси випливає 2 <

3 𝑥 < 2 ⇒ 2 < 3 𝑥 + 2 < 2 . А отже,  

2 < 𝑥 < 2          (2.16) 

Враховуючи формули (2.15) і (2.16), у випадку (2.9) маємо  

P{Δ=0} = P{Δ=1} = ⋅ : = . 

Лему 2.4 доведено. 

Опишемо спосіб двійкового кодування нижнього (2,3)-розкладання числа 

x:  

x = 2b + 3kx1, 𝑚 = 𝑙𝑜𝑔 3 𝑥 , Δ = m – b. Як уже зазначалося, для того, щоб за 

значенням x1 обчислити x, достатньо знати параметри Δ і k: спочатку обчислюємо 

𝑚 = 𝑙𝑜𝑔 3 𝑥 , а потім – b = m – Δ. З іншого боку, з леми 2.1 випливає, що, 

знаючи x, можна однозначно визначити Δ і k. Оскільки параметр Δ може мати 

лише 3 різні значення (що випливає безпосередньо з леми 2.2), то таке кодування 

нижнього (2,3)-розкладання значно економніше, ніж, наприклад, зберігання 

значень k і b. 

Значення параметрів Δ і k нижнього (2,3)-розкладання кодуватимемо 

рядком вигляду 0…01…1. Кількість одиниць у ньому дорівнює k, а послідовність 

нулів кодуватиме Δ у певний спосіб, який опишемо нижче. Це дасть нам змогу, 

знаючи x, визначати 3kx1 і навпаки. Враховуючи обчислені вище частоти всіх 
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можливих значень Δ, з метою мінімізації довжини коду, найкращим кодуванням 

Δ буде таке: 

Якщо 2 < 3 𝑥 < 2 , то: 

 значення Δ=0 кодується символами 000; 

 значення Δ=1 кодується символами 00; 

 значення Δ=2 кодується символом 0.    (2.17) 

Якщо ж 2 < 3 𝑥 < 2 , то кодувати два можливих рівноймовірних 

значення Δ можна довільним чином, наприклад: 

 значення Δ=0 кодується символами 00; 

 значення Δ=1 кодується символом 0.    (2.18) 

Таким чином, будь-яке число 𝑥 ∈ 𝑁 , , x > 1, може бути подано в одній із 

двох форм: x = 2n–1+ 3kx1 або x = 2n–2 + 3kx1 , де 𝑛 = ⌊𝑙𝑜𝑔 𝑥⌋, kN, 𝑥 ∈ 𝑁 , ∪ {2}. 

Для цього подання описано двійкове кодування й підібрано його параметри у 

спосіб, що мінімізує середню довжину такого двійкового подання. 

 

 

2.1.2. Означення, кодування та декодування нижнього (2,3)-коду 

Як зазначалося у вступі, нижнє (2,3)-розкладання числа можна 

застосовувати ітеративно. Справді, оскільки число x1 у формулах (2.1) і (2.2) 

належить до множини 𝑁 , ∪ {2}, воно саме може бути розкладене за однією з 

цих формул (якщо x1 > 2). Застосовуючи цю процедуру багаторазово, ми 

отримаємо послідовність чисел x, x1,…, xt, яку назвемо нижньою (2,3)-

послідовністю числа x. 

 

Означення 2.3. Нижньою (2,3)-послідовністю числа 𝑥 ∈ 𝑁 , , x > 1, 

називається така послідовність натуральних чисел x0, x1, ..., xt, що 
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 x0=x; 

 𝑥 = 2 + 3 𝑥 ,  𝑖 = 0, … , 𝑡 − 1, 𝑏 ∈ {⌊𝑙𝑜𝑔 𝑥⌋ − 1, ⌊𝑙𝑜𝑔 𝑥⌋ − 2}, 𝑘 ∈ ℕ; 

 xt = 2 або xt = 1.  

 

Наведемо приклад. Нехай x=61. Це число має таке нижнє (2,3)-

розкладання: 61=24+325, тобто b0=4, k0=2, x1=5. Потім число 5 подається у 

вигляді 5=21+311, тобто b1=1, k1=1, x2=1. Таким чином, (61, 5, 1) — це нижня 

(2,3)-послідовність числа 61. 

Базуючись на понятті нижньої (2,3)-послідовності, введемо поняття 

нижнього (2,3)-коду числа. 

 

Означення 2.4. Нехай x0, x1, ..., xt — нижня (2,3)-послідовність числа 𝑥 ∈

𝑁 , , x > 1. Тоді нижнім (2,3)-кодом числа x називатимемо двійковий код, який 

кодує параметри нижніх (2,3)-розкладань чисел x0, x1, ..., xt у спосіб, що дає змогу 

відтворити значення x0, x1, ..., xt однозначно. 

 

Зауважимо, що для числа 1 нижнього (2,3)-розкладання не існує і 

кодувати його ми не будемо. 

Це загальне означення є означенням не конкретного коду, а цілого класу 

кодів. Кілька кодів з цього класу ми розглянемо детальніше. Перший код, що 

базуватиметься на кодуваннях нижнього (2,3)-розкладання (2.17) і (2.18), ми 

назвемо базовим нижнім (2,3)-кодом. Інший код, що даватиме змогу подавати 

нижні (2,3)-послідовності більш стисло, назвемо компактним нижнім (2,3)-

кодом. Ще два компромісні з точки зору співвідношення між стислістю та 

завадостійкістю варіанти нижнього (2,3)-коду назвемо модифікованим 

компактним нижнім (2,3)-кодом та збалансованим нижнім (2,3)-кодом. Ці 

модифікації буде розглянуто в підрозділі 2.2. 
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Ідея побудови базового нижнього (2,3)-коду числа x полягає в тому, щоб 

записати послідовно коди нижніх (2,3)-розкладань усіх членів нижньої (2,3)-

послідовності числа x, крім останнього, за формулами (2.17) і (2.18). У такому 

кодуванні не може трапитися послідовності символів 0000, яку, в разі потреби, 

ми будемо використовувати як роздільник, що позначає кінець коду числа. Слід 

зауважити, що для спрощення декодування коди пар (Δi , ki) варто записувати у 

зворотному порядку, від (Δt–1, kt–1) до (Δ0, k0), адже саме в такому порядку 

виконується декодування. 

 

Означення 2.5. Базовим нижнім (2,3)-кодом числа 𝑥 ∈ 𝑁 , , x > 1, 

називається конкатенація виконаних за правилами (2.17) і (2.18) кодувань нижніх 

(2,3)-розкладань членів xt–1, xt–2, ..., x0 нижньої (2,3)-послідовності числа x, що 

доповнена справа роздільником 0000. 

 

Сутність алгоритму побудови базового нижнього (2,3)-коду числа 

достатньо очевидна. Під час кодування ми послідовно визначаємо нижні (2,3)-

розкладання членів нижньої (2,3)-послідовності x0,…,xt–1 і записуємо їхні коди, 

доповнюючи цю послідовність роздільником.  

Наприклад, число x=65 має таке нижнє (2,3)-розкладання: 65=25+3111, 

тобто b0=5, k0=1, x1=11. Число 11 подається у вигляді 11=21+321, тобто b1=1, k1=2, 

x2=1. Таким чином, (65, 11, 1) — це нижня (2,3)-послідовність числа 65. Отже, 

для запису нижнього (2,3)-коду цього числа потрібно знайти нижні (2,3)-

кодування чисел 65 і 11. Зауважимо, що 𝑚 = ⌊𝑙𝑜𝑔 3 ⋅ 11⌋ = 5, Δ0 = m0 – b0 = 0. 

Оскільки 2 < 3 ⋅ 11 < 2 , то Δ0 кодуємо за правилами (2.17) символами 000, 

а значення k0=1 кодується одиничним бітом. Таким чином, 0001 — це код 

нижнього (2,3)-розкладання числа 65. Для числа 11 — другого члена нижньої 

(2,3)-послідовності — маємо 𝑚 = ⌊𝑙𝑜𝑔 3 ⋅ 1⌋ = 3, Δ1 = m1 – b1 = 2. Згідно з 

правилами (2.17), значення Δ1=2 кодується символом 0, а кодом числа k1=2 є 
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символи 11. Таким чином, 011 — це код нижнього (2,3)-розкладання числа 11, а 

в цілому базовим нижнім (2,3)-кодом числа 65 є рядок 0110001 0000.   

Декодування здійснюється у зворотному порядку і полягає в 

послідовному обчисленні значень xt–1,…,x0 для заданого xt=1 чи xt=2. На кожному 

кроці, коли відоме значення xi+1, і з коду ми отримуємо значення ki, насамперед 

обчислюємо 

 

𝑚 = 𝑙𝑜𝑔 3 𝑥        (2.19) 

 

Після цього визначаємо, який випадок має місце — (2.17) чи (2.18), 

обчислюємо значення Δi та, використовуючи формулу (2.8), значення bi. 

Залишилося вказати спосіб вибору числа xt, з якого починати 

декодування: xt=1 чи xt=2? 

Зауважимо, що якщо xt-1 = 7 = 20+31∙2, то xt = 2, b=0, k=1, 𝑚 =

𝑙𝑜𝑔 3 𝑥 =2, Δ = m – b = 2. А якщо xt-1 = 5 = 21 + 31∙1, то xt = 1, b=1, k=1, 𝑚 =

𝑙𝑜𝑔 3 𝑥 =1, Δ = m – b = 0. Тому, без урахування роздільника, число 5 кодується 

як 0001, а число 7 — як 01. Після цих символів завжди міститиметься «0», що 

належить коду наступного значення Δ або роздільнику. Якщо впорядкувати за 

зростанням можливі значення xt-1, то отримаємо ряд 5,7,11,13,… Оскільки для  

xt-1  11 значення k  2, то xt-1 = 5 і xt-1 = 7 — це єдині два випадки, коли перша 

одиниця в коді числа оточена двома нулями: 010. Також неважко зауважити, що 

xt = 2 тоді і тільки тоді, коли xt-1 = 7. Таким чином, під час декодування випадки, 

коли xt = 2 і xt = 1, можна розрізнити: якщо кодове слово починається бітами 010 

або взагалі складається лише з двох бітів 01, то xt = 2, інакше xt=1. Для скорочення 

довжини коду кодування числа 5 можна замінити на 001 (оскільки у базовому 

кодуванні із послідовності символів 0010 код не починається ніколи). 

Базові нижні (2,3)-коди чисел із множини 𝑁 ,  в діапазоні від 5 до 67 

наведено в табл. 2.1 (без роздільників).  
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Число Код 

5 001 

7 01 

11 011 

13 0011 

17 00011 

19 001001 

23 00101 

25 0101 

29 01001 

31 0111 

35 00111 

37 010001 

41 01101 

43 000111 

47 001101 

49 011001 

53 001011 

55 0011001 

59 0001101 

61 0010011 

65 0110001 

67 00011001 

Табл. 2.1. Базові нижні коди чисел з множини 𝑁 ,  в діапазоні від 5 до 67 

(без роздільників) 

Щоб закодувати довільне натуральне число x (а не тільки числа з 

множини 𝑁 , ), застосуємо підхід, що описаний в [44]: на початку коду будемо 

записувати найменше двохрозрядне двійкове число (що може бути нулем), яке 
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необхідно додати до x, щоб отримати число з множини 𝑁 ,  (очевидно, що для 

будь-якого натурального числа x існує таке число y в діапазоні від 0 до 3, що x+y 

𝑁 , ). Після цього записуватимемо нижній (2,3)-код отриманого числа з 𝑁 , . 

Як виняток, число 1 можна кодувати порожнім рядком із додаванням зліва рядка 

00.  

Означення 2.6. Базовим нижнім (2,3)-кодом числа 𝑥 ∈ ℕ, x > 1, 

називається базовий нижній (2,3)-код такого найменшого числа 𝑦 ∈ 𝑁 , , що y ≥ 

x, доповнений зліва двохбітовим поданням числа y – x. Базовим нижнім (2,3)-

кодом числа 1 є рядок 00 0000. 

 

Базові нижні (2,3)-коди перших 10 натуральних чисел наведено в табл. 

2.2.  

Число Код 

1 00 0000 

2 11 001 0000 

3 10 001 0000 

4 01 001 0000 

5 00 001 0000 

6 01 01 0000 

7 00 01 0000 

8 11 011 0000 

9 10 011 0000 

10 01 011 0000 

Табл. 2.2. Базові нижні (2,3)-коди перших 10 натуральних чисел 

 

Тепер опишемо формально алгоритм обчислення за заданим натуральним 

числом його базового нижнього (2,3)-коду. 
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Алгоритм 2.1. Обчислення базового нижнього (2,3)-коду. 

Вхід: натуральне число x. 

Результат: послідовність бітів x2,3. 

1. Якщо x=1, то x2,3  00 і переходимо на крок 7, інакше ініціалізуємо x2,3 

порожнім рядком і переходимо на крок 2. 

2. Обчислюємо число d, яке потрібно додати до x, щоб отримати число з 

множини N2,3. 

2a. d 0. 

2b. Якщо x mod 2 = 0, то d 1. 

2c. Якщо x mod 3 = 0, то d  d + 2. 

3. x  x + d. 

4. Поки x > 5, виконуємо кроки 4a–4j. 

4a. b  ⌊𝑙𝑜𝑔 𝑥⌋ − 1. 

4b. Якщо (𝑥 –  2 ) mod 3 ≠ 0, то b  b – 1. 

4c. x  x – 2b. 

4d. 𝑚 ← ⌊𝑙𝑜𝑔 𝑥⌋. 

4e. 𝛥 ← 𝑚 − 𝑏 . 

4f. Якщо < 1,75, то визначаємо код  за формулами (2.17): =0 

кодуємо послідовністю 000, =1 — послідовністю 00, а =2 — 

послідовністю 0. Інакше визначаємо код  за формулами 

(2.18): =0 кодуємо послідовністю 00, =1 — послідовністю 0. 

4g. k  0. 

4h. Поки x mod 3 = 0, виконуємо кроки 4h1–4h2. 

4h1. x  x / 3.  

4h2. k  k + 1. 

4i. До визначеного на кроці 4f коду значення  дописуємо справа k 

одиниць. 

4j. Отриманий на кроці 4i код пари (,k) дописуємо до x2,3 зліва. 



94 
 

5. Якщо x=5, до x2,3 дописуємо зліва рядок 001. 

6. До x2,3 дописуємо зліва бітове значення d. 

7. У разі потреби відділяти кодове слово від інших слів у бітовому потоці 

дописуємо до x2,3 справа послідовність 0000. 

Кінець алгоритму. 

 

Якщо розглядати базовий нижній (2,3)-код як множину кодових слів, її 

можна означити як множину можливих результатів алгоритму 2.1. 

 

Означення 2.7. Базовим нижнім (2,3)-кодом називається множина 

двійкових рядків, які можна отримати в результаті застосування алгоритму 2.1 

до множини натуральних чисел. 

 

Надалі позначатимемо базовий нижній (2,3)-код як C2,3. 

Тепер опишемо алгоритм декодування слів базового нижнього (2,3)-коду. 

 

Алгоритм 2.2. Декодування базового нижнього (2,3)-коду. 

Вхід: послідовність бітів x2,3, що починається з деякого кодового слова 

C2,3.  

Результат: натуральне число x. 

1. Зчитуємо значення d з перших двох бітів x2,3. 

2. Проаналізувавши початкові біти коду, надаємо x початкове значення. 

2a. Якщо 3–5 біти коду мають вигляд 010, то x  2 і встановлюємо 

вказівник поточного біта на 3-й біт. 

2b. Якщо 3–6 біти коду мають вигляд 0010, то x  5 і 

встановлюємо вказівник поточного біта на 6-й біт.  

2c. Якщо умови п. 2a і 2b не виконуються, то x  1 і встановлюємо 

вказівник поточного біта на 3-й біт.  
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Усі подальші зчитування будуть виконуватися з позиції вказівника 

поточного біта. 

3. Зчитуємо послідовність нулів, поки не натрапимо на одиничний біт. 

Кількість нулів у цій послідовності присвоюємо змінній n. Якщо n > 3, 

то було зчитано роздільник, і ми переходимо на крок 10. Інакше 

переміщуємо вказівник поточного біта на перший зчитаний 

одиничний біт і переходимо на крок 4.   

4. Зчитуємо послідовність одиниць, поки не натрапимо на 0 або на кінець 

коду. Кількість зчитаних одиниць присвоюємо змінній k.  

5. 𝑚 ← 𝑙𝑜𝑔 3 𝑥 . 

6. Якщо 3 𝑥 < 1,75 ⋅ 2 , то Δ  3 – n,  інакше Δ  2 – n (ці формули 

відповідають кодуванням (2.17) і (2.18)). 

7. b  m – Δ. 

8. x  2b + 3kx. 

9. Переходимо на крок 3. 

10. x  x – d. 

Кінець алгоритму. 

 

Відповідність алгоритму декодування 2.2 алгоритму кодування 2.1 

доведемо у теоремі 2.1. 

 

Теорема 2.1. Нехай x – деяке натуральне число, x2,3 — його базовий 

нижній (2,3)-код, отриманий за алгоритмом 2.1, а g(x2,3) — число, що отримане в 

результаті застосування до x2,3 алгоритму 2.2. Тоді g(x2,3) = x. 

Доведення.  

Спочатку розглянемо випадок 𝑥 ∈ 𝑁 ,  і проведемо індукцію за довжиною 

i нижньої (2,3)-послідовності числа x. Для i=1 твердження теореми легко 

перевірити безпосередньо. Нехай теорема справедлива для всіх чисел з 𝑁 , , 

довжина нижньої (2,3)-послідовності яких не перевищує k. Припустимо, що 
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нижня (2,3)-послідовність числа x містить k+1 членів x0, x1,…, xk. Згідно з 

припущенням індукції, значення x1 буде обчислено за алгоритмом 2.2 коректно. 

Відповідність кроків 4i алгоритму 2.1 та 4 алгоритму 2.2 очевидно, тобто в 

алгоритмі 2.2 буде зчитано саме те значення k0, яке закодовано в алгоритмі 2.1. 

Таким чином, значення 3 𝑥  та m0, що отримані на кроці 5 останньої ітерації 

алгоритму 2.2, збігатимуться з тими, що отримані на кроках 4с і 4d першої 

ітерації алгоритму 2.1. А це означає, що на кроці 6 останньої ітерації алгоритму 

2.2 буде обрано той самий спосіб кодування Δ=0 — (2.17) чи (2.18) — що і на 

кроці 4f першої ітерації алгоритму 2.1. Таким чином, значення Δ0, b0 та x0 на 

останній ітерації алгоритму 2.2 будуть обчислені коректно і g(x2,3) = x. 

Якщо ж 𝑥 ∉ 𝑁 , , то залишається вказати на цілком очевидну 

відповідність кроків 2 і 6 алгоритму 2.1 крокам 1 і 10 алгоритму 2.2. 

Теорему доведено. 

Отже, побудовано код, який дає змогу закодувати будь-які натуральні 

числа, знаходячи відповідні їм числа з множини 𝑁 ,  та їхні нижні (2,3)-

розкладання. У коді зберігається інформація про всі елементи нижньої (2,3)-

послідовності. Для цього коду описано взаємно однозначні алгоритми кодування 

та декодування. 

Зауважимо, що найбільш витратною операцією під час декодування 

нижнього (2,3)-коду є піднесення числа 3 у задану степінь (крок 5 алгоритму 2.2). 

Для виконання цієї операції, своєю чергою, базовою арифметичною операцією є 

множення. Швидку апаратну реалізацію операції множення автором 

дослідження запропоновано в [42], [43].  

 

2.1.3. Властивості базового нижнього (2,3)-коду  

Як бачимо з табл. 2.2, базові нижні (2,3)-коди натуральних чисел, як 

правило, довші за їхні звичайні двійкові коди. Однак для практичних 

застосувань, що будуть розглянуті в наступних підрозділах, важливо, щоб 

довжина нижнього (2,3)-коду числа перевищувала довжину двійкового коду 
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цього ж числа не більш ніж у фіксовану кількість разів (тобто таку, що не 

залежить від значення числа та інших параметрів). Цей факт встановлюється у 

наступній лемі. 

Лема 2.5. Нехай cx — базовий нижній (2,3)-код натурального числа x. Тоді 

бітова довжина cx задовольняє такому співвідношенню: 

|с | ≤ + 6 ≈ 2,25 𝑙𝑜𝑔 𝑥 + 6     (2.20) 

Доведення. 

Припустимо, що нижній (2,3)-розклад x = 2b + 3kx1 задовольняє нерівності 

(2.10), причому k=1, й оцінимо знизу відношення x/x1 для різних значень Δ. 

Спочатку розглянемо випадок, коли виконується нерівність (2.1), а отже, b = n – 

1 і параметр Δ може набувати значень 0 або 1.  

Якщо Δ=0, то, згідно з нерівністю (2.11), 2 < 𝑥 < 2 , звідки випливає 

2 < 𝑥 < 2 . Оскільки 𝑥 = (𝑥 − 2 ) 3⁄ , то, як легко зауважити, =

>
⋅

= = . Код нижнього розкладання x у випадку Δ=0, k=1 має 

вигляд 0001, тобто довжину 4 біти, в той час як у двійковому кодуванні для того, 

щоб зменшити x в  рази, знадобилося б 𝑙𝑜𝑔  бітів. Таким чином, якби для 

всіх блоків нижнього (2,3)-коду виконувалися рівності Δ=0, k=1, то довжина 

такого коду була б у 4 𝑙𝑜𝑔 ≈ 2,25 разів більше довжини двійкового коду.  

Якщо у випадку виконання нерівностей (2.10) і (2.1) Δ=1, k=1, то 

виконуються нерівності (2.12) і, застосовуючи перетворення, що аналогічні 

вищенаведеним, отримаємо = >
⋅ ⋅

= 3. У цьому випадку код 

нижнього розкладання x має довжину 3 біти (001), й тому перевищує довжину 

двійкового коду, необхідного для збільшення числа у 3 рази, в 
≈ ,

 разів. 

Якщо у випадку (2.10) виконується нерівність (2.2), то b = n – 2 і параметр 

Δ може набувати значення 1 або 2.  
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Якщо Δ=1, то виконуються нерівності (2.13) і, застосовуючи 

перетворення, що аналогічні вищенаведеним, отримаємо = >
⋅

=

. У цьому випадку код нижнього розкладання x має довжину 3 біти (001), й 

тому перевищує довжину двійкового коду, необхідного для збільшення числа у 

 разів, у 3 𝑙𝑜𝑔 ≈ 1,68разів. 

Якщо Δ=2, то виконуються нерівності (2.14) і, застосовуючи 

перетворення, що аналогічні вищенаведеним, отримаємо = >
⋅ ⋅

=

. У цьому випадку код нижнього розкладання x має довжину 2 біти (01), й тому 

перевищує довжину двійкового коду, необхідного для збільшення числа у  

разів, у 2 𝑙𝑜𝑔 ≈ 1,82 разів. 

Тепер розглянемо випадок, коли нижній (2,3)-розклад x = 2b + 3kx1 

задовольняє нерівності (2.9) і k=1. Якщо виконується нерівність (2.1), то b = n – 

1 і, як показано в доведенні леми 2.4, Δ=0, а також виконуються нерівності (2.15). 

Застосовуючи перетворення, що аналогічні вищенаведеним, отримаємо =

>
⋅ ⋅

⋅
= . У цьому випадку код нижнього розкладання x має довжину 

3 біти (001), й тому перевищує довжину двійкового коду, необхідного для 

збільшення числа у  разів, у 3 𝑙𝑜𝑔 ≈ 1,46 разів. 

Якщо у випадку (2.9) виконується нерівність (2.2), то b = n – 2 і, як 

показано в доведенні леми 2.4, Δ=1, а також виконуються нерівності (2.15). 

Застосовуючи перетворення, що аналогічні вищенаведеним, отримаємо =

>
⋅ ⋅

⋅
= . У цьому випадку код нижнього розкладання x має довжину 

2 біти (01), й тому перевищує довжину двійкового коду, необхідного для 

збільшення числа у  разів, у 2 𝑙𝑜𝑔 ≈ 1,14 разів.  
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Якщо в будь-якому з розглянутих випадків значення k буде більше 

одиниці, то це збільшить відношення  у 3k – 1 разів, подовживши код на k – 1 

бітів. Оскільки для збільшення двійкового числа у 3k – 1 разів до нього потрібно 

дописати 𝑙𝑜𝑔 3  бітів, якщо k >1, то всі знайдені вище оцінки зверху 

відношення довжини нижнього (2,3)-коду до довжини двійкового коду числа 

будуть у = 𝑙𝑜𝑔 3 разів меншими. 

Таким чином, відношення довжини нижнього (2,3)-коду числа до його 

двійкового коду буде найгіршим, якщо для всіх членів нижньої (2,3)-

послідовності цього числа виконуються нерівності (2.10) і співвідношення (2.1), 

а також параметри нижнього (2,3)-розкладання мають значення Δ=0, k=1. І в 

цьому випадку нижній (2,3)-код числа буде не більш, ніж у 4 𝑙𝑜𝑔 ≈ 2,25 разів 

довший за його двійкове подання. Якщо врахувати ще 2 біти, необхідні для 

запису відстані від довільного натурального числа до числа з 𝑁 , , та 4 біти для 

роздільника, то отримаємо оцінку, зазначену в умові леми. 

Лему 2.5. доведено. 

 

Оцінити середню довжину нижнього (2,3)-коду не так просто. Зауважимо 

лише, що, згідно з експериментальними даними, у разі зростання x відношення 

довжини нижнього (2,3)-коду x до довжини двійкового коду прямує до 1,167, що 

дещо більше, ніж для класичного (2,3)-коду [1], для якого аналогічна величина 

становить приблизно 1,133.  

 

Лему 2.5 можна використати для доведення універсальності базового 

нижнього (2,3)-коду в розумінні Елайеса [95]. Набір кодових слів із довжинами 

li (l1≤ l2≤…) називається універсальним, якщо існує така константа K, що для 

будь-якого скінченного розподілу ймовірностей P=(p1,…,pn), де p1 ≥ p2 ≥… , 

виконується нерівність 
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∑ 𝑙 𝑝 ≤ 𝐾·max (1, 𝐸(𝑃)),  

де 𝐸(𝑃) = − ∑ 𝑝 log 𝑝  – ентропія розподілу P, а K – незалежна від P 

константа. 

Універсальність базового нижнього (2,3)-коду доведемо в теоремі 2.2. 

 

Теорема 2.2. Базовий нижній (2,3)-код є універсальним. 

Доведення. Як і в лемі 2.5, позначимо через ci повний базовий нижній 

(2,3)-код числа i. Відсортуємо кодові слова базового нижнього (2,3)-коду в 

порядку зростання їхньої довжини й позначимо отриману послідовність кодових 

слів як l1, l2,… . Зіставимо ці кодові слова символам кодованого алфавіту, 

відсортованим у порядку спадання їхніх ймовірностей.  

Покажемо, що довжина будь-якого слова lx також задовольняє 

обмеженням (2.20), що встановлюються для слова cx лемою 2.5. 

Справді, розглянемо множину {c1,…,cx}, кожен елемент якої задовольняє 

обмеженням (2.20). Очевидно, що цій множині має належати принаймні один 

елемент із множини {lx, lx+1 ,…}, а отже, існує принаймні один такий індекс y, 1 ≤ 

y ≤ x, що lk = cy для деякого k ≥ x. Зауважимо, що |lx| ≤ |lk| = |cy|. А оскільки вирази 

в правій частині нерівності (2.20) зростають зі зростанням x, то величина |cy| 

задовольняє тому ж встановленому лемою 2.5 обмеженню, що й величина |cx|, а 

отже, і |lx| йому задовольняє: 

|𝑙 | ≤ 2,25 𝑙𝑜𝑔 𝑥 + 6. 

Для доведення теореми залишилося застосувати до набору кодових слів 

l1, l2,… лему 6 з [7]: “Нехай ψ – такий двійковий код, що |𝜓(𝑘)| ≤ 𝐶 +

𝐶 𝑙𝑜𝑔 𝑘  (𝑘 ∈ ℤ ), де C1 і C2 — деякі константи, причому C2>0. Нехай pk — 

ймовірність трапляння k. Якщо p1 ≥ p2 ≥… , ∑ 𝑝 ≤ 1, то код ψ універсальний”. 

Теорему доведено. 
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Іншою важливою властивістю кодів є однозначна декодовність, яка 

означає, що будь-якій послідовності кодових слів може відповідати лише одна 

послідовність символів вихідного алфавіту. Як і всі коди з роздільниками, 

базовий нижній (2,3)-код є префіксним, тобто будь-яке кодове слово не може 

бути префіксом іншого кодового слова (інакше роздільник трапився б не в кінці 

цього більшого слова), а отже, і однозначно декодовним.   

Проте базовий нижній (2,3)-код не є повним. Тобто до нього можна 

додати деякі кодові слова і в такий спосіб закодувати більший вихідний алфавіт, 

не порушуючи властивості однозначної декодовності, однак дещо 

модифікувавши алгоритми кодування й декодування. Прикладом такого слова є 

00 001001 0001 0000. Справді, послідовність 001001 кодує число x=19 (табл. 2.1).  

Аналізуючи блок 0001, на кроці 3 алгоритму декодування 2.2 отримуємо n = 3, 

потім визначаємо k = 1,  𝑚 = ⌊𝑙𝑜𝑔 (3 ⋅ 19)⌋ = 5, а на кроці 6 нерівність 3 𝑥 =

57 < 1,75 ⋅ 2 = 56 не виконається й тому отримаємо Δ = 2 – 3 = –1, b = 6 і x = 

26 + 57 = 121. Однак, як легко перевірити, згідно з алгоритмом 2.1 число 121 

кодується послідовністю 00 001001 001 0000. Тому слово 00 001001 0001 0000 

коду C2,3 не належить. Воно не може бути згенероване алгоритмом 2.1, оскільки 

у випадку (2.18) значення Δ не може бути закодоване трьома нулями. Водночас 

додавання слова 00 001001 0001 0000 до коду C2,3 не порушує його префіксності, 

оскільки, очевидно, це слово не може бути префіксом ніякого іншого, а також 

його префіксом не може бути інше слово.  

Даний випадок можна узагальнити: якщо під час кодування у випадку 

(2.18) один чи кілька разів замість коду Δ записувати 000, отримуватимемо слова, 

що не належать коду C2,3, але не порушують його префіксності. Під час 

декодування про такий випадок сигналізуватиме значення Δ < 0. Префіксність 

свідчить про можливість декодувати код однозначно в разі модифікації 

алгоритмів кодування й декодування. Наприклад, можна зіставити слова з 

«аномальними» трійками нулів іраціональним числам √𝑖,  𝑖 ∈ ℕ, впорядкувавши 

ці числа за зростанням, а «аномальні» слова — в лексикографічному порядку. 
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Таким чином, було доведено, що базовий нижній (2,3)-код є 

універсальним у розумінні Елайеса, однак він не є повним. Неповнота базового 

нижнього (2,3)-коду є недоліком, якщо використовувати код для стискання 

інформації, однак, як буде показано у наступному підрозділі, специфіка цієї 

неповноти дає змогу використати її для надання коду певних властивостей 

завадостійкості. 

 

2.1.4. Завадостійкість базового нижнього (2,3)-коду 

Надлишковість базового нижнього (2,3)-коду дещо перевищує 

надлишковість не лише класичного (2,3)-коду [1], але й γ-коду Елайеса [95]. 

Покажемо, як використати цю надлишковість, а отже, і сам базового нижній 

(2,3)-код для виправлення помилок, що можуть виникати у каналах зв’язку. У 

цьому контексті ми розглянемо не загальну задачу завадостійкого кодування, а 

лише її частинний випадок: у базового нижньому (2,3)-коді деякого числа є одна 

або дві помилки. Цей випадок має важливі застосування, адже, згідно з [189], 

перешкоди в сучасних каналах зв’язку достатньо рідкісні й тому доцільно 

застосовувати не потужні завадостійкі коди, що виправляють помилки високої 

щільності, однак мають низьку швидкість, а значно менш потужні коди, які 

виправляють лише 1 чи 2 помилки на достатньо велику кількість бітів, але в 

значно меншій мірі подовжують вихідне повідомлення. Також будемо 

припускати, що помилки полягають лише в інвертуванні, а не в додаванні або 

видаленні бітів.  

Нехай  x — базовий нижній (2,3)-код деякого числа, а 𝑥 ′ — цей же код, у 

який внесено 1 або 2 помилки. Припустимо, що довжина коду становить n бітів. 

Введемо дві характеристичні функції: 

𝑝𝑎𝑟(𝑥) = 𝑥 ⊕ … ⊕ 𝑥  — парність кількості одиничних бітів у коді; 

𝑝𝑜𝑠(𝑥) = ∑ 𝑖:  — сума номерів одиничних бітів (припускаємо, що біти 

нумеруються від 1 до n, причому найстарший біт має номер 1).  
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Якщо помилок в 𝑥  не більше двох, то, очевидно, 𝑝𝑎𝑟(𝑥 ) ≠ 𝑝𝑎𝑟(𝑥) тоді 

й тільки тоді, коли в 𝑥  є одна помилка. Очевидно також, що якщо помилка одна, 

то номер помилкового біта становить |𝑝𝑜𝑠(𝑥 ) − 𝑝𝑜𝑠(𝑥)|. Неважко також 

помітити, що якщо помилок в коді 2, то 𝑝𝑜𝑠(𝑥 ′) ≠ 𝑝𝑜𝑠(𝑥). Таким чином, перші 

кроки алгоритму виявлення чи усунення однієї або двох помилок у коді за 

допомогою розглянутих характеристичних функцій можуть бути такими: 

1. Якщо 𝑝𝑜𝑠(𝑥 ′) = 𝑝𝑜𝑠(𝑥), то в коді або немає помилок, або більше 2 

помилок. Інакше переходимо до кроку 2. 

2. Якщо 𝑝𝑎𝑟(𝑥 ) ≠ 𝑝𝑎𝑟(𝑥), то в коді 1 помилка, причому номер біта з 

помилкою дорівнює 𝑝𝑜𝑠(𝑥 ′) − 𝑝𝑜𝑠(𝑥) .  

Ці дії дають можливість з ймовірністю 100% усунути помилку в коді, 

якщо така помилка одна, а якщо помилок 2, то встановити факт наявності саме 

двох помилок. Отже, задачу зведено до такої: усунути помилки в 𝑥 ′, якщо відомо, 

що їх дві. Для розв’язання саме цієї задачі стане в нагоді базове нижнє (2,3)-

кодування (зауважимо, що поки що властивості базового нижнього (2,3)-

кодування ніяк не використовувалися, а зазначені вище перевірки можна 

застосувати до будь-якого кодування).  

Перш ніж показати, як застосовувати властивості базового нижнього 

(2,3)-коду для виправлення помилок, доведемо бієктивність і взаємозворотність 

відображень, що задаються алгоритмами 2.1 і 2.2. 

Лема 2.6. Нехай 𝑓: ℕ → С ,  — відображення множини натуральних чисел 

на множину слів базового нижнього (2,3)-коду, що виконується за алгоритмом 

2.1, а 𝑓 : 𝐶 , → ℕ — відображення, що виконується за алгоритмом 2.2. Тоді 

відображення f бієктивне, а —  𝑓  зворотне до нього. 

Доведення. Алгоритми, за якими обчислюється f(x) и f–1(x2,3) є 

детермінованими, тому будь-якому x відповідає тільки одне значення x2,3 і 

навпаки.  
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Припустимо, що 𝑥 ≠ 𝑦, однак 𝑓(𝑥)   =  𝑓(𝑦). Тоді, згідно з теоремою 2.1, 

f–1( f(x)) = x і f–1( f(y)) = y. Але з першої із цих рівностей, згідно з припущенням, 

випливає і рівність f–1( f(y)) = x. А отже, x=y, що суперечить припущенню. 

Таким чином, відображення f(x) є ін’єктивним. Його сюр’єктивність 

випливає безпосередньо з означення 2.7. Таким чином, відображення f(x) є 

бієктивним. 

Тепер розглянемо два слова базового нижнього (2,3)-коду 𝑧 ∈ 𝐶 , , 𝑦 ∈

𝐶 ,  і припустимо, що 𝑧 ≠ 𝑦. Тоді припущення про те, що 𝑓 (𝑧) = 𝑓 (𝑦) = 𝑥 

суперечить лемі 2.1, оскільки для виконання нерівності 𝑧 ≠ 𝑦 на певній ітерації 

алгоритму 2.1 під час обчислення f(x) число xi мало б подаватися і у вигляді (2.1), 

і у вигляді (2.2). Таким чином, перетворення 𝑓  також є ін’єктивним. З теореми 

2.1 випливає його сюр’єктивність, а з цих двох фактів – бієктивність. Також, 

враховуючи теорему 2.1 та ін’єктивність відображення 𝑓 , робимо висновок, 

що саме воно є зворотним до f. 

Лему доведено. 

 

З леми 2.6 випливає, що якщо 𝑦 ∉ 𝐶 , , то під час обчислення величини 

𝑓 (𝑦) за алгоритмом 2.2 виникне певна помилка. 

Помилки під час обчислення 𝑓 (𝑥 ,
′ ) можуть бути ідентифіковані таким 

чином: 

 Δ подається у вигляді послідовності з більш ніж трьох нулів, 

якщо 2 < 3 𝑥 < 2 ; 

 Δ подається у вигляді послідовності з більш ніж двох нулів, 

якщо 2 < 3 𝑥 < 2 ; 

 𝑏 = 𝑚 − Δ < 0.       (2.21) 
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Нехай 𝐶 , — це множина кодових слів із C2,3,  бітова довжина яких 

становить n, взятих без перших двох бітів, необхідних для зведення числа до  

ℕ ,  , та без роздільника 0000. 

Розглянемо значення 𝑥 , ∈ 𝐶 , , а також значення 𝑥 ,
′ , що утворюється з 

x2,3 інвертуванням двох бітів. Тоді можливі такі варіанти: 

1. 𝑥 ,
′ ∈ 𝐶 , . 

2. 𝑥 , ∉ 𝐶 ,  і під час обчислення величини 𝑓 (𝑥 ,
′ ) виникає якась із 

помилок (2.21). 

Було проведено обчислювальний експеримент, який доводить, що при 

достатній довжині (2,3)-коду з двома помилками (від 500 до 2000 бітів) одна з 

трьох цих помилок під час обчислення 𝑓 (𝑥 , ) трапляється приблизно в 77–

84% випадків, а в решті випадків 𝑥 ,
′ ∈ 𝐶 , . 

Нехай i1 та i2 — номери помилкових бітів, тобто бітів, що відрізняються в 

𝑥 ,  та 𝑥 , , 𝑖 (𝑥 , ), 𝑖 (𝑥 , ), 𝑖 (𝑥 , ) и 𝑖 (𝑥 , ) — значення цих бітів у 

відповідних числах, а 𝛿 = 𝑝𝑜𝑠(𝑥 ,
′ ) − 𝑝𝑜𝑠(𝑥 , ). Зауважимо, що 

𝛿 = (−1) ( , )𝑖 + (−1) ( , )𝑖 = (−1) ( ,
′ ) 𝑖 + (−1) ( ,

′ ) 𝑖      (2.22) 

Ця формула дає змогу, знаючи δ і місцезнаходження однієї помилки, 

обчислити номер другого помилкового біта. 

Розглянемо варіант, коли обчислення 𝑓 (𝑥 , ) призводить до збою. Цей 

збій виявляється під час обробки деякого біта під номером r. Оскільки під час 

обчислення 𝑓 (𝑥 , ) рядок 𝑥 ,  обробляється зліва направо, то, якщо 

нумерувати його біти також від лівого до правого, матиме місце нерівність 𝑟 ≥

𝑚𝑖𝑛{ 𝑖 (𝑥 , ), 𝑖 (𝑥 , )}. Більше того, логічно припустити, що або величина 𝑟 −

𝑖 (𝑥 , ), або величина 𝑟 − 𝑖 (𝑥 , ) буде додатною і невеликою, тобто якщо не 

перший, то хоча б другий помилковий біт призведе до збою в обчисленні 

𝑓 (𝑥 , ) невдовзі після його обробки. Справді, як свідчить обчислювальний 



106 
 
експеримент, відстань від найближчого до місця збою помилкового біта до 

самого місця збою в обчисленні 𝑓 (𝑥 , ) в середньому становить близько 4 біти, 

однак розподіл цієї відстані нагадує Пуасонівський і інколи вона дорівнює 

сотням бітів. Більш точно: мода зазначеної відстані дорівнює 3 бітам, потім 

відстані в порядку зменшення їх імовірностей розташовані так: 4,2,1,5,6,7,... 

(ймовірність відстані 0 доволі низька й не перевищує ймовірність відстані 30). 

Таким чином, якщо під час обчислення 𝑓 (𝑥 ,
′ ) в біті r відбувся збій, доцільно 

шукати помилку в бітах r – 3, r – 4, r – 2, r – 1, r – 5, r – 6, …, поки не знайдемо 

такий біт, що припущення про його помилковість не суперечить певному набору 

умов. А саме, ці умови можуть бути такими. 

1. Другий помилковий біт можна обчислити за формулою (2.22). Це 

можливо не завжди, оскільки, по-перше, формула (2.22) визначає не тільки 

положення другого помилкового біта, але і його значення, яке може збігатися з 

фактичним значенням (а отже, не бути помилковим), і, по-друге, номер другого 

помилкового біта, що обчислений за формулою (2.22), може перевищувати n. 

2. Нехай виконується умова 1 і 𝑥 ,  — це 𝑥 ,  з двома виправленими 

бітами. Тоді обчислення 𝑓 (𝑥 ,
″ ) не повинно призводити до збою. 

3. Введемо додаткову характеристичну функцію  

deltaBlocks(x2,3) = deltaBlockst(x2,3) mod L, де t — номер останнього елемента у 

нижній (2,3)-послідовності x0, x1, ..., xt числа x, 𝐿 = 2 ⌊ ⌋, а величина 

deltaBlockst(x2,3) обчислюється рекурсивно: 

 deltaBlocks1(x2,3) = Δ1, де Δ1 — значення Δ, що декодоване з першого 

(найлівішого) блоку нулів у x2,3 (воно використовується під час 

обчислення xt). 

 deltaBlocksj+1(x2,3) = 3deltaBlocksj(x2,3) + 2N(j) + Δj   (2.23)  

де Δj — значення Δ, що декодоване з j-го (якщо рахувати зліва) блоку 

нулів у x2,3, а N(j) – позиція, з якої починається цей блок нулів. 
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Якщо виконано умови 1 і 2, то має також виконуватися умова 

𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠(𝑥 , ) = 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠(𝑥 ,
″ ). 

Надамо деякі пояснення щодо вибору характеристичної функції. У 

формулі (2.23) величина deltaBlocksj(x2,3) підсумовується з коефіцієнтом 3, 

оскільки якби цей коефіцієнт дорівнював 1, то обчислювалася б проста сума 

значень 2N(j) + Δj і ефект, який справляє на цю суму помилкове виправлення 

деякого біта, може взаємно нівелюватися з ефектом, який дає справжня помилка 

в іншому біті.  Наприклад, якщо послідовність з помилкою 𝑥 ,  отримано 

інвертуванням біта в кінці деякої послідовності одиниць, то це означає, що деяке 

значення N(j) зменшилося на 1, а також деяке значення Δj зменшилося на 1. Якщо 

тепер інвертувати якийсь інший біт на початку послідовності нулів, то це може 

означати збільшення на 1 деяких інших значень N(k) та Δk. А отже, таке хибне 

виправлення призвело б до відновлення початкового значення характеристичної 

функції, що обчислюється за значенням x2,3. Також зауважимо, що якби 

зазначений коефіцієнт дорівнював 2, то всі біти deltaBlocksj(x2,3) зсувалися б 

кожної ітерації вліво і не впливали б ніяк на значення наймолодшого біта 

наступної ітерації. Враховуючи, що модулярна редукція за степенем двійки 

відтинає старші біти значення характеристичної функції, це значення цілком 

визначалося б 2⌊𝑙𝑜𝑔 𝑛⌋ останніми ітераціями. 

Через те, що в разі інвертування біта на початку чи в кінці послідовності 

одиниць чи нулів (а більша частина бітів належать саме до цієї категорії) сума  

N(j) + Δj змінюється на 2, у характеристичній функції значення N(j) 

підсумовується з коефіцієнтом 2, оскільки інакше останній біт величини 

deltaBlocksj значно частіше був би нульовим, ніж одиничним. З урахуванням 

того, що операція 2deltaBlocksj(x2,3) додає справа до обчислювальної величини 

deltaBlocks нульовий біт, у разі додавання на кожній ітерації величини  N(j) + Δj 

ми б отримали в підсумку у двійковому значенні deltaBlocks(x2,3) в середньому 

значно більше нулів, ніж одиниць, що звузило б множину значень, а отже, 

знизило б якість характеристичної функції. Нарешті, модулярна редукція 
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deltaBlockst(x2,3) mod L, 𝐿 = 2 ⌊ ⌋означає відтинання усіх бітів значення 

характеристичної функції, крім 2⌊𝑙𝑜𝑔 𝑛⌋ наймолодших. Ця операція виконується 

тому, що, як свідчить обчислювальний експеримент, старші біти значення 

характеристичної функції практично не впливають на коректність виправлення 

помилок у коді. Зазначимо, що схожа конструкція хеш-функції використовується 

у пошукових алгоритмах Т. Лекро HashQ, [24]. Більш точно, ітеративна формула 

для обчислення хеш-функції в цих алгоритмах має вигляд hj+1=2hj+sj, де sj — 

черговий символ тексту. 

Обчислювальний експеримент проводився для довжини двійкового коду 

x2,3 від 500 до 2000 бітів. Його результати наведено в табл. 2.3. Було протестовано 

1000 випадкових вхідних двійкових послідовностей. У 77–84% випадків 

обчислення 𝑓 (𝑥 , ) призводило до збою, що давало змогу доволі точно 

визначити місцезнаходження однієї з двох помилок, згідно з описаним вище 

підходом. У решті випадків, коли 𝑓 (𝑥 , ) обчислюється коректно, ми не 

можемо отримати r — номер біта, де відбувся збій, а тому можна припускати, що 

помилковими є будь-які біти, наприклад 1-й, 2-й, 3-й і т.д., перевіряючи для них 

три зазначених вище умови. Загалом за такого підходу ймовірність коректно 

виправити 2 помилки має бути нижчою, однак виявилося, що, незалежно від 

того, мав місце збій в обчисленні 𝑓 (𝑥 ,
′ ) чи ні, а також незалежно від довжин 

коду ймовірність невиправлення хоча б однієї з двох помилок не перевищувала 

10–6, що пояснюється насамперед вдалим підбором характеристичної функції.  

Для виконання всіх згаданих вище перевірок разом із 𝑥 ,  необхідно 

зберігати значення трьох характеристичних функцій:  

 par — 1 додатковий біт; 

 pos — не більше 2⌊𝑙𝑜𝑔 𝑛⌋ − 2 додаткових бітів, де n — бітова 

довжина x2,3; 

 deltaBlocks — 2⌊𝑙𝑜𝑔 𝑛⌋ додаткових бітів, оскільки ця величина 

обчислюється за модулем 2 ⌊( )⌋. 
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Зауважимо також, що оскільки набір символів 0000 сигналізує про збій 

під час обчислення 𝑓 (𝑥 ,
′ ), він не може бути роздільником у разі кодування 

послідовності чисел. Роздільником доцільно зробити послідовність із восьми 

нулів, оскільки тоді навіть помилка в центральному одиничному біті в 

послідовності 100010001 (тобто коли Δj=0, kj=1 і Δj+1=0) не призведе до 

некоректної інтерпретації цієї послідовності як роздільника. 

Значення характеристичних функцій будемо записувати після 

роздільника, що позначає закінчення основного кодового слова. Щоб зменшити 

ймовірність помилок в характеристичних функціях, можна застосувати до них 

описаний вище підхід: значення всіх таких функцій розглядати як число і 

закодувати його описаним вище завадостійким нижнім 2,3-кодом. Основна 

частина такого коду (припустимо, що її довжина становить m) буде 

завершуватися роздільником із восьми нулів, після якого буде записано 

характеристичні функції цієї частини. Їх довжина становить 4⌊𝑙𝑜𝑔 𝑚⌋ − 2 бітів, і 

для визначення кінця такого коду роздільник можна не використовувати. Якщо 

ж довжина коду числа x та/або щільність похибок невеликі, то можна й під 

основні характеристичні функції відводити 4⌊𝑙𝑜𝑔 𝑛⌋ − 2 бітів і не кодувати їх 

нижнім (2,3)-кодом. 

Для усунення помилок у значеннях характеристичних функцій можна 

застосувати відомі методи завадостійкого кодування. Вони збільшують довжину 

інформаційного повідомлення суттєвіше, ніж запропонований нами метод, але 

оскільки сама по собі довжина характеристичних функцій невелика, із цим 

можна змиритися. Так, якщо довжина першого або другого блоку 

характеристичних функцій не перевищує 11 (або 22) бітів, його можна 

закодувати за допомогою (23,12)-коду Голея [52], який виправляє 3 помилки, 

хоча й збільшує довжину інформаційного повідомлення більш ніж удвічі. Якщо 

ж довжина першого блоку характеристичних функцій достатньо велика й 

наближається до 44 бітів, для гарантованого виправлення в ньому 2 помилок 

можна застосувати блочний (15,11)-код Ріда-Соломона, що перетворює 
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інформаційне повідомлення довжиною 44 біти на кодове слово довжиною 60 

бітів. 

Як уже зазначалося, висока ймовірність виправлення обох помилок 

(більше, ніж 1–10–6)  забезпечується насамперед завдяки якості характеристичної 

функції. Більше того, співмірних показників (ймовірність виправлення обох 

помилок більша, ніж 1–510–5) можна досягти, якщо дописувати значення 

розглянутих вище характеристичних функцій не до базового нижнього (2,3)-

коду, а до самого незакодованого повідомлення. Тоді алгоритм виправлення 

помилок буде аналогічний тому, що застосовується у випадку, коли збою в 

обчисленні 𝑓 (𝑥 ,
′ ) не виникає. Однак це призведе до збільшення кількості 

обчислень характеристичної функції deltaBlocks у середньому в 3–4 рази, згідно 

з даними табл. 2.3, при тому, що саме обчислення цієї функції роблять 

найбільший внесок в часову складність методу виправлення двох помилок. 

Бітова довжина 

повідомлення 

Відсоток 

випадків, коли 

обчислення 

𝑓 (𝑥 ,
′ ) 

призводить до 

збою 

Кількість 

обчислень 

характеристичної 

функції для 

нижнього (2,3)-

коду 

Кількість 

обчислень 

характеристичної 

функції для 

некодованого 

двійкового 

подання 

500 77% 57355 168357 

1000 79% 95610 326091 

2000 84% 155812 668937 

Таблиця 2.3. Якісні та складнісні характеристики завадостійкого 

базового нижнього (2,3)-коду 

Зазначимо, що відсоток випадків, коли обчислення 𝑓 (𝑥 , ) призводить 

до збою, можна підвищити, дещо змінивши спосіб кодування, а саме, кодуючи 
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значення Δ=1 у випадку 2 < 3 𝑥 < 2  не символом «0», а послідовністю 

символів 000. У разі внесення двох помилок у такий код довжиною 500 бітів 

обчислення 𝑓 (𝑥 , ) буде призводити до збою вже приблизно у 87 % випадків. 

Це пояснюється тим, що помилковому для випадку 2 < 3 𝑥 < 2  

значенню Δ=2 відповідатиме недопустимий код: одиночний символ 0, в той час 

як за початкового кодування він інтерпретувався як коректне значення Δ=1. Щоб 

віднайти цей недопустимий код, необхідно відповідним чином змінити зазначені 

вище умови визначення біту з помилкою. А саме, помилки під час обчислення 

𝑓 (𝑥 ,
′ ) тепер можуть бути такими: 

 Δ подається у вигляді послідовності з більш ніж трьох нулів; 

 Δ подається у вигляді символу «0», якщо 2 < 3 𝑥 < 2 ; 

 𝑏 = 𝑚 − Δ < 0.       

Звичайно, така модифікація призведе до збільшення середньої довжини 

коду. А саме, згідно з даними статистичного експерименту, відношення довжини 

модифікованого базового нижнього (2,3)-коду числа x до довжини двійкового 

коду x у середньому буде прямувати до 1,212. 

Таким чином, надлишковість базового нижнього (2,3)-коду можна 

використати для забезпечення завадостійкості інформаційних повідомлень. 

Описаний у цьому підрозділі метод перетворення базового нижнього (2,3)-коду 

на завадостійкий код можна дає змогу з близькою до 1 ймовірністю виправляти 

1 або 2 помилки в достатньо довгих інформаційних повідомлення (довжиною від 

500 бітів). Цей метод можна застосувати і до незакодованих двійкових 

повідомлень, однак його обчислювальна складність буде значно вищою через те, 

що базовий нижній (2,3)-код дає можливість достатньо успішно локалізувати 

місце виникнення помилок. 
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2.2. Модифікації нижнього (2,3)-коду 
2.2.1. Компактний нижній (2,3)-код 

У цьому підрозділі досліджується метод стискання базового нижнього 

(2,3)-коду, який дає змогу, зберігаючи основні властивості цього коду, 

отримувати кодові слова,  довжина яких перевищує довжину двійкового подання 

відповідних чисел менш ніж в 1,05 разів у середньому. З цією метою 

пропонується використовувати автомат, що зображений на рис. 2.1. 

На вхід автомату подається нижній (2,3)-код без перших двох бітів, 

необхідних для отримання числа з множини 𝑁 , , та без роздільника. Автомат 

зчитує двійкові символи коду зліва направо. У автомата є 3 стани. Коли 

зчитується символ, стан автомату змінюється відповідно до зображеної на рис. 

2.1 діаграми і в код на виході записуються символи, що відповідають виконаному 

переходу. Стани позначено кружками. Перша цифра у кружку – це номер стану, 

а після неї в дужках записано символи, що розташовані перед позицією 

зчитування, коли автомат перебуває в цьому стані. Автомат розпочинає роботу у 

стані 1 із позицією зчитування, встановленою після першого символу нижнього 

(2,3)-коду (який завжди є нулем).  
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Рис. 2.1. Скінченний автомат для стискання базового нижнього (2,3)-коду 

 

Автомат переходить у той чи інший стан залежно від зчитаних символів, 

які записані над стрілками переходів перед скісною рискою. Символи, які 

записує автомат у код на виході, вказано після скісної риски. Вони мають 

ідентифікувати перехід, щоб під час декодування можна було відновити 

поведінку автомату. Оскільки з кожного стану є 4 переходи, для ідентифікації 

переходу в код на виході достатньо записувати 2 біти. Який перехід якою саме 

парою бітів позначатиметься,  неважливо. 

Стан 3 – особливий. Кожен із двох переходів у цей стан може 

виконуватися у разі зчитування не однієї певної групи символів, а двох різних 

груп, позначених на рис. 2.1 як A і В. Щоб розрізняти випадки A і В під час 

декодування, спосіб виходу зі стану (3) залежить від того, за якою групою 

символів було здійснено перехід у цей стан: A чи В. Наприклад, якщо автомат 
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перейшов у стан 3 зі стану 2, зчитавши символи 11 (випадок A), а потім було 

зчитано 0, автомат перейде зі стану 3 до стану 1 за стрілкою A && 0 і запише 00. 

Коли автомат досягає кінця кодового слова базового нижнього (2,3)-коду, 

можливі такі випадки. 

 Кодове слово закінчується символами 101, позицію зчитування 

розміщено після символу 0 і автомат перебуває у стані 1. Для 

останнього біту 1 переходу зі стану 1 немає і цей біт просто не 

враховуємо.        (2.24) 

 Кодове слово закінчується символами 1001, позицію зчитування 

розміщено після символів 10 і автомат перебуває у стані 1. Для 

останніх символів 01 переходу зі стану 1 немає і в цьому випадку 

до компактного коду додається символ 0.   (2.25) 

 Кодове слово закінчується символами 11, позицію зчитування 

розміщено перед останнім символом 1 і автомат перебуває у стані 

2. Для останнього біта 1 переходу зі стану 2 немає і ця одиниця 

додається до компактного коду.     (2.26) 

 Автомат зупиняється у стані 3. Щоб визначити, який перехід було 

здійснено в цей стан: A чи В, до кодового слова дописується один 

біт: 0, якщо відбувся перехід A, і 1, якщо В.   (2.27) 

Принцип декодування компактного нижнього (2,3)-коду цілком 

очевидний: декодувальний автомат працює так само, як кодувальний, 

починаючи роботу в стані 1, зчитуючи на кожному кроці по 2 біти компактного 

коду, виконуючи перехід згідно з діаграмою 2.1 і записуючи в базовий нижній 

(2,3)-код послідовність, вказану на переході перед скісною рискою.  

У випадках (2.24) і (2.25) останні біти базового нижнього (2,3)-коду не 

враховуються, а отже, наприкінці декодування ці біти мають бути додані. Легко 

помітити, що (2.24) і (2.25) – єдині випадки, коли автомат зупиняється у стані 1, 

і тому можна сформулювати такий принцип додавання бітів після декодування: 

якщо автомат зупиняється у стані 1 і довжина стиснутого кодового слова парна, 
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до декодованого слова слід дописати біт 1 справа; якщо автомат зупиняється у 

стані 1 і в стиснутому коді залишається біт 0, до декодованого слова додаються 

справа символи 01. 

Якщо під час декодування автомат зупиняється у стані 2 і в кодовому 

слові залишається необроблений біт 1, до декодованого слова справа має бути 

додано символ «1». 

Якщо під час декодування автомат зупиняється у стані 3, у кодовому слові 

має залишатися один біт. Якщо цей біт дорівнює нулю, в останній стан було 

виконано перехід A і до декодованого слова слід додати символи 11. Інакше 

відбувся перехід В і символи, що додаються до декодованого слова, залежать від 

попереднього стану: якщо це був стан 1, додаються символи 011, інакше – 

символи 0001. 

Наведемо приклад. Стиснемо нижній (2,3)-код 00111110101. 

1) Автомат перебуває у стані 1, а його позицію зчитування розміщено 

після першого символу 0. Автомат зчитує символи 011, переходить у 

стан 3 за стрілкою, що позначена маркером B, і записує в код на виході 

символи 11. 

2) Автомат перебуває у стані 3, а позицію зчитування розміщено після 

четвертого символу коду. Автомат зчитує символ 1 і здійснює перехід 

B у стан 2, записуючи в код на виході символи 10. 

3) Автомат перебуває у стані 2, а позицію зчитування розміщено після 

п’ятого символу коду. Автомат зчитує символи 11 і здійснює перехід 

А у стан 3, записуючи в код на виході символи 11. 

4) Автомат перебуває у стані 3, а позицію зчитування розміщено перед 

третім нулем коду. Автомат зчитує символ 0 і здійснює перехід у стан 

1, записуючи в код на виході символи 00, оскільки у стан 3 на 

попередньому кроці відбувся перехід А. 
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5) Автомат перебуває у стані 1, а позицію зчитування розміщено перед 

передостанньою одиницею коду. Автомат зчитує символ 1 і записує в 

код на виході символи 01, залишаючись у стані 1. 

6) У вхідному коді залишається один одиничний біт, який має бути 

проігноровано. 

Конкатенуючи згенеровані автоматом символи, ми отримуємо код 

1110110001. Якщо декодувати це слово компактного нижнього (2,3)-коду, 

отримаємо послідовність 0011111010. Оскільки вона містить парну кількість 

бітів, до цієї послідовності має бути справа додана одиниця. 

Дослідимо завадостійкі властивості компактного нижнього (2,3)-коду. 

Якщо в каналі зв’язку, яким передається стиснутий нижній (2,3)-код, 

виникли перешкоди, що призвели до інвертування одного чи кількох бітів цього 

коду, наявність помилок у деяких випадках можна виявити за такими ознаками. 

 У випадку 
⋅
2 < 3 𝑥 < 2  значення Δ кодується трьома 

нулями. 

 Величина 𝑚 − 𝛥 від’ємна. 

 Виникла одна з таких аномалій в кінці кодового слова: 

o автомат зупинився у стані 1, довжина компактного коду 

непарна і останнім символом є «1»; 

o автомат зупинився у стані 2, довжина компактного коду 

непарна і останнім символом є «0»; 

o автомат зупинився у стані 3 і довжина компактного коду 

парна. 

Чим довшим є кодове слово, тим вищою є ймовірність, що факт наявності 

помилок буде виявлено. Також ймовірність виявлення помилок зростатиме зі 

зростанням їхньої кількості. 

Було проведено обчислювальний експеримент, у якому компактний 

нижній (2,3)-код було використано в схемі забезпечення завадостійкої передачі 
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даних, що описана в підрозділі 2.4. Для визначення наявності та виправлення 

помилок код доповнювався значеннями характеристичних функцій par, pos та 

deltaBlocks. У табл. 2.4 наведено обчислені експериментально значення 

відношення середньої довжини базового та компактного нижніх (2,3)-кодів до 

довжини стандартного двійкового подання числа, з урахуванням додавання усіх 

характеристичних функцій як до (2,3)-кодів, так і до стандартного двійкового 

подання. Також наведено кількість обчислень характеристичної функції, 

необхідних для виправлення двох помилок у коді. Як для базового нижнього 

(2,3)-коду, так і для компактного нижнього (2,3)-коду ймовірність 

невиправлення хоча б однієї помилки не перевищувала 10–6. Як видно, 

компактний нижній (2,3)-код має суттєво меншу довжину, ніж базовий, однак у 

разі його застосування характеристичну функцію за формулами (2.23) потрібно 

обчислювати більшу кількість разів, яка, проте, залишається суттєво меншою за 

аналогічний показник у разі використання некодованого стандартного подання 

двійкового числа. 

Таблиця 2.4. Показники довжини та обчислювальної складності 

використання схем забезпечення завадостійкості для різновидів нижнього (2,3)-

коду. 

 Базовий нижній (2,3)-код Компактний нижній (2,3)-
код 

Стандартне 
двійкове 
подання 

Бітова 
довжина 
повідом-
лення 

Відношення 
середньої 
довжини 
коду до дов-
жини стан-
дартного 
двійкового 
подання 

Кількість 
обчислень 
характерис-
тичної 
функції 

Відношення 
середньої 
довжини 
коду до дов-
жини стан-
дартного 
двійкового 
подання 

Кількість 
обчислень 
характерис-
тичної 
функції 

Кількість 
обчислень 
характерис-
тичної 
функції  

500 1,2 57355 1,08 107244 168357 

1000 1,17 95610 1,06 191030 326091 

2000 1,16 155812 1,05 288964 668937 
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Отже, можна зробити висновок, що застосування автомату для стискання 

базового нижнього (2,3)-коду дає змогу скоротити надлишковість закодованого 

інформаційного повідомлення порівняно з базовим нижнім (2,3)-кодом. А саме, 

довжина коду порівняно з незакодованим двійковим повідомленням зростатиме 

незначно: до 1,05 разів, в той час як для базового нижнього (2,3)-коду це 

зростання становитиме 1,16 разів. Однак таке скорочення приводить до 

зростання середньої довжини фрагмента повідомлення між місцем виникнення 

помилки та місцем її виявлення, а отже, і до збільшення кількості обчислень 

характеристичної функції у схемі виявлення та виправлення помилок, описаній 

у розділі 2.4. 

 

2.2.2. Модифікований компактний нижній (2,3)-код 

Для підвищення завадостійкості можна модифікувати алгоритм нижнього 

(2,3)-кодування, що вимагатиме й модифікації автомату, призначеного для 

стискання відповідного коду. Наприклад, у випадку 2 < 3 𝑥 ≤ ⋅ 2  

значення Δi=0 можна кодувати по-різному залежно від значення величини xi mod 

20: якщо цей залишок становить 1, 3, 5, 7 або 11, то Δi=0 кодується послідовністю 

000, інакше – послідовністю 0000. Зауважимо, що, оскільки xi є непарним 

числом, то всього існує 10 можливих значень величини xi mod 20 і якщо їх 

поділити на множини {1,3,5,7,11} та {9,13,15,17,19}, то ймовірності потрапляння 

значення хеш-функції в кожну з множин будуть приблизно рівними. Автомат для 

стискання модифікованого у такий спосіб нижнього (2,3)-коду зображено на рис. 

2.2. Наявність помилок у модифікованому компактному (2,3)-коді визначати-

меться не лише за наведеними вище трьома ознаками, а й у тих випадках, коли 

Δi кодується як 0000, хоча xi mod 20  {1,3,5,7,11} або навпаки. Такий підхід 

суттєво підвищує ймовірність виявлення помилок у компактному коді під час 

декодування, однак збільшує довжину коду, яка тепер у середньому в 1,15 разів 

перевищуватиме довжину двійкового подання. 
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Рис. 2.2. Скінченний автомат для стискання модифікованого нижнього 

(2,3)-коду. 

 

 

2.2.3. Збалансований нижній (2,3)-код 

Завадостійкість коду загалом досягається завдяки зниженню його 

стискальної ефективності. У цьому підрозділі ми сконструюємо на основі 

скінченного автомату ще один різновид нижнього (2,3)-коду, який має гірший 
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що генерує символи цього коду, зчитуючи символи нижнього (2,3)-коду, 

зображено на рис. 2.3. 
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принцип вибору якого описано в підрозділі 2.1. Автомат переходить у той чи 

інший стан згідно з рис. 2.3 залежно від того, які символи він зчитує, а також 

залежно від деяких інших умов; ці символи та умови записано над стрілками 

переходів перед скісною рискою. Після скісної риски зазначено символи, які 

автомат записує в код на виході під час кожного переходу. Оскільки з кожного 

стану є 4 переходи, то для ідентифікації переходу в результуючий код достатньо 

записати 2 біти. 

Згадані вище умови переходів можуть бути двох типів. По-перше, це 

умови, що пов’язані з тим, що деякі переходи автомат виконує залежно від 

значення хеш-функції, аргументом якої є обчислювана кожної ітерації величина 

xi. Такою хеш-функцією може бути, наприклад, G(xi) = xi mod 20. Оскільки xi – 

непарне число, то ця функція може набувати 10 значень. Якщо розподілити ці 

значення за двома множинами G1 і G2 так, що G1={1, 3, 5, 7, 11}, G2={9, 13, 15, 

17, 19}, то ймовірності потрапляння значень G(xi) в кожну з цих множин будуть 

приблизно однаковими. Символи G1 та G2 над стрілкою переходу означають, що 

перехід здійснюється тільки якщо поточне значення G(xi) належить множині G1 

або G2 відповідно (та/або виконуються інші умови переходу). По-друге, умовою 

може бути виконання нерівностей (2.9) або (2.10) для величин 3kxi та i. 

Розглянемо, наприклад, перехід зі стану 1 у стан 2, позначений як 

(2.9)&01(2.10)&01&G1 /10. Це означає, що автомат виконає перехід, якщо: 

 у випадку (2.9) зчитано символи 01; 

або 

 у випадку (2.10) зчитано символи 01 і величина G(xi) належить множині G1. 

Таким чином, у разі обробки автоматом нижнього (2,3)-коду мають 

обчислюватися також і значення xi (або можуть використовуватися значення, 

отримані під час побудови нижнього (2,3)-коду). Кожне наступне таке значення 

буде обчислюватися після обробки автоматом чергової групи символів 0…01…1, 

що кодує пару значень (Δi, ki) – її ми назвемо (Δ, k)-групою.  
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Стан 3, як і в автоматі, зображеному на рис. 2.2, особливий. Кожний із 

переходів у цей стан може виконуватися у разі зчитування не однієї певної групи 

символів, а двох різних груп, що позначені на рис. 1 як A і В. Щоб розрізняти під 

час декодування випадки A і В, спосіб виходу зі стану (3) залежить від того, 

згідно з якою умовою відбувся перехід у цей стан: A чи В. Наприклад, якщо 

автомат перейшов у стан 3 зі стану 2, зчитавши символи 11 (умова A), а потім 

зчитав 0, то він перейде зі стану 3 у стан 1 за стрілкою A & 0 і запише символи 

00. 

Коли автомат завершує кодувати вхідну бітову послідовність, можливі 

такі особливі випадки. 

 Автомат зупинився у стані 3. Тоді він має дописати до кодового 

слова справа один біт, який визначає, згідно з якою умовою, A чи 

B, було виконано перехід у цей стан. 

 Кодове слово закінчується символами 11, позицію зчитування 

автомату розміщено перед останнім символом 1, автомат перебуває 

у стані 2 і для останнього біта 1 перехід зі стану 2 не передбачено. 

Тоді до кодового слова слід дописати справа символи 11, що 

відповідає символам 10 у вихідному коді й переходу в стан 1. Під 

час декодування останній 0 кодового слова буде проігноровано, 

оскільки це слово складається з 0…01…1-груп і не може 

закінчуватися нулем. 

Умови переходів між станами підібрані з урахуванням зазначених у лемі 

2.4 ймовірностей різних значень Δ так, щоб усі переходи з кожного стану були 

якомога більш рівноймовірними. Це дає змогу зменшити довжину коду, яка в 

результаті перевищуватиме довжину двійкового подання числа в 1,25 раз у 

середньому.  
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Рис. 2.3. Скінченний автомат, що генерує збалансований нижній (2,3)-код 

 

Під час декодування збалансованого нижнього (2,3)-коду зчитуються 

пари його бітів, виконуються переходи, що відповідають цим парам, і 

обчислюються значення xt,  , x0. Якщо певний біт коду внаслідок перешкод у 

каналі зв’язку буде інвертовано, то на одному з переходів, що відбуваються після 

обробки цього біта, з великою ймовірністю значення хеш-функції G(xi) 

належатиме множині G1, хоча, згідно кодуванню, має належати множині G2, або 

навпаки. Виникнення такої ситуації дає змогу виявити помилки в коді й 
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забезпечує його певну завадостійкість, яка суттєво вища завадостійкості 

базового, компактного чи модифікованого компактного нижнього (2, 3)-коду. 

2.3. Код (2,3,z) 
 2.3.1. Структура коду 

У підрозділі 2.2.1 було запропоновано компактний нижній (2,3)-код, що 

має найкращі стискальні властивості серед усіх кодів розглядуваного нами 

сімейства і певні властивості завадостійкості. Проте рівень захисту від помилок, 

який він забезпечує, недостатній для гарантування надійного передавання даних 

каналами зв’язку. Тому в підрозділах 2.2.2 та 2.2.3 було запропоновано інші 

коди, що так само як і компактний нижній (2,3)-код генеруються скінченними 

автоматами, однак властивості переходів цих автоматів зсувають баланс між 

стискальною ефективністю та завадостійкістю в бік завадостійкості.  

У цьому підрозділі буде розглянуто інший підхід до підвищення 

завадостійкості нижнього (2,3)-кодування, що полягає не в зміні властивостей 

автомату, який генерує код, а в послідовному застосуванні двох схем 

завадостійкого кодування, що базуються на різних математичних принципах. 

Ідеться про так званий (2,3,z)-код [190]. У цьому кодуванні (Δ, k)-група 

(тобто група бітів, що кодують пару значень Δ і k, які визначаються за формулами 

(2.1), (2.2) і (2.8)) конструюється з блоків бітової довжини z (z-блоків), що 

належать до деякої множини двійкових векторів, відстань Хемінга між 

елементами якої не менша певної величини d. Наприклад, для (2,3,3)-коду ця 

множина може складатися з тріад 000, 011,101 та 110. Відстань Хемінга між 

будь-якими двома з цих векторів становить 2, а отже, будь-який z-блок, що 

містить 1 помилку, може бути ідентифіковано як помилковий. Як буде показано 

нижче, завдяки властивостям розглядуваного коду ми можемо не лише виявити, 

але і виправити з високою ймовірністю багато помилок, якщо у кожному z-блоці 

їх міститься не більше d–1. 

Надалі ми розглядатимемо саме (2,3,3)-код, однак алгоритми 2.3–2.9 з 

цього підрозділу можна легко адаптувати і до будь-якого (2,3,z)-коду. Щоб 
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підвищити завадостійкість, як і в коді, описаному в підрозділі 2.2.2, ми 

обчислюватимемо хеш-функцію від xi і декодуватимемо xi+1 по-різному залежно 

від її значення. Хеш-функцію виберемо також тією самою, що і в підрозділі 2.2.2: 

множину можливих значень величини xi mod 20 поділимо на 2 підмножини:  

𝐺 = {1,3,5,7,11} та 𝐺 = {9,13,15,17,19}, однак застосовуватимемо її, коли 

k=1 і Δ=0 у випадку 2 < 3 𝑥 < 2  та для багатьох комбінацій значень Δ і k, 

якщо 2 < 3 𝑥 < 2 . Коли під час декодування кодового слова з помилками 

обчислюється послідовність xt, xt–1,…,x1,x0=x, то з високою ймовірністю ми 

отримаємо ситуацію, коли деяке значення xi mod 20 належить множині 𝐺 , хоча, 

згідно з кодуванням, воно має належати 𝐺  або навпаки. Таку ситуацію 

називатимемо збоєм. Збій під час обчислення xi свідчить про наявність помилки 

в обчисленні xt,...,xi+1.  Що ближчим буде місцезнаходження помилки та збою, то 

ефективнішим буде пошук точної позиції помилки. 

Розглянемо кодування у випадку 2 < 3 𝑥 < 2 . Кодові слова для 

випадків k=1 і k=2 наведено в 7 верхніх рядках табл. 2.5. Метод кодування для 

інших значень k опишемо далі. У лівому стовпці значення 2,1,0 величини Δ 

повторюються. У другому стовпці значення k повторюється тричі, а потім 

збільшується. Кодові слова (2,3,3)-коду для k=3 наведено в табл. 2.5, а кожні 

наступні 3 кодових слова конструюються з попередніх трьох додаванням бітів 

000 зліва. 

Δ k 
Хеш-функція 

для 𝒙𝒊 

(Δ, k)-група 

базового 

нижнього (2,3)-

коду 

Відповідний фрагмент 

(2,3,3)-коду 

2 1  01 011 

1 1  001 101 

0 1 
𝑥 𝑚𝑜𝑑 2 0

∈ 𝐺  
0001 110 011 
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0 1 
𝑥 𝑚𝑜𝑑 2 0

∈ 𝐺  
0001 110 101 

2 2  011 110 110 

1 2  0011 000 011 

0 2  00011 000 101 

2 3  0111 000 110 

1 3  00111 000 000 011 

0 3  000111 000 000 101 

2 4  01111 000 000 110 

1 4  001111 000 000 000 011 

0 4  0001111 000 000 000 101 

2 5  011111 000 000 000 110 

1 5  0011111 000 000 000 000 011 

0 5  00011111 000 000 000 000 101 

2 6  0111111 000 000 000 000 110 

1 6  00111111 000 000 000 000 000 011 

0 6  000111111 000 000 000 000 000 101 

Таблиця 2.5. Фрагменти (2,3,3)-коду для випадку 2 < 3 𝑥 < 2  

Для випадку 2 < 3 𝑥 < 2 , k=1, k=2 та k=3 кодові слова наведено 

в табл. 2.6. Починаючи зі значення k=4, кожні наступні 3 кодових слова 

утворюються з попередніх трьох додаванням бітів 000 зліва. Загальний метод 

кодування для k ≥ 3 є таким: якщо Δ=1, множина можливих значень xi mod 20 

поділяється на 2 підмножини, що визначені вище. Одна з них кодується 

послідовністю 000…000 011, а інша – послідовністю 000…000 101, де кількість 

трійок 000 дорівнює k–1. Якщо ж Δ=0, то хеш-функція не застосовується і в 

цьому випадку код матиме вигляд 000…000 110, де кількість тріад 000 дорівнює 

k–2. 
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Зауважимо, що послідовності 110 000 в табл. 2.5 і 2.6 немає і її можна 

вважати роздільником між кодовими словами. 

Як показано в розділі 2.1, останнім членом xt нижньої (2,3)-послідовності 

числа x може бути лише 1 або 2. Більше того, k=1 тільки у 2 випадках: xt = 2, xt–1 

= 7 та xt = 1, xt–1 = 5. Тому, щоб скоротити довжину кодового слова, у випадку k=1 

останньою (Δ, k)-групою кодового слова вважатимемо 011, якщо xt–1 = 7, та 101, 

якщо xt–1 = 5. У випадку k > 1 остання група кодуватиметься як зазвичай. 

Δ k 
Хеш-функція для 

𝑥  

(Δ, k)-група 

базового 

нижнього (2,3)-

коду 

Відповідний 

фрагмент (2,3,3)-

коду 

1 1 𝑥 𝑚𝑜𝑑 2 0 ∈ 𝐺  01 011 

1 1 𝑥 𝑚𝑜𝑑 2 0 ∈ 𝐺  01 101 

0 1 𝑥 𝑚𝑜𝑑 2 0 ∈ 𝐺  001 110 011 

0 1 𝑥 𝑚𝑜𝑑 2 0 ∈ 𝐺  001 110 101 

1 2 𝑥 𝑚𝑜𝑑 2 0 ∈ 𝐺  011 110 110 

1 2 𝑥 𝑚𝑜𝑑 2 0 ∈ 𝐺  011 000 011 

0 2  0011 000 101 

1 3 𝑥 𝑚𝑜𝑑 2 0 ∈ 𝐺  0111 000 000 011 

1 3 𝑥 𝑚𝑜𝑑 2 0 ∈ 𝐺  0111 000 000 101 

0 3  00111 000 110 

1 4 𝑥 𝑚𝑜𝑑 2 0 ∈ 𝐺  01111 000 000 000 011 

1 4 𝑥 𝑚𝑜𝑑 2 0 ∈ 𝐺  01111 000 000 000 101 

0 4  001111 000 000 110 

1 5 𝑥 𝑚𝑜𝑑 2 0 ∈ 𝐺  011111 000 000 000 000 011 

1 5 𝑥 𝑚𝑜𝑑 2 0 ∈ 𝐺  011111 000 000 000 000 101 

0 5  0011111 000 000 000 110 

Таблиця 2.6. Фрагменти (2,3,3)-коду для випадку 2 < 3 𝑥 < 2  
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Загальний метод декодування такий. Якщо код (Δ, k)-групи починається 

з бітів 011, 101, 110 011 або 110 101, то k=1. Якщо з бітів 110 110, то k=2. Усі інші 

можливі групи мають вигляд 000…000 abc, де abc ≠ ”000”. Якщо abc = 110, k 

перевищує кількість тріад 000 на 2, інакше — на 1. Коли значення k визначено, 

стає зрозумілим, який випадок має місце: 2 < 3 𝑥 < 2  чи 2 < 3 𝑥 <

2 . Як визначити значення Δ за виглядом тріади abc, видно безпосередньо з 

таблиць 2.5 та 2.6. (Δ, k)-групу, що є останньою під час кодування (і першою під 

час декодування) слід розглянути окремо. Якщо це група 011, їй відповідає число 

7, якщо ж 101 — то число 5, інакше покладемо xt = 1. 

 

 

 

2.3.2. Перетворення довільної бітової послідовності на  
число з ℕ𝟐,𝟑 

На вхід кодера, що генерує завадостійкий код, може надходити довільна 

послідовність бітів, в той час як різноманітні нижні (2,3)-кодування можна 

будувати лише для чисел із множини ℕ , . Отже, потрібен алгоритм, що 

перетворює довільну бітову послідовність на число з ℕ , , причому бажано, щоб 

він був економним, тобто збільшував бітову довжину повідомлення якомога 

менше. В алгоритмі 2.1 з підрозділу 2.1.2 використовується перетворення 

натурального числа на число з ℕ , , однак воно в даному випадку незастосовне, 

оскільки не будь-яка бітова послідовність, на відміну від натурального числа, 

починається з одиничного біта. Під час обробки нижнього (2,3,3)-коду будуть 

потрібні перетворення бітових послідовностей як фіксованої, так і нефіксованої 

довжини на число з ℕ , . Спочатку розглянемо алгоритм перетворення бітової 

послідовності фіксованої довжини. 

 

Алгоритм 2.3. Перетворення бітової послідовності фіксованої довжини 

на число з ℕ , . 
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Вхід: послідовність бітів b. 

Результат: x — натуральне число, що взаємопросте з 2 і 3. 

1. Якщо b починається з одиничного біта і являє собою бітове подання 

числа, що взаємопросте з 2 і 3, то x  b. Кінець алгоритму. Інакше 

переходимо на крок 2. 

2. Дописуємо до b зліва одиничний біт. Якщо отримано число, що 

взаємопросте з 2 і 3, то x  b. Кінець алгоритму. Інакше переходимо 

на крок 3. 

3. Дописуємо до b одиничний біт справа. Якщо отримано число, що 

взаємопросте з 2 і 3, то x  b. Кінець алгоритму. Інакше переходимо 

на крок 3. 

4. Дописуємо до b одиничний біт справа. x  b.  

Кінець алгоритму. 

Щоб довести коректність алгоритму 2.3, достатньо зауважити, що на 

кроці 3 ми отримуємо непарне число і, якщо воно ділиться на 3, то буде виконано 

крок 4, який полягає у множенні цього числа на 2 та додаванні 1. У результаті, 

очевидно, буде отримано число, що не ділиться ні на 2, ні на 3. 

Зворотний алгоритм перетворює число з множини ℕ ,  на бітову 

послідовність відомої довжини N. Якщо результат бітової довжини N отримати 

не вдається, алгоритм завершується з помилкою і це означає, що число з ℕ ,  

некоректне, тобто не може бути отримане за алгоритмом 2.3 із вхідної 

послідовності бітів довжини N. Зауважимо, що бітова довжина числа з множини 

ℕ , , отриманого за алгоритмом 2.3, перебуває в межах від N до N+3. 

 

Алгоритм 2.4. Перетворення числа з ℕ ,  на бітову послідовність 

фіксованої довжини. 

Вхід: число x з множини ℕ ,  бітовою довжиною від N до N+3. 

Результат: b — бітова послідовність довжиною N або повідомлення про 

помилку. 
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1. Якщо бітова довжина числа x менша за N або більша за N+3, 

завершуємо алгоритм із помилкою. 

2. Якщо бітова довжина числа x дорівнює N+3, видаляємо його 

наймолодший біт і перевіряємо, чи є отримане число взаємопростим із 

2 та 3. Якщо так, то завершуємо алгоритм із помилкою. 

3. Якщо бітова довжина отриманого числа дорівнює N+2, видаляємо його 

наймолодший біт і перевіряємо, чи є отримане число взаємопростим із 

2 та 3. Якщо так, то завершуємо алгоритм із помилкою. 

4. Якщо бітова довжина отриманого числа дорівнює N+1, видаляємо його 

найстарший біт.  

Кінець алгоритму. 

Зауважимо, що помилка на кроці 2 алгоритму 2.4 виникає в тому разі, 

якщо число бітової довжини N+2 є взаємопростим із 2 та 3, тобто в алгоритмі 2.3 

другий біт справа на кроці 4 не мав би додатися і бітова довжина числа x не мала 

становити N+3. Аналогічно, помилка на кроці 3 алгоритму 2.4 виникає в тому 

разі, якщо число бітової довжини N+1 є взаємопростим із 2 та 3, тобто в 

алгоритмі 2.3 перший біт справа на кроці 3 не мав би додатися і бітова довжина 

числа x не мала становити N+2. 

Наведемо приклад. Перетворимо бітову послідовність 01001001110 на 

число з множини ℕ ,  за алгоритмом 2.4. 

1. Оскільки послідовність починається з нульового біта, дописуємо до 

неї зліва одиничний біт і отримуємо послідовність 1010010011102 =  

263810ℕ , . 

2. Додаючи до отриманого числа одиничний біт справа, отримаємо 

10100100111012 = 527710ℕ , . 

3. Додаємо до отриманого числа одиничний біт справа: 10100100111012 

= 1055510ℕ , . 

Перевагами описаного в алгоритмах 2.3 і 2.4 методу перетворення є його 

економність (біти додаються лише за необхідності) та певна завадостійкість, 
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адже в разі інвертування деяких бітів числа з множини ℕ ,  з певною 

ймовірністю цей факт буде виявлено внаслідок того, що алгоритм 2.4 

завершиться з помилкою. Недоліки цього методу виявляються в схемах, де 

невідома точна довжина вхідної бітової послідовності (наприклад, якщо цю 

послідовність отримано в результаті застосування деякого коду змінної 

довжини). Для таких випадків алгоритм 2.4, очевидно, незастосовний. Тому ми 

запропонуємо інші 2 алгоритми перетворення бітової послідовності на число з 

множини ℕ ,  та зворотного перетворення. Алгоритм зворотного перетворення 

ніколи не видаватиме помилку, тобто навіть якщо в числі з множини ℕ ,  

інвертувати деякі біти, йому все одно буде зіставлена деяка вхідна послідовність. 

Алгоритм 2.5. Перетворення бітової послідовності нефіксованої 

довжини на число з ℕ , . 

Вхід: послідовність бітів b. 

Результат: x — натуральне число, що взаємопросте з 2 і 3. 

1. Додаємо до послідовності b два одиничних біти зліва та один 

одиничний біт справа. x  b. 

2. Якщо x ділиться на 3, інвертуємо його другий (після найстаршого) 

біт. 

Кінець алгоритму. 

Оскільки наймолодший біт отриманого в результаті застосування 

алгоритму 2.5 числа одиничний, то це число взаємопросте з 2. Якщо на першому 

кроці цього алгоритму отримане число, що не взаємопросте з 3, то на 2-му кроці 

від числа, що ділиться на 3, відніметься степінь двійки, тобто число, що не 

ділиться на 3. Таким чином, алгоритм 2.5 завжди видає в результаті взаємопросте 

з 2 і 3 число. 

Зворотний алгоритм є тривіальним. 

 

Алгоритм 2.6. Перетворення числа з ℕ ,  на бітову послідовність 

нефіксованої довжини. 
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Вхід: x — натуральне число, що взаємопросте з 2 і 3. 

Результат: послідовність бітів b. 

1. Відкидаємо від x два найстарші та один наймолодший біт. 

2. b  x. 

Кінець алгоритму. 

Недоліками перетворення, описаного в алгоритмах 2.5 і 2.6, є його 

незавадостійкість, адже будь-які інвертування бітів у числі, отриманому в 

результаті застосування алгоритму 2.5, під час виконання алгоритму 2.6 виявлені 

не будуть, а також неекономність, адже в алгоритмі 2.5 до бітової послідовності 

завжди додається 3 біти, а в алгоритмі 2.4 може додаватися і менше. Однак це 

перетворення, на відміну від описаного в алгоритмах 2.4 і 2.5, застосовне до 

бітових послідовностей, отриманих в результаті застосування кодів змінної 

довжини, таких як, наприклад, нижній (2,3)-код. 

 

2.3.3. Алгоритм кодування 

У цьому підрозділі буде описано дворівневу схему кодування (рис.2.4), 

на першому рівні якої генеруватиметься компактний нижній (2,3)-код, а на 

другому отримане повідомлення кодуватиметься за допомогою (2,3,3)-коду. У 

цілому ця дворівнева схема матиме суттєво вищі показники завадостійкості, ніж 

компактний нижній (2,3)-код та (2,3,3)-код окремо. 
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Рис. 2.4. Дворівнева схема завадостійкого кодування 

 

Тепер опишемо сам алгоритм кодування. 

 

Алгоритм 2.7. Дворівневе завадостійке кодування. 

Вхід: x — бітова послідовність довжин N. 

Вхідна послідовність бітів 

0) Виділення блоку довжини N 

Вхідний блок 

Вхідний блок К. сума 

Число з N2,3 

Слово компактного нижнього (2,3)-коду 

Число з N2,3 

1) Додавання контрольної суми до вхідного блоку справа 

  2) Перетворюємо на число з N2,3 

3) Генеруємо компактний нижній (2,3)-код 

5) Кодування за допомогою (2,3,3)-коду 

  4) Перетворюємо на число з N2,3 

6) Інвертування груп, додавання 

роздільника 

Слово (2,3,3)-коду 

Слово (2,3,3)-коду Роздільник 

… 
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Результат: слово (2,3,3)-коду з роздільником. 

1. Обчислюємо q-бітову контрольну суму і додаємо її до вхідного блоку 

справа. i-й блок може обчислюватися, наприклад, як сума за модулем 

2 всіх вхідних бітів, номери яких дорівнюють i (mod q). 

2. Двійкова (N+q)-бітова послідовність число перетворюється на число 

з множини 𝑁 ,  за алгоритмом 2.3. 

3. Отримане число стискається в компактний нижній (2,3)-код за 

допомогою автомату, зображеного на рис. 2.1. 

4. Отримане число знову перетворюється на число з множини 𝑁 ,  за 

допомогою перетворення для послідовностей нефіксованої довжини, 

описаного в алгоритмі 2.5. 

5. Отримане число кодується  (2,3,3)-кодом. 

6. Отримана послідовність (Δ,k)-груп переписується справа наліво (але 

порядок бітів усередині груп не змінюється).  Також  справа 

дописується роздільник 110 000. 

Кінець алгоритму. 

Переписування груп справа наліво на кроці 6 потрібне на випадок 

виникнення помилки в роздільнику. Якщо цього не робити, то декодування 

можна виконувати справа наліво, починаючи з позиції перед роздільником, 

однак якщо цілісність роздільника буде порушено, ми не зможемо визначити 

його положення, а отже, і розпочати декодування з правильної позиції. 

 

2.3.4. Алгоритм виправлення помилок 

Опишемо алгоритм, шо даватиме змогу виправляти помилки в коді, 

отриманому за алгоритмом 2.7, де на кроці 5 застосовується (2,3,3)-код із 

допустимим тріадами бітів 000, 011,101 та 110. Припустимо, що кожна трійка 

бітів з номерами 3r–2, 3r–1, 3r містить не більше однієї помилки. Тоді тріади з 

помилками можуть бути відразу визначені, оскільки вони належать набору 

{001,010,100,111}. Якщо тріада бітів містить помилку, вона може виникнути в 
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будь-якому з бітів. Маскою помилок називатимемо множину номерів бітів, що, 

як ми припускаємо, містять помилки. Нехай v=(v1,…,vt) , v1<…<vt – деяка маска 

помилок, x – результат декодування частини слова (2,3,3)-коду, що починається 

з біта 1 і завершується бітом q–1, і в якій біти v1,…,vt інвертовані (q має бути 

першим бітом деякої (Δ, k)-групи кодового слова). Тоді трійку (v, x, q) 

називатимемо коригувальною конфігурацією. 

Якщо (Δ,k)-група, що починається з біта q, не містить помилки і не є 

роздільником (для заданого числа x після застосування маски v), можемо 

визначити операцію інкременту (v, x, q)++, результатом якої є тріада (v, x′, q′), де 

q′ – це номер першого біта наступної (Δ,k)-групи (після групи, що починається з 

біта q) і x′ – це результат декодування частини слова (2,3,3)-коду, що починається 

з біта 1 і закінчується бітом q′–1, у якій біти з номерами, що належать масці v, 

інвертовані. Щоб виконати операцію інкременту, достатньо декодувати одну 

(Δ,k)-групу. Якщо маска v не відповідає справжньому положенню помилок у 

слові (2,3,3)-коду, результатом операції (v, x, q)++ може бути повідомлення про 

помилку (в силу належності проміжного результату декодування невідповідній 

множині 𝐺 , 1≤ i ≤ 2, див. підрозділ 2.3.1). 

Якщо для заданої коригувальної конфігурації (v, x, q) (Δ,k)-група, що 

починається з біта q, містить помилки, ми визначимо операцію множення (v, x, 

q)*. Результатом цієї операції є множина всіх таких коригувальних конфігурацій 

(v′, x′, q′), що q′ є номером першого біта наступної (Δ,k)-групи (після групи, що 

починається з позиції q), v′ – маска, що утворюється з v додаванням можливих 

позицій помилок у (Δ,k)-групі, яка починається з біта q, і x′ – результат 

декодування частини слова (2,3,3)-коду, що починається з біта 1, закінчується 

бітом q′–1 (і не видає повідомлення про помилку) після інвертування бітів згідно 

з маскою v′. Зауважимо, що (Δ,k)-група, яка починається з біта q, може мати 

змінну довжину й містити різну кількість помилок. Наприклад, якщо q є номером 

першого біта послідовності 001 100 011, тоді (Δ,k)-група, що починається з біта 

q, може мати вигляд 011, 101 101, 101 110, 101 000, 000 101, 000 110 чи 
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000 000 011, якщо 2 < 3 𝑥 < 2  (див. табл. 2.5), або 011, 101, 000 101, 

000 110 чи 000 000 011, якщо 2 < 3 𝑥 < 2
 

(див. табл. 2.6). Однак 

ситуація, коли (Δ,k)-група має змінну довжину й містить 0 або більше помилок, 

неможлива, адже якщо (Δ,k)-група помилок не містить, її розмір може бути 

визначено точно. 

Опишемо алгоритм виконання операції множення коригувальної 

конфігурації (v, x, q)*. 

 

Алгоритм 2.8. Множення коригувальної конфігурації. 

Вхід: коригувальна конфігурація (v, x, q). 

Результат: множина коригувальних конфігурацій T. 

1. T ← {}, s ← q. 

2. Ініціалізуємо множину масок помилок W: W ← {v}. 

3. Нехай (3r – 2, 3r – 1, 3r) – номери бітів першої тріади з помилкою, 

такої що 3r – 2 > s. Тріаду завжди можна виправити трьома способами, 

тобто інвертуючи біт 3r–2, 3r–1 або 3r. До кожної маски 𝑤 ∈ 𝑊 

додаємо один із цих бітів, формуючи в такий спосіб маски w1, w2, w3 і 

видаляючи маску w із W. Для кожної маски wj, 1 ≤ j ≤ 3, можливі такі 

варіанти. 

3a. Після застосування маски wj (Δ,k)-група, що починається з біта 

q, може бути відновлена однозначно й операція інкременту  

(wj, x, q)++ не завершується помилкою. Тоді ми доповнюємо 

множину T: T ← T  (wj, x, q)++. 

3b. Після застосування маски wj (Δ,k)-група, що починається з біта 

q, може бути відновлена однозначно, однак операція 

інкременту  

(wj, x, q)++ завершується помилкою. Тоді ніяких дій не 

виконуємо. 
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3c. Після застосування маски wj (Δ,k)-група не може бути 

відновлена однозначно. Це означає, що в такій групі є інші 

тріади бітів із помилками. У цьому випадку ми включаємо 

тріаду wj до множини W для подальшого дослідження. 

3d. Після застосування маски wj (Δ,k)-група перетворюється на 

роздільник. Тоді ми доповнюємо множину T конфігурацією  

(wj, x, q): T ← T  (wj, x, q). 

4. Якщо множина W порожня, роботу алгоритму завершено, інакше  

s ← r і повертаємося на крок 3. 

Кінець алгоритму. 

Позначимо через P множину всіх можливих коригувальних конфігурацій. 

Вона формуватиметься на кожній ітерації описаного нижче алгоритму 

виправлення помилок. 

 

Алгоритм 2.9. Декодування дворівневого коду, що будується за 

алгоритмом 2.7, із виправленням помилок. 

Вхід: слово (2,3,3)-коду, що отримане за алгоритмом 2.7, із можливими 

помилками, не більше однієї у тріаді бітів із номерами 3j – 2, 3j – 1, 3j, 𝑗 ∈ ℕ. 

Результат: декодоване число x. 

1. Створюємо початкову множину коригувальних конфігурацій P, тобто 

множину конфігурацій, для яких q=1.  

1a. Якщо перша (Δ,k)-група не містить помилок і її межі можуть 

бути встановлені однозначно, множина P міститиме тільки 

одну конфігурацію, що визначається першою тріадою: якщо це 

тріада 011, початковою конфігурацією буде ({},2,1),  інакше 

({},1,1).  

1b. Якщо існує така тріада бітів із помилкою, що першу (Δ,k)-групу 

можна визначити по-різному, покладемо P ← ({},0,1)*, де 

({},0,1)* – це спеціальний випадок операції множення, а саме, 
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так позначається множина коригувальних конфігурацій, які 

можуть бути отримані інвертуванням бітів за будь-якою 

маскою, що впливає на визначення першої (Δ,k)-групи. 

Множину ({},0,1)* можна отримати за алгоритмом множення 

2.8, де під час першого виконання кроку 3 покладаємо x ← 2, 

якщо після застосування wj перша тріада дорівнює 011 і x ← 1 у 

протилежному випадку. 

2. Переглядаємо всі конфігурації 𝑝 = (𝑣, 𝑥, 𝑞) ∈ 𝑃. Для кожної з них 

можливі такі випадки. 

2a. (Δ,k)-група, що починається з біта q, не містить помилки і не є 

роздільником. Тоді ми виконуємо інкремент: p ← p++. Якщо ця 

операція завершується помилкою, помилки за маскою v 

неможливі і конфігурація p виключається з множини P, інакше 

p залишається в цій множині. 

2b. (Δ,k)-група, що починається з біта q, не містить помилки і є 

роздільником. У цьому випадку число декодується успішно і ми 

маємо виконати додаткові перевірки його коректності. Два 

найстарші та один наймолодший біти числа x видаляємо. Після 

цього намагаємося відновити число з компактного нижнього 

(2,3)-коду. Якщо цю операцію вдалося виконати успішно, 

застосовуємо алгоритм 2.4 перетворення числа з N2,3 на бітову 

послідовність фіксованої довжини. Якщо це перетворення 

також завершується успішно, обчислюємо контрольну суму. 

Якщо ця сума коректна, вважаємо, що декодування виконано 

успішно і алгоритм завершено. Інакше p виключається з 

множини P. 

2c.  (Δ,k)-група, що починається з біта q, містить помилки. У цьому 

випадку коригувальна конфігурація p замінюється множиною 

конфігурацій p*. 
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3. Повертаємося на крок 2. 

Кінець алгоритму. 

 

Алгоритм 2.9 завжди завершуватиметься на кроці 2b, коли ми 

припускаємо, що всі помилки виправлено. Його часова складність і ймовірність 

коректного виправлення помилок залежить від їхньої кількості та відстані між 

ними. 

Описані в підрозділі 2.3 алгоритми кодування й декодування (2,3,3)-коду 

було реалізовано мовою C++. Довжина вхідного повідомлення становила 150 

бітів, а довжина контрольної суми q — 8 бітів, у результаті чого утворювався код 

швидкості ½. Графік, що демонструє ефективність виправлення помилок, 

зображено на рис. 2.5., а графік часової складності — на рис. 2.6. Експерименти 

проводилися на комп’ютері з ЦП AMD Athlon II X2 245, 2,9 ГГц, 4 ГБ ОЗП, ОС 

Windows 7. Як видно, до 15 помилок у вхідному повідомлення можуть бути 

виправлені за розумний час із імовірністю не менше 99,7%. Це значно краща 

завадостійкість, ніж та, яку, наприклад, забезпечує відомий згортковий код 

NASA (171,133) цієї ж швидкості, який з такою ж імовірністю може виправляти 

лише 7 помилок у повідомленні. Однак (2,3,3)-код спрацьовує лише за того 

обмеження, що кожна тріада бітів із номерами 3k, 3k+1, 3k+2, де k — невід’ємне 

ціле число, може містити не більше 1 помилки. 

 

Рис. 2.5. Ефективність виправлення помилок у повідомленні довжиною 

150 бітів кодом (2,3,3) 
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Рис. 2.6. Часова складність декодування повідомлення довжиною 150 

бітів кодом (2,3,3) 

 

2.4. Дворівневе завадостійке кодування з використанням 
згорткового коду 

Головним недоліком дворівневої схеми, описаної в підрозділі 2.3, є те, що 

вона спрацьовує лише в разі наявності не більш ніж однієї помилки в кожній 

тріаді бітів результуючого коду. У цьому підрозділі ми розглянемо схему 

завадостійкого кодування, що також є дворівневою, але позбавлена подібного 

недоліку. Спочатку вхідне повідомлення кодуватиметься збалансованим нижнім 

(2,3)-кодом, що описаний у підрозділі 2.2.3; це кодування ми назвемо 

внутрішнім. Потім до отриманого коду застосовуватиметься інший кодувальний 

автомат, що може розглядатися як різновид згорткових кодів; цей рівень назвемо 

зовнішнім і розглянемо його в підрозділі 2.4.1. 

2.4.1. Зовнішній рівень кодувальної схеми  

Збалансований нижній (2,3)-код дає змогу з високою ймовірністю 

виявляти факт наявності помилки в кодовому слові, але дає мало інформації про 

те, у яких саме бітах трапилися помилки, тобто мало можливостей для їх 

виправлення. Це цілком природно для високошвидкісного методу кодування, у 

якому відношення довжини двійкової послідовності до середньої довжини 

кодового слова становить 0,8. Щоб знайти точне положення помилок, слід 
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модифікувати код, знизивши його швидкість. Тому в даному розділі опишемо 

скінченний автомат, який обробляє збалансований (2,3)-код і зменшує його 

швидкість у півтора рази. Зазначимо, що описана в підрозділі 2.3 схема також 

знижує швидкість коду в півтора рази і її другий рівень можна застосовувати не 

лише до компактного, але і до збалансованого нижнього (2,3)-коду, однак, як 

зазначалося, вона не виправляє помилок, якщо на послідовну тріаду бітів їх 

припадає більше однієї. 

Отже, розглянемо зовнішній кодувальний автомат. Він зчитує пари бітів 

збалансованого нижнього (2,3)-коду, здійснює переходи між станами і записує 

при цьому в результуючий код тріади бітів. Автомат має 16 станів, поєднаних у 

4 групи по 4 стани в кожній (рис. 2.7). Тріади, які автомат записує в код на виході, 

належать до однієї з множин A={000,011,101,110} або B={111,100,010,001} 

залежно від того, з якого стану здійснюється перехід. Ці множини будемо 

називати також кодуваннями А та В. На рис. 2.7 множина тріад, що відповідає 

переходу, зазначена над стрілкою переходу (літера A чи B). У цілому роботу 

автомату на цьому малюнку подано в скороченому вигляді, оскільки насправді 

кожній стрілці переходу відповідає 4 переходи, що ведуть в усі стани тієї групи, 

на яку вказує стрілка.  
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Рис. 2.7. Загальна схема автомату, що виконує зовнішнє кодування 

 

Як видно з рис. 2.7, номер групи станів наступної ітерації дорівнює 

номеру стану всередині групи на поточній ітерації, а зчитувані автоматом пари 

символів збалансованого (2,3)-коду визначають, по-перше, який саме елемент 

множини A чи B буде записано в код на виході і, по-друге, у який стан всередині 

групи станів перейде автомат. Цю взаємозалежність відображено в табл. 2.7. 

Номер стану всередині групи дорівнює значенню однієї з функцій (𝑥 + 1) 𝑚𝑜𝑑 4 

або (𝑥 + 3) 𝑚𝑜𝑑 4, де x — дворозрядне двійкове число, біти якого зчитані 

автоматом. Якщо застосовується перша з цих функцій, то стрілка відповідного 
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переходу на рис. 2 позначена цифрою «1» після символу А чи B, якщо друга — 

то цифрою «3». 

 

Тип 

кодування 

Зчитані символи Записувані 

символи 

Новий стан (x — 

зчитане двобітове 

число)  

A1 

00 000 

(𝑥 + 1) 𝑚𝑜𝑑 4 
01 011 

10 101 

11 110 

A3 

00 000 

(𝑥 + 3) 𝑚𝑜𝑑 4 
01 011 

10 101 

11 110 

B1 

00 111 

(𝑥 + 1) 𝑚𝑜𝑑 4 
01 100 

10 010 

11 001 

B3 

00 111 

(𝑥 + 3) 𝑚𝑜𝑑 4 
01 100 

10 010 

11 001 

 

Таблиця 2.7. Переходи зовнішнього кодувального автомату 

 

Як кодування, так і декодування автомат починає в першому стані першої 

групи і завершує разом із завершенням обробки інформаційного повідомлення, 

що подається на вхід.  
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2.4.2. Зв’язок зовнішнього автомату зі згортковими кодами 

Згортковий код швидкості l n з пам’яттю m бітів можна подати у 

вигляді скінченого автомату з m2  станами і 2l переходами з кожного стану [191]. 

Перехід вибирається на основі значення l двійкових вхідних символів, які зчитує 

автомат. Під час переходу автомат генерує n символів вихідного коду, що 

визначаються n формулами, однаковими для всіх станів. Кожна з формул являє 

собою суму за модулем 2 певного піднабору вхідних бітів. Максимальна різниця 

в цих формулах між номерами бітів на виході і на вході становить m. Таким 

чином, діаграма станів згорткового коду являє собою специфічний різновид 

скінченого автомату, який має задовольняти жорстким обмеженням, однак 

зображений на рис. 2.7 автомат цим обмеженням задовольняє. Якщо 

ототожнювати його з діаграмою станів згорткового коду, то це мав би бути код 

швидкості 2/3 з пам’яттю 4. Тим не менше, як буде показано нижче, даний 

автомат визначає згортковий код швидкості 2/3 з пам’яттю 8. Відмінність між 

кодами з пам’яттю 4 і 8 вельми істотна, оскільки як ефективність, так складнісні 

витрати на декодування найбільш поширеним методом Вітербі зростає зі 

збільшенням пам’яті коду експоненційно. Код, що генерується розглядуваним 

автоматом, має пам’ять 8, однак може бути декодований алгоритмом тієї ж 

часової складності, що й код з пам’яттю 4. 

Отже, виведемо формули, що дають змогу інтерпретувати зовнішній 

автомат як згортковий код. Нехай 01xx  — символи, що були зчитані автоматом на 

певній ітерації ( 4523 , xxxx  і т.д. — символи, що зчитані на попередніх ітераціях), 

210 yyy  — символи, що будуть записані на переході після даної ітерації, а 0k  — 

біт, що визначає тип кодування: 00 k  для кодування А і 10 k  для кодування B. 

Як видно з табл. 2.7,  

010 kxy    

001 kxy           (2.28) 

0102 kxxy   
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Якщо розглядати номер групи станів і номер стану всередині групи як 

двійкові двохбітні числа 01gg  і 01ss  відповідно, то, як видно з рис. 2.7,  

100 gsk   і в загальному випадку 1222  iii gsk    (2.29) 

01gg  = 23ss  і в загальному випадку 2232212   iiii ssgg    (2.30)  

Тепер розглянемо другий та останній стовпці табл. 2.7, що визначають 

залежність між зчитаним числом (припустимо, що це число x3x2) і станом 

автомату наступної ітерації ( 01ss ). Формула, що пов’язує ці числа, залежить від 

значення біта g2, тобто від парності номера групи станів. Цю залежність 

відображено в табл. 2.8. 

 

2g  
23xx  01ss  

0 

00 01 

01 10 

10 11 

11 00 

1 

00 11 

01 00 

10 01 

11 10 

 

Таблиця 2.8. Залежність між молодшим бітом номера групи станів, 

зчитаним числом і станом всередині групи наступної ітерації 

 

Таким чином,  

120  xs  і в загальному випадку 1222  ii xs     (2.31) 

2321 gxxs   і в загальному випадку 22322212   iiii gxxs  (2.32) 
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З останньої рівності, з урахуванням формули (2.30), отримуємо 

4321 sxxs  . Виразивши s4 за формулою (2.31), отримаємо 16321  xxxs , а 

значить, 18543  xxxs . Згідно з (2.30), останній вираз дорівнює g1. 

Враховуючи співвідношення (2.31), з (2.29) отримуємо 85420 xxxxk  . 

Підставляючи цей вираз у формули (2.28), отримуємо 

854210 xxxxxy   

854201 xxxxxy   

8542102 xxxxxxy   

Ці формули визначають несистематичний згортковий код швидкості 2/3 з 

пам’яттю 8 і твірною матрицею 
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запису поліномів у вісімковій формі, який прийнято використовувати для 

згорткових кодів, відповідає матриці 
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2.4.3. Загальний алгоритм кодування 

Вхідну двійкову послідовність будемо ділити на L-бітові блоки. До 

кожного блоку буде дописуватися контрольна сума довжиною c бітів, що 

використовуватиметься під час декодування як критерій його правильності. 

Після цього блок перетворюється на число з множини 2,3N , для якого 

генерується збалансований (2,3)-код автоматом, що зображений на рис. 2.3, а до 

цього коду застосовується автомат, зображений на рис 2.7. 

 

Алгоритм 2.10. 

Вхід: послідовність бітів. 

Результат: завадостійкий код. 

1) Поділяємо вхідну послідовність бітів на блоки довжиною L бітів. 
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2) Дописуємо до кожного блоку c-бітну контрольну суму, i-й біт якої 

дорівнює сумі зі модулем 2 усіх бітів блоку з номерами i mod c. 

3) Отриману (L + c)-бітну послідовність перетворюємо на число з 

множини 2,3N  за алгоритмом 2.3. 

4) Для отриманого числа будуємо базовий нижній (2,3)-код, 

переписуємо послідовність його ( , )k -груп справа наліво і за нею генеруємо 

збалансований нижній (2,3)-код за допомогою внутрішнього автомату (рис. 2.3). 

5) До отриманого на попередньому кроці коду застосовується автомат, 

зображений на рис. 2.7. 

6) Отримані завадостійкі коди блоків конкатенуються без додавання 

роздільників. 

Кінець алгоритму. 

 

Зауважимо, що в разі використання пакетного принципу передавання 

повідомлень, що застосовується в усіх системах мобільного зв’язку, величини L 

і c можна дібрати так, щоб кодове слово вкладалося в пакет (зауважимо, що 

дисперсія довжин кодових слів досить невелика). Тоді на кроці 6 алгоритму 2.10 

слід не конкатенувати кодові слова, а доповнювати їх нулями до розміру пакета. 

Якщо ж біти передаються потоком, то для підвищення завадостійкості в деякі 

фіксовані позиції в коді потрібно вставляти маркери кінця кодового слова, що 

визначають, наскільки відхиляється довжина кодового слова від позиції самого 

маркера. Однак детально використання маркерів не досліджуватимемо з огляду 

на специфічність сфери їх застосування. 

 

2.4.4. Декодування зовнішнього рівня 

Доведемо деякі властивості зображеного на рис. 2.7 автомату, що суттєві 

з огляду на завадостійкість генерованого ним коду. 

Зауважимо, що є два способи розподілу кодувань у групах станів: у 

групах 1 і 2 станам 1, 2, 3 і 4 відповідають кодування A, B, A і B, а в групах 3 і 4 



147 
 
— кодування B, A, B і A. Тому групи 1 і 2, разом узяті, назвемо об’єднанням 

ABAB, а групи 3 і 4 – об’єднанням BABA. Проаналізувавши рис. 2.7, можна 

відзначити властивість розглядуваного автомату, яку сформулюємо у вигляді 

леми 2.7. 

Лема 2.7. Якщо двом різним станам однієї групи відповідають однакові 

кодування, то з одного такого стану переходи здійснюються в групу об’єднання 

BABA, а з іншого – в групу об’єднання ABAB. 

Щоб довести ще одну важливу властивість автомату, введемо функцію 

𝑆(𝑣, 𝑠, 𝑔), значення якої дорівнює номеру стану автомату всередині групи 

наступної ітерації, якщо на поточній ітерації автомат перебував у стані s групи g 

і зчитав двобітове число v. Оскільки усім станам кожної групи зіставлено ту саму 

функцію переходу станів вигляду (𝑥 + 𝑐) 𝑚𝑜𝑑 4, то, якщо s і q – два різних стани 

з однієї групи g, виконується рівність (𝑆(𝑣, 𝑠, 𝑔) − 𝑆(𝑣, 𝑞, 𝑔)) 𝑚𝑜𝑑 4 = (𝑠 −

𝑞) 𝑚𝑜𝑑 4. Якщо при цьому s і q – стани з однаковими кодуваннями, то (𝑠 − 𝑞) =

2(𝑚𝑜𝑑 4) (див. рис. 2.7), а значить, і (𝑆(𝑣, 𝑠, 𝑔) − 𝑆(𝑣, 𝑞, 𝑔)) = 2(𝑚𝑜𝑑 4). Станам, 

номери яких відрізняються на 2, в об’єднаннях BABA і ABAB відповідають різні 

кодування, тому, з урахуванням леми 2.7, отримуємо таке твердження. 

Лема 2.8. Якщо s і q – різні стани з однаковими кодуваннями, що 

належать групам одного об’єднання, то для будь-якого зчитаного автоматом 

значення v переходи зі станів 𝑆(𝑣, 𝑠, 𝑔) і 𝑆(𝑣, 𝑞, 𝑔) матимуть різні кодування. 

Якщо в кодовому слові виникають помилки, вони призводять до збоїв: 

ситуацій, коли під час декодування автомат перебуває в стані, якому відповідає 

множина кодових слів A, однак зчитує кодове слово з множини B або навпаки. 

Взаємозв’язок між місцем виникнення помилки і місцем збою визначається 

такими двома лемами. 

Лема 2.9. Якщо тріада t містить одну або три помилки, а під час переходу 

до неї автомат перебував у правильному стані, збій відбудеться під час обробки 

тріади t. 
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Лема 2.10. Якщо тріада t містить дві помилки, під час переходу до неї 

автомат перебував у правильному стані, і тріади 𝑡 + 1, 𝑡 + 2 помилок не містять, 

то збій відбудеться під час обробки тріади 𝑡 + 1 або 𝑡 + 2. 

Твердження леми 2.9 випливає безпосередньо з побудови множин А і В, 

а лема 2.10 потребує доведення. 

Нехай 𝑔 , 𝑔 , 𝑔  і 𝑠 , 𝑠 , 𝑠  — групи і внутрішньогрупові стани 

автомату, що відповідають тріадам t, 𝑡 + 1 і 𝑡 + 2 у разі відсутності помилок у 

тріаді t, а 𝑔 , 𝑔 , 𝑔  і 𝑠 , 𝑠 , 𝑠  — відповідні групи і стани у випадку двох 

помилок у тріаді t. Дві помилки в одній тріаді перетворюють цю тріаду на інший 

елемент тієї ж кодової множини (A чи B). Тому у разі появи двох помилкових 

бітів у тріаді t збій безпосередньо в цій тріаді не виникне і після обробки тріади 

t автомат перейде в ту саму групу, що і в разі відсутності помилок у цій тріаді, 

однак в інший стан цієї групи, тобто 𝑔 = 𝑔 , але 𝑠 ≠ 𝑠 . Позначимо 

через 𝐸𝑛𝑐(𝑠) функцію, що повертає тип кодування (А чи В) для переходів зі 

стану s. Ймовірність того, що 𝐸𝑛𝑐(𝑠 ) ≠ 𝐸𝑛𝑐(𝑠 ) становить 2/3 і в цьому 

випадку збій відбудеться під час обробки тріади 𝑡 + 1. Якщо ж 𝐸𝑛𝑐(𝑠 ) =

𝐸𝑛𝑐(𝑠 ), то тріаду 𝑡 + 1 буде оброблено без збою, але, згідно з лемою 2.8, збій 

виникне під час обробки тріади 𝑡 + 2. 

Лему 2.10 доведено. 

Із лем 2.9 і 2.10 випливає простий метод визначення номерів бітів з 

помилками, якщо в послідовних трьох тріадах міститься не більше однієї 

помилки. А саме, якщо під час декодування деякої тріади t відбувся збій, 

припускаємо наявність помилки в кожному з бітів цієї тріади й інвертуємо цей 

біт. Якщо це припущення було хибним, то внаслідок інвертування ми створимо 

в тріаді t другу помилку і збій відбудеться під час обробки тріад 𝑡 + 1 або 𝑡 + 2. 

Якщо ж припущення правильне, то ми виправимо помилку в тріаді t й тоді тріади 

𝑡 + 1 або 𝑡 + 2 будуть оброблені без збою. 

Щоб визначати точне місцезнаходження помилкових бітів в тріадах із 

двома помилками, необхідно розглянути ще деякі властивості кодувального 
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скінченного автомату. Властивість, означена в лемі 2.11, випливає безпосередньо 

з побудови функції, що визначає внутришньогруповий стан наступної ітерації 

(див. другий і останній стовпці табл. 2.5). 

Лема 2.11. Якщо автомат у різних станах s і q (тобто таких, що 

відрізняються або групою, або внутрішньогруповим номером) зчитує однакові 

символи, то в результаті або в одному зі станів відбувається збій, або автомат 

переходить наступної ітерації у стани, внутрішньогрупові номери яких однакові 

або відрізняються на 2 (mod 4). 

Тепер можна довести більш загальну важливу властивість.  

Лема 2.12. Якщо два екземпляри автомату на певній ітерації t 

перебувають у різних станах 𝑠  і 𝑠  (тобто таких, що відрізняються або групою, 

або внутрішньогруповим номером), і на ітераціях від t до 𝑡 + 3 включно 

зчитують однакові символи, то на одній з ітерацій від t до 𝑡 + 3 в роботі одного 

з автоматів відбудеться збій. 

Дійсно, якщо 𝐸𝑛𝑐(𝑠 ) ≠ 𝐸𝑛𝑐(𝑠 ), то збій відбувається безпосередньо в 

тріаді t. Якщо 𝐸𝑛𝑐(𝑠 ) = 𝐸𝑛𝑐(𝑠 ), то, в згідно з лемою 2.7, 𝑠 = 𝑠 ±

2(𝑚𝑜𝑑 4) або 𝑠 = 𝑠 . Якщо 𝑔  і 𝑔′  — групи різних об’єднань, то 

𝐸𝑐(𝑠 ) ≠ 𝐸𝑛𝑐(𝑠 ) і збій відбувається в тріаді 𝑡 + 1. Якщо ж 𝑔  і 𝑔  — 

групи одного об’єднання і 𝑠 = 𝑠 ± 2(𝑚𝑜𝑑 4), то 𝑔  і 𝑔  будуть групами 

різних об’єднань і збій відбудеться в тріаді 𝑡 + 2.  Нарешті, якщо 𝑔  і 𝑔  — 

групи одного об’єднання і 𝑠 = 𝑠 , то 𝑔 ≠ 𝑔 , 𝑔 = 𝑔  и 𝑐(𝑠 ) ≠

𝑐(𝑠 ), де 𝑐(𝑠) — константа у формулі (𝑥 + 𝑐) 𝑚𝑜𝑑 4, за якою обчислюється 

новий стан автомату (див. останній стовпець у табл. 2.5). Це означає, що 𝑠  і 

𝑠  — стани однієї групи, причому 𝑠 = 𝑠 ± 2(𝑚𝑜𝑑 4).  Тому, згідно з 

властивістю 1, 𝑔  і 𝑔  будуть групами різних об’єднань і збій відбудеться в 

тріаді 𝑡 + 3. 

Лему 2.12 доведено. 
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Лема 2.13. Якщо в тріадах t і 𝑡 + 1 міститься хоча б одна помилка, під час 

переходу до тріади t автомат перебував у правильному стані, а в тріадах t і 𝑡 + 1 

не відбувається збоїв, то 𝑠 ≠ 𝑠′  або 𝑔 ≠ 𝑔′ . 

Оскільки під час переходу до тріади t автомат перебував у правильному 

стані, 𝑠 = 𝑠 . Зауважимо, що помилка в деякій тріаді p призводить до змінення 

значення 𝑠 , але не 𝑔 . Тому якщо в тріаді t є помилки, то, незалежно від їх 

наявності в тріаді 𝑡 + 1, буде виконуватися нерівність 𝑠 ≠ 𝑠′ , а значить, 

𝑔 ≠ 𝑔 . Якщо ж у тріаді t немає помилок, але вони є в тріаді 𝑡 + 1, то, 

очевидно, 𝑠 ≠ 𝑠′ . 

Лему 2.13 доведено. 

Лема 2.14. Якщо тріади t і 𝑡 + 2 містять помилки, а тріада 𝑡 + 1 — ні, то 

під час переходу до тріади t автомат перебував у правильному стані і в тріадах t, 

𝑡 + 1 і 𝑡 + 2 немає збою, то 𝑔 ≠ 𝑔′ . 

Оскільки 𝑠 = 𝑠′ , то 𝑔 = 𝑔  і, тому що обидва автомати зчитують на 

ітерації 𝑡 + 1 однакові символи, буде виконуватися рівність 𝑠 = 𝑠 . Отже, 

помилки в тріаді 𝑡 + 2 призведуть якщо не до збою в цій тріаді, то до виконання 

нерівності 𝑔 ≠ 𝑔′ . 

Лему 2.14 доведено. 

Базуючись на вищедоведених лемах, опишемо метод, який у разі 

виникнення збою в роботі автомату дає змогу дізнатися, чи не призвела до збою 

подвійна помилка в деякій тріаді і, якщо це так, визначити точне положення двох 

помилкових бітів. Припускаємо, що збій відбувся в тріаді t, а тріади від 𝑡 + 1 до 

𝑡 + 4 включно помилок не містять. Відповідно до леми 2.10, збій у тріаді t може 

свідчити про подвійну помилку в тріаді 𝑡 − 1 або 𝑡 − 2. Тому варто розглянути 

всі 6 можливих комбінацій помилкових бітів, що відповідають одній подвійній 

помилці в тріаді 𝑡 − 1 або 𝑡 − 2. Якщо інвертування бітів відповідно до однієї з 

цих комбінацій дозволить автомату опрацювати без збоїв тріади від t до 𝑡 + 4, то 

це і є шукана комбінація помилкових бітів, інакше зробимо висновок, що збій у 
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тріаді t спричинено одиничною або потрійною помилкою безпосередньо в цій 

тріаді. 

Щоб показати достовірність цього методу, слід розглянути роботу 

автомату за всіх можливих хибних припущень про місцерозташування подвійної 

помилки. 

 Якщо ми припускаємо наявність подвійної помилки в тій тріаді, де вона 

дійсно трапилася, але в інших бітах, то після інвертування бітів, які ми 

вважали помилковими, подвійна помилка в цій тріаді залишиться, а в 

одній із наступних двох тріад, згідно з лемою 2.10, трапиться збій. 

 Якщо ми припускаємо наявність подвійної помилки в тріаді 𝑡 − 1, а 

насправді вона трапилася в тріаді 𝑡 − 2 або навпаки, то після 

інвертування бітів обидві тріади 𝑡 − 1 і 𝑡 − 2 міститимуть помилки, а 

значить, згідно з лемою 2.13, стан автомату в тріаді t відрізнятиметься 

від того, у якому він перебував би, якби помилок не було. Із цього, 

згідно з лемою 2.12, випливає, що під час обробки тріад від t до 𝑡 + 3 

відбудеться збій. 

 Якщо ми припускаємо наявність подвійної помилки в тріаді 𝑡 − 1, а 

насправді збій спричинено одиничною або потрійною помилкою в 

тріаді t, то після інвертування бітів помилки міститиме як тріада 𝑡 − 1, 

так і тріада t. Тому, згідно з лемою 2.13, стан автомату в тріаді 𝑡 + 1 

відрізнятиметься від того, у якому він перебував би, якби помилок не 

було. Із цього, згідно з лемою 2.12, випливає, що під час обробки тріад 

від 𝑡 + 1 до 𝑡 + 4 включно відбудеться збій. 

Нарешті, якщо припустити наявність подвійної помилки в тріаді 𝑡 − 2, а 

насправді збій спричинено одиничною або потрійною помилкою в тріаді t, то 

після інвертування бітів помилки міститимуть тріади 𝑡 − 2 і t, але не тріада 𝑡 −

1. Тоді, згідно з лемою 2.14, стан автомату в тріаді 𝑡 + 1 відрізнятиметься від 

того, у якому він перебував би, якби помилок не було. Із цього, згідно з лемою 

2.13, випливає, що під час обробки тріад від 𝑡 + 1 до 𝑡 + 4 відбудеться збій. 
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2.4.5. Декодування з виправленням помилок  

На різних рівнях схеми кодування, що описана в попередньому 

підрозділі, застосовуються підходи різної природи: генерування символів коду 

на основі кількох вхідних двійкових символів і на основі результату 

арифметичних операцій над великим блоком символів вхідного коду як над 

цілим числом. А це дає підстави припускати, що виправлення помилок під час 

декодування відбуватиметься значно ефективніше ніж у будь-яких схемах, що 

базуються лише на одному зі згаданих підходів. Відповідний метод декодування 

буде описано в цьому підрозділі. 

Декодувальний алгоритм складається з двох етапів: перетворення коду, 

який отримуємо на виході зовнішнього автомату (рис. 2.7), на збалансований 

(2,3)-код, і отримання із збалансованого (2,3)-коду повідомлення, близького до 

того, що кодувалося, за допомогою відповідного автомату внутрішнього рівня. 

Однак виконуються ці етапи не послідовно: збалансований (2,3)-код декодується 

по мірі його генерування на першому етапі, з деяким запізненням. 

Опишемо сутність методу виправлення помилок. Якщо серед трьох бітів 

з номерами 3m+1, 3m+2, 3m+3 є один помилковий, під час обробки зовнішнім 

автоматом цієї тріади виникне помилка, оскільки автомат очікуватиме тріаду з 

множини кодових слів А, однак зчитає тріаду з множини кодових слів B або 

навпаки. Ми послідовно припускатимемо, що помилковим є біт з номером 3m+1, 

3m+2, 3m+3, інвертуватимемо його і запускатимемо зовнішній автомат далі, а до 

генерованого ним (2,3)-коду застосовуватимемо внутрішній автомат. Якщо 

припущення про помилковий біт відповідає дійсності, зовнішній (а за ним — і 

внутрішній) автомат буде працювати успішно аж до наступного помилкового 

біта. В іншому разі замість однієї помилки в тріаді бітів утворюється дві і, згідно 

з лемою 2.10, збій у роботі зовнішнього автомату відбудеться в 1–2 наступних 

тріадах. Усі 3 варіанти виправлення помилок включатимемо до списку 

потенційних місць розташування помилок, однак варіанту, де автомат за тієї ж 
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кількості помилок пройде далі, надаватимемо перевагу і опрацьовуватимемо 

надалі першочергово. Крім того, будемо розглядати й включати до списку 

потенційних місцезнаходжень помилок тріади з двома інвертованими бітами, що 

розташовані на 1 або 2 тріади раніше від місця збою, який виникає під час роботи 

зовнішнього автомату, а також тріади з трьома інвертованими бітами в місці 

збою. Якщо ж через високу щільність і специфічну конфігурацію помилок збою 

зовнішнього автомату не відбудеться, залишається високою ймовірність 

виникнення помилки під час роботи внутрішнього автомату. 

Зауважимо, що алгоритм декодування застосовний і до жорсткої, і до 

м’якої реалізації декодера. У першому випадку припускаємо, що на вхід 

декодера надходять біти, а в другому випадку — що амплітуда сигналу, який 

кодує кожний біт на вході декодера, є неперервною величиною, що отримується 

в результаті додавання до рівня корисного сигналу (1 для одиничного значення 

біта та –1 — для нульового) адитивного гаусового білого шуму в каналі зв’язку. 

У разі м’якої реалізації додатну амплітуду сигналу будемо ототожнювати з 

одиничним бітом, від’ємну — з нульовим, а дійсні її значения 

використовуватимуться тільки в описаній нижче операції порівняння 

коригувальних конфігурацій і це підвищуватиме завадостійкість м’якого 

декодера порівняно з жорстким. 

Припустимо, що в деякі біти кодового слова внесено помилки, тобто ці 

біти інвертовано. Множину позицій бітів, які ми вважаємо помилковими, 

називатимемо маскою помилок. Нехай 3 1q m   — номер першого біта деякої 

тріади кодового слова,  1 1, , ,t tv v v v v     — маска помилок, а w — 

результат декодування зовнішнім автоматом частини кодового слова, що 

починається з першого (найбільш значущого) біта і закінчується бітом q, у разі 

інвертування бітів, що належать масці v. Крім того, через s позначимо стан 

зовнішнього автомату, що відповідає позиції зчитування q, тобто інформацію як 

про групу станів, так і про номер стану всередині групи. Четвірку  , , ,v w q s  

називатимемо зовнішньою коригувальною конфігурацією, в той час як 
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внутрішньою коригувальною конфігурацією називатимемо четвірку 

 1, , ,w outx q a t , де  , , ,outt v w q s  — деяка зовнішня коригувальна конфігурація, 

— число, що кратне трьом, wx  — результат декодування внутрішнім автоматом 

частини слова w, яка починається з першого біта і закінчується бітом 1q , a — 

стан внутрішнього автомату, що відповідає позиції зчитування 1q . 

Щоб описати алгоритм декодування, необхідно визначити декілька 

допоміжних операцій над коригувальними конфігураціями. 

По-перше, для зовнешньої і внутрішньої коригувальних конфігурацій 

визначимо операції інкременту.  

 

Означення 2.8. Нехай  , , ,outt v w q s  — деяка зовнішня конфігурація, а 

зовнішній автомат, що починає работу з її опрацювання, зупиняється з помилкою 

на біті q q   у стані s   і генерує при цьому слово w . Тоді результатом 

інкременту outt   вважатимемо конфігурацію  , , ,outt v w q s    .  

 

Якщо ж автомат опрацює коректно весь код, вважатимемо, що величина 

q  дорівнює довжині останнього кодового слова.  

 

Означення 2.9. Результатом інкременту внутрішньої конфігурації 

 1, , ,in w outt x q a t  вважатимемо внутрішню конфігурацію  

 1, , ,in w outt x q a t      , отримувану в результаті обробки внутрішнім 

автоматом, що перебуває в стані a, частини слова w, яка містить біти з номерами 

від 1q  до 2q . Тут     2, , , , , , , 3outv w q s t v w q s q q d           , де d — деяка 

константа, а wx   і a   — частина декодованого слова і стан внутрішнього 

автомату, що відповідають 2q  (рис. 2.8,а).  
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Принцип вибору величини d буде пояснено нижче. Інкремент 

внутрішньої конфігурації може завершитися помилкою до того, як автомат 

перейде до обробки тріади, що починається з біта 2q . 

Коригувальні конфігурації можуть вважатися більш чи менш успішними: 

що більшу кількість бітів вдасться обробити и що менше бітів для цього 

доведеться інвертувати (тобто що коротшою буде маска), то більш імовірно, що 

елементи маски відповідають справжньому положенню помилок у кодовому 

слові. Тому введемо операцію порівняння зовнішніх конфігурацій p і m, 

зауваживши, що у відповідних ним словах обоблено pq  і mq  бітів (результат 

порівняння внутрішніх конфігурацій збігається з результатом порівняння 

зовнішніх конфігурацій, що входять до їхнього складу). Введемо також метрику 

( pt  і mt ), яка обчислюватиметься по-різному у разі жорсткої та м’якої реалізації 

декодера. У разі жорсткої реалізації величина pt  дорівнює кількості бітів у масці 

конфігурації p, а в разі м’якої — сумі модулів амплітуд, що відповідають бітам 

маски. В обох випадках, чим меншою є метрика, тим більш імовірною 

(успішною) є коригувальна конфігурація.  

 

Означення 2.10. Нехай p і m – коригувальні конфігурації. Той факт, що 

конфігурація p гірша за конфігурацію m і з цих двох конфігурацій у першу чергу 

слід обробляти конфігурацію m, позначатимемо як p m . Операція порівняння 

p m  виконується так (порядок виконання кроків є істотним). 

1) Якщо p mq q  і p mt t , результатом є істинне значення. 

2) Якщо p mq q  і p mt t , результатом є хибне значення. 

3) Для жорсткої реалізації: якщо 212( ) 4( )p m m p m pq q t t t t     , 

результат істинний. Для м’якої реалізації: якщо p mt t  і 

220( ) 8( )p m m p m pq q t t t t     , результат істинний. 
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4) Для жорсткої реалізації: якщо 212( ) 4( )m p p m p mq q t t t t     , 

результат хибний. Для м’якої реалізації: якщо p mt t  і 

220( ) 8( )m p p m p mq q t t t t     , результат хибний. 

5) Якщо p mt t , результат істинний. 

6) Якщо p mt t , результат хибний. 

7) Якщо жодна з нерівностей 1)–4) не виконується, результат хибний. 

 

Таким чином, якщо довжини масок однакові, результат порівняння 

залежить від того, яка величина більше: pq  чи mq . Якщо ці величини рівні, то 

результат порівняння залежить від співввідношення метрик масок. Якщо ж 

метрика конфігурації p менша, але й кількість оброблених бітів менша, результат 

залежить від значення евристичної функції, що використана в п. 3) і 4). А якщо в 

конфігураціях однакові і метрики, і кількості оброблених бітів, то конфігурації є 

рівнозначними і для визначеності ми вважатимемо результат операції їхнього 

порівняння хибним. 

Нехай t — деяка конфігурациія, а P — список коригувальних 

конфігурацій. Введемо операцію поповнення списку. 

 

Означення 2.11. Поповненням списку коригувальних конфігурацій P  

конфігурацією t називається список конфігурацй P t , який отримують 

вставленням конфігурації t у список P перед такою найближчою до початку 

списку конфигурацією p, що p t , а якщо такої конфігурації немає — то в кінець 

списку. 

 

Формування списку через операції поповнення гарантує його 

впорядкованість за зростанням, тобто у вершині списку завжди міститиметься 

«найкраща» конфігурація, що підлягає подальшій обробці в першу чергу.  
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Для внутрішньої конфігурації int  введемо також операцію перевірки 

( )incheck t , що визначає, чи генерирує внутрішній автомат, який починає роботу 

в цій конфигурації, число x*, яке проходить усі перевірки на відповідність 

вхідній бітовій послідовності.  

 

Означення 2.12. Операція перевірки ( )incheck t  конфігурації int  повертає 

істинне значення тоді й тільки тоді, коли до обробки біта q  (тобто позиції з 

відповідної зовнішньої конфігурації  , , ,outt v w q s     ) і до виникнення 

помилки в роботі внутрішнього автомату (рис. 2.8, б) отримано число x*, що 

задовольняє таким умовам:  

1) число x* без помилки перетворюється з множини 2,3N  на вхідну 

послідовність довжиною L c  бітів; 

2) контрольна сума, яку обчислено на перших L бітах отриманої 

послідовності, збігається з останніми c бітами. 
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Рис. 2.8. Позиції зчитування внутрішнього та зовнішнього автомата до і 

після операцій інкременту (а) і перевірки (б). Тріади бітів, де відбувається збій, 

заштриховано 

 

Введемо також операцію поповнення маски помилок, яку позначатимемо 

символом «+». Її лівим операндом буде внутрішня конфігурація, а правим — 

номер біта, що додається до маски помилок: in int t k   .  

 

Означення 2.13. Результатом операції поповнення маски помилок 

внутрішньої конфігурації int  бітом k буде внутрішня конфігурація int , значення 

параметрів якої збігаються зі значеннями параметрів конфігурації int  за тим 

винятком, що маска помилок зовнішньої конфігурації, яка входить до її складу, 

доповнюється бітом k. 

 

І, нарешті, введемо операцію відкочування внутрішньої конфігурації на 

число бітів, що кратне трьом: ( ,3 )in int rollback t d  .  

 

Означення 2.14. Розглянемо внутрішню конфігурацію  1, , ,in w outt x q a t . 

Результатом відкочування конфігурації tin на 3d бітів буде конфігурація 

 1, 3 , ,in outt x q d a t     , у якій позиція зчитування внутрішнього автомату 

tout tout+

tin tin++ 

tout 

tin check(tin) 

tout++ 

кінець кодового слова 

а б 
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дорівнює 1 3q d , стан внутрішнього автомату a   і результуюче число x  

відповідають цій позиції зчитування, а всі параметри зовнішньої конфігурації 

outt  відповідають позиції зчитування 1 3q d  зовнішнього автомату. 

Тепер опишемо алгоритм декодування з виправленням помилок. 

 

Алгоритм 2.11. 

Вхід: послідовність бітів x, що являє собою кодове слово із можливими 

помилками. 

Результат: декодована послідовність бітів. 

1. Для вхідної послідовності бітів x формуємо початкові конфігурації: 

зовнішню  {},"",1,{1,1}outt   і внутрішню  "",1,1,in outt t . У 

зовнішній початковій конфігурації множина помилок і результуючий 

рядок порожні, позиція зчитування автомату відповідає найстаршому 

біту, а сам автомат перебуває в першому стані першої групи. У 

внутрішній початковій конфігурації вхідний рядок порожній, позиція 

зчитування відповідає найстаршому біту, а автомат перебуває в 

першому стані. Формуємо також список допустимих внутрішніх 

конфігурацій inP , що складається спочатку з однієї початкової 

конфігурації: { }in inP t . 

2. Нехай h — перший елемент списку допустимих внутрішніх 

конфігурацій. Виконуємо присвоювання int h  і виключаємо h зі 

списку. 

3. Виконуємо операцію інкременту внутрішньої конфігурації: in int t    

=    1 2, 3 , , , , ,w out outx q d a t x q a t        . Зауважимо, що при цьому 

спочатку виконується інкремент відповідної зовнішньої конфігурації 

outt  , у результаті якого зовнішній автомат зупиняється в позиції  

1q , генеруючи на виході слово w , а потім уже це слово обробляється 
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внутрішнім автоматом. Нижче ми пояснимо принцип вибору величини 

d, а поки зауважимо, що її оптимальним значенням є 2, тобто 

внутрішній автомат має зупинятися на 2 тріади раніше від тієї позиції, 

де зупинився зовнішній автомат. Якщо операція int   завершилася 

помилкою до досягнення внутрішнім автоматом позиції зчитування 

1 3q d , повретаємося на крок 2, інакше переходимо на крок 4. 

4. Виконуємо перевірку внутрішньої конфігурації, отриманої в результаті 

інкременту: ( )incheck t . Якщо ця операція повертає істинне значення, 

генеруючи число x*, то x* вважаємо результатом декодування. 

Залишаєтся застосувати до цього числа зворотне перетворення з 

множини 2,3N  за алгоритмом 2.4 і відкинути біти контрольної суми. 

Якщо ж результат ( )incheck t  є хибним, переходимо на крок 5. 

5. Припускаємо, що збій в роботі зовнішнього автомату спричинено 

одиничною помилкою в тріаді бітів з номерами 1 1 1, 1, 2q q q  . Для 

значень i = 0, 1, 2 виконуємо операцію додавання біта до маски: 

1( )in int t q i     і поповнюємо список допустимих внутрішніх 

конфігурацій: in in inP P t  . 

6. Припускаємо, що збій в роботі зовнішнього автомату в тріаді, що 

починається з позиції 1q , спричинено подвійною помилкою в одній із 

двох попередніх тріад. Виконуємо відкочування конфігурації int  на 6 

бітів і до маски отриманої конфігурації додаємо всі можливі пари бітів 

i та k, що належать одній тріаді бітів і містяться в діапазоні від 1 6q   

(включно) до 1q  (не включно):  ( ,6)in int rollback t i k    . Поповнюємо 

список допустимих внутрішніх конфігурацій конфігурацією int  : 

ininin tPP  . 
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7. Припускаємо, що всі біти в тріаді, яка починається з позиції 1q , містять 

помилки: )2()1( 111  qqqtt inin . Доповнюємо список допустимих 

внутрішніх конфігурацій конфігурацією int  , керуючись тим самим 

принципом, що і на кроках 5 і 6. 

8. Повертаємося на крок 2. 

Кінець алгоритму. 

 

Наявність «зазору» у 3d=6 бітів між точками закінчення інкременту 

зовнішньої та внутрішньої конфігурацій (крок 3 алгоритму 2.11) пояснюється 

відкочуванням, що виконується на кроці 6. Адже якщо зупинку зовнішнього 

автомату в позиції q1 пов’язано з подвійною помилкою в одній із попередніх двох 

тріад, то не можна «вимагати» від внутрішнього автомату безпомилкової 

обробки бітів з номерами 1,,6 11  qq  . 

Тепер можна також пояснити, для чого на кроці 4 алгоритму кодування  

),( k -групи переписувалися справа наліво. Оскільки декодування починається 

з величини 1tx  або 2tx , то ),( k -група, яку під час кодування отримують 

останньою, має опрацьовуватися під час декодування першою. Якби порядок 

груп не було змінено, позиція цієї ),( k -групи була б невідомою, оскільки 

довжина кодового слова є змінною величиною. 

На рис. 2.9 наведено графіки, що ілюструють ефективність описаного в 

цьому підрозділі методу кодування порівняно з відомим згортковим кодом 

NASA(171,133), а також двоітераційною схемою турбо-кодування на основі 

рекурсивних систематичних згорткових водів з твірними поліномами g0=21, 

g1=37 [192]. Обидва взяті для порівняння коди мають таку саму швидкість, що й 

запропонована дворівнева схема — ½. Крім того, порівнювані турбо-коди 

подібні до нашої схеми ще тим, що вони також є дворівневими. Вимірювався 

рівень помилок в пакетах (Packet Error Rate — PER). Ця величина дорівнює 

відношенню кількості отриманих пакетів із помилками до загальної кількості 
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переданих пакетів. Для моделювання обрано АГБШ-канал, яким передавалися 

пакети довжиною 100 бітів, що відповідає у середньому 50-бітному пакету на 

вході канала зв’язку і 6-бітній контрольній сумі. Як видно, запропонована схема 

кодування має суттєво кращі показники, ніж код NASA, на всьому 

досліджуваному діапазоні рівня шуму в каналі. Особливо значною перевага стає 

за високого рівня зашумленості. Коли Eb / No < 2,2 Дб, то ефективність 

запропонованого коду перевищує також ефективність двошарових турбо-кодів, 

що за достатньо високого рівня шуму скоріше вносять нові помилки, ніж 

виправляють наявні.  

 

Рис. 2.9. Порівняння завадостійкості дворівневої схеми кодування із 

відомими кодами 

 

Застосування лише зовнішнього кодування дало б змогу виправляти так 

званий «дрібний дощ» помилок, тобто помилки, що розташовані відносно далеко 

одна від одної. Якщо властивості зовнішнього автомату, що доведені в лемах 

2.7–2.14, розглянути в контексті декодувального алгоритму 2.11, то видно, що 

одиничні та потрійні помилки в тріадах бітів буде виправлено з ймовірністю 

100%, якщо після тріади з помилками містяться дві тріади без помилок. Також із 
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імовірністю 100% будуть виправлені подвійні в тріадах, після яких міститься 6 

тріад без помилок. 

Комбінування зовнішнього кодування з внутрішнім дає змогу виправляти 

значно більш щільні конфігурації помилок. Однак для таких конфігурацій важко 

визначити теоретично всі варіанти закодованих бітових послідовностей, що 

виправляються напевно, і за деяких складних конфігурацій помилок алгоритм 

може не спрацьовувати. Про наявність такої конфігурації свідчить насамперед 

тривалий час роботи алгоритму. Тому, якщо кількість ітерацій перевищує певне 

число, що залежить від рівня шуму (для невідомого рівня вважаємо, що це число 

дорівнює 200), то опрацювання закодованого пакету варто зупинити, не вносячи 

в нього ніяких змін. Це пояснюється тим, що коли час виконання алгоритму стає 

завеликим, то він в підсумку з високою ймовірністю знайде число, яке проходить 

усі перевірки, але відрізняється від закодованого числа, тобто внесе додаткові 

помилки у вхідне повідомлення. 

Зауважимо, що оскільки, як показано в підрозділі 2.4.2, зовнішній автомат 

генерує згортковий код, то з метою підвищення швидкодії зовнішнє кодування 

можна було б виконувати за методом Вітербі [71], а внутрішній (2,3)-код 

використовувати лише для відбору конфігурацій помилок у тому випадку, якщо 

метод Вітербі дає змогу отримати більше одного розв’язку. Однак цей метод має 

високу ефективність лише в разі середньої та низької зашумленості каналу, а 

переваги розглянутого підходу проявляються насамперед за високого рівня 

шуму. 

 

Висновки за розділом 2 

У 2 розділі означено нижній (2,3)-код на основі подання чисел у 

двобазисних системах числення, наведено алгоритми кодування та декодування 

повідомлень, розглянуто кілька модифікацій цього коду, а також доведено його 

універсальність. Нижній (2,3)-код не є повним, що є недоліком у разі 

застосування цього коду для стискання даних, проте може стати перевагою з 
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огляду на забезпечення завадостійкості. Тому в розділі 2 побудовано родину 

схем завадостійкого кодування повідомлень, що базуються на нижньому (2,3)-

кодуванні чисел.   

До цієї родини належать методи виправлення помилок на основі базового, 

модифікованого компактного та збалансованого нижніх (2,3)-кодів з додаванням 

характеристичних функцій, а також дворівневі схеми кодування. У цих методах 

нижній (2,3)-код генерується скінченними автоматами, що модифікують його з 

метою надання властивостей завадостійкості. 

У дворівневих схемах на зовнішньому рівні використовуються коди 

Хемінга або інші блочні коди (код (2,3,z)) або згорткові коди. Нижній (2,3)-код, 

який використовується на внутрішньому рівні схеми, відіграє роль 

«чистильника» помилок, які не вдалося усунути на зовнішньому рівні, і значно 

підсилює завадостійкі властивості базової технології виправлення помилок. 

Сполучення засобів кодування різної математичної природи на різних рівнях 

кодувальної схеми дає змогу досягти «синергетичного» ефекту. Особливо 

ефективним такий підхід стає, якщо розглядати задачу виправлення помилок  для 

пакетного передавання даних у каналах зв’язку з високим рівнем шуму і на 

зовнішньому рівні застосовувати згорткові коди спеціального вигляду. 

Результати розділу 2 опубліковано в працях [29–34], [38], [39], [42]–[44], 

[190]. 
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Розділ 3. Мультироздільникові стискальні коди 

 
У попередньому розділі досліджено метод префіксного кодування 

послідовності натуральних чисел, в основу якого покладено їх подання у 

двобазисній системі числення [44]. Наприклад, у системі числення з основами 2 

і 3 число подається як послідовність пар (ki,i), де ki – довільне додатне ціле 

число, а i набуває значень 0, 1 або 2. Для кодування значень ki та i можна 

застосовувати різноманітні префіксні кодування, отримуючи різні класи так 

званих (2,3)-кодів. Кодові слова тоді являють собою не пару, а послідовність пар 

двійкових кодів з тією властивістю, що довжина коду одного елемента кожної 

пари обмежена, а іншого – ні. Подібну структуру мають і мультироздільникові 

коди, які ми опишемо та детально дослідимо в цьому розділі, а також широко 

відомі коди Фібоначчі ([7], [9]), які, варто зазначити, за основними 

характеристиками, зокрема за стискальною ефективністю, поступаються 

мультироздільниковим кодам. Однак, перш ніж розглядати мультироздільникові 

коди, ми формалізуємо поняття так званої (k,)- або (,k)-подільності та введемо 

класифікацію подільних кодів цього типу. Згодом ця подільна структура кодів 

буде використовуватися під час доведення їхніх властивостей. 

 

3.1. Подільність кодів 

Як уже зазначалося, широкий клас стискальних кодів можна розглядати 

як реалізації одного загального методу кодування: 

 Згідно з певним математичним принципом елементу вхідного 

алфавіту зіставляється послідовність пар {(k1,1),…, (kn,n)}, де ki і i – невід’ємні 

числа, ki > 0, причому множина допустимих значень i обмежена, а множина 

допустимих значень ki — ні. 
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 Для подання значень ki та i використовуються окремі коди, 

незалежні від індексу i, кодованої послідовності та одне від одного. 

 Коди ki та i конкатенуються; якщо спочатку записують код ki, а 

потім — i, отримуємо (k,)-блок, якщо навпаки — (,k)-блок. 

 (k,)- чи (,k)-блоки конкатенуються в прямому чи зворотному 

порядку.  

Коди описаної структури ми називатимемо (k,)- або (,k)-подільними, а 

також двобазисними. Далі ми дамо означення подільних кодів, класифікуємо їх 

та покажемо, що як коди Фібоначчі, так і мультироздільникові коди є подільними 

кодами, але належать до різних їхніх класів. Також ми спробуємо пояснити 

доведені на практиці переваги мультироздільникових кодів над кодами 

Фібоначчі з теоретичного погляду, тобто з точки зору їх належності до різних 

класів подільних кодів. 

Практична цінність кодів суттєво знижується, якщо вони не є однозначно 

декодовними. Процедури декодування двобазисних кодів, скоріш за все, не 

оминатимуть послідовного відновлення значень (ki,i), а отже, можна вимагати, 

щоб усі (k,)-чи (,k)-блоки були однозначно декодовними. З урахуванням того, 

що значення k і  кодуються окремо, цю вимогу можна підсилити: жоден код 

значення k не повинен бути префіксом коду іншого значення k і те саме — 

стосовно кодів значень . 

З практичної точки зору важливо також, щоб код містив достатньо багато 

коротких слів. Це означає, що деякі короткі послідовності (k,)- чи (,k)-блоків 

мають закінчуватися роздільником, що усуває потребу додавати його до них 

штучно. Якщо припустити протилежне, то кодові слова певних невеликих 

довжин буде взагалі неможливо утворити. Наприклад, якби роздільник 

складався з трьох бітів і до будь-якого кодового слова додавався штучно, такий 

код не міг би містити слів довжини менше 5. Справді, найкоротший (k,)- чи 

(,k)-блок має містити як код k, так і код , а отже, складається принаймні з двох 
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бітів. Тому якщо ми додаємо трьохбітний роздільник до порожньої послідовності 

блоків, отримуємо кодове слово довжини 3, а якщо до послідовності, яка містить 

принаймні один блок, – кодове слово довжини 5. Якщо ж роздільник міститься в 

коротких послідовностях блоків, то він міститиметься і в довших наборах блоків, 

що закінчуються цими короткими, а якщо ні, то до довгої послідовності блоків 

можна дописати коротку, яка містить роздільник. Такий підхід дає змогу 

сформулювати ще одну властивість двобазисних кодів: будь-яке кодове слово, 

включно з роздільником, складається з цілої кількості (k,)- чи (,k)-блоків. Ця 

регулярність структури коду, як буде видно далі, полегшує також доведення його 

важливих властивостей, таких як повнота чи універсальність, і визначення 

асимптотичної щільності. 

Підсумовуючи вище сказане, приходимо до такого означення (,k)-коду, 

призначеного для кодування впорядкованої послідовності пар цілих чисел (1, 

k1),…, (n, kn). 

Означення 3.1. (,k)-кодом називається код, множина кодових слів якого 

задовольняє таким умовам: 

 слово являє собою конкатенацію (,k)-блоків. 

 кожен (,k)-блок – це конкатенація кодів значення  і значення k, де 

 – невід’ємне ціле число, що не перевищує деякої константи d, а k може бути 

довільним натуральним числом. 

 значення  і k кодуються незалежними префіксними кодами; 

 (,k)-код є префіксним. 

 (k,)-код означується так само, як і (,k)-код, за тим винятком, що в 

кожному блоці коди значень  і k поміняні місцями. Разом (k,)- і (,k)-коди 

утворюють множину подільних кодів.  

Коди, у яких параметр  може набувати не більше d різних значень, 

називатимемо d-подільними. Одним із найпростіших d-подільних кодів є код 
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Голомба, у якому кожне кодове слово містить тільки одну (k,)-групу, що подає 

число km + , 0 ≤  < d. Цікавішим прикладом подільних кодів є коди Фібоначчі. 

Покажемо, що за певного кодування k і  слова коду Fibm можна інтерпретувати 

як послідовності (k,)-блоків, однак не вдається в загальному випадку подавати 

як набори (,k)-блоків. 

Теорема 3.1. Будь-який код Фібоначчі Fibm є m-подільним (k,)-кодом, 

але не є (,k)-кодом. 

Доведення. Покажемо, що будь-яке слово будь-якого коду Fibm 

складається з цілої кількості (k,)-груп бітів, де значення k≥1 необмежене зверху 

і кодується послідовністю 0…01, що містить k–1 нулів, а величина  може 

набувати m різних значень, які кодуються рядками 0, 10,…,1…10, що містять до 

m–2 одиниць, а також рядком 1…1 із m–1 одиницями. 

Справді, якщо слово складається з m послідовних одиниць, то перша з них 

є кодом k, а наступні m–1 – кодом . Розглядаючи інші кодові слова, зауважимо, 

що початок будь-якої двійкової послідовності може бути інтерпретовано і як код 

деякого значення , і як код деякого значення k. Вилучимо з початку кодового 

слова код k, потім – код  і отримаємо коротше кодове слово, до якого застосуємо 

ту саму процедуру, аж поки не поділимо все слово на (k,)-групи бітів або не 

отримаємо залишок, у який не вкладається ціла (k,)-група. Подивимось, як 

згідно з цією процедурою оброблятиметься закінчення кодового слова, що має 

вигляд 01…1 і містить m одиниць. Перший біт “0” цього закінчення може бути 

або передостаннім бітом деякого коду k, або останнім бітом коду . У першому 

випадку перша одиниця суфіксу 1…1 належатиме коду k, а решта m–1 одиниць 

складатимуть код . У другому випадку на останній ітерації оброблятиметься 

рядок 1…1 із m–1 одиницями, а він, як було зазначено вище, є (k,)-групою. 

Тепер покажемо, що коди Фібоначчі не є (,k)-кодами. Тобто не існує 

таких префіксних кодувань параметрів k і  (значення першого необмежені 
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зверху, а другий може набувати лише скінченну множину значень), за яких усі 

слова коду Fibm можна подати у вигляді цілої кількості (,k)-груп. 

Оскільки кодові слова Fibm можуть починатися з довільної кількості 

нулів, то для їх подання у вигляді послідовностей (,k)-груп серед можливих 

кодів  має бути рядок вигляду 0…0. Припустимо, що він містить s нулів, і 

розглянемо кодове слово вигляду 0…01…1, що містить s нулів і m одиниць. Його 

нулі відповідають коду , а отже, в частині 1…1 спочатку міститься код k, а потім 

– ціла кількість (,k)-груп. Зауважимо, що послідовність, яка містить лише m 

одиниць, також є кодовим словом Fibm, а значить, жоден код k не може містити 

m одиниць (інакше це слово не становило б повної (,k)-групи). Припустимо, що 

згаданий вище код k містить t одиниць, t<m, а подальші m–t одиниць складаються 

з цілої кількості (,k)-груп. Останнє означає, що будь-які m–t одиниць поспіль 

мають декодуватися як ціла кількість (,k)-груп. Зокрема, це справедливо і для 

перших m–t одиниць слова, що складається лише з m одиниць, а тому й останні t 

одиниць цього слова являють собою конкатенацію цілої кількості (,k)-груп. 

Останній факт означає існування деякого коду k, який містить менше t одиниць. 

Однак t одиниць поспіль також є кодом k, звідки робимо висновок про 

непрефіксність кодування k. Ця суперечність завершує доведення теореми. ■ 

Зауважимо, що якщо подільні коди застосовувати для стискання 

інформації, то вони будуть тим ефективнішими, чим коротшою буде середня 

довжина коду послідовностей (k1,1),…, (kn,n). З цієї точки зору кодування 

параметрів  і k в одинковій системі числення, як, наприклад, у кодах Фібоначчі, 

не економне. Більш заощадливим є, наприклад, кодування значень  та/або k у 

двійковій системі. Проте для параметра k таке кодування неможливе, оскільки 

множина його значень необмежена, а отже і довжина коду, що відповідатиме 

кожному значенню ki, невідома. Однак у двійковій системі можна кодувати 

значення параметра . Наприклад, у розглянутому в [193] коді D0 три можливих 

значення  кодуються двійковими рядками 0, 10 та 11; якби  могло набувати 
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лише 2 значення, то їх варто було б кодувати рядками «0» і «1», 4 значення можна 

закодувати всіма можливими двохбітовими рядками тощо.  

Що стосується параметра k, то для нього існує всього два префіксних 

одинкових кодування: вигляду 0…0π1, де кількість нулів дорівнює k–1, а π1 – 

деякий незмінний рядок, що містить одиницю, і вигляду 1…1π0, де кількість 

одиниць дорівнює k–1, а π0 – деякий незмінний рядок, що містить нуль. Якщо ми 

конструюємо економні коди для k, то доцільно вибирати найкоротші рядки π1=1 

і π0=0. Звичайно, теоретично для k можна застосовувати й інші префіксні 

кодування, наприклад, коди Еліаса. Однак у відомих нам застосуваннях 

подільних кодів розподіл значень k є геометричним, а для такого розподілу 

найефективнішим префіксним кодуванням є саме одинкові коди вигляду 0…01 

або 1…10.  

Описаним принципам цілком відповідають коди Голомба [96]. Як 

зазначалося у вступі, це одні з найпростіших (k,)-кодів, у яких кожне кодове 

слово складається з однієї (k,)-групи. Якщо ж розглядати складніші коди, слова 

яких можуть містити кілька (,k)- чи (k,)-груп, то останні групи в кодовому 

слові мають виконувати функцію роздільника, тобто відокремлювати одне 

кодове слово від іншого. Зауважимо, що внаслідок особливостей одинкового 

кодування параметра k останній біт (,k)-блоку завжди має одне те саме 

значення, на відміну від останнього біта (k,)-блоку. Тому подільні коди 

доцільно конструювати саме з (,k)-, а не (k,)-блоків, задаючи роздільник у 

вигляді 00, де 0 — розділовий блок, а «0» перед ним — останній символ 

попереднього блоку чи попереднього кодового слова (якщо для k обрано 

кодування 1…10). Це дає змогу утворювати короткі кодові слова, які не містять 

цілого роздільника. Наприклад, вони можуть складатися лише з розділового 

блоку вигляду 0, у той час як роздільник має вигляд 00. Довший роздільник 

забезпечує кращу асимптотичну щільність коду, у той час як наявність коротких 



171 
 
кодових слів дає змогу ефективніше організовувати стикання за невеликих 

обсягів вхідного алфавіту. 

Крім того, коди із (,k)-блоків із роздільниками вигляду 00, де 0 — 

розділовий блок, мають властивість негайного розділення (instanteneousness, 

[145]), на відміну від кодів, складених із (k,)-блоків. Ця властивість означає, що, 

коли в закодованому файлі знайдено бітову послідовність, яка збігається з 

роздільником, це напевно і є роздільник. Якщо для k обрано кодування 1…10, а 

 кодувати у двійковому вигляді, (k,)-блоки подібної властивості не матимуть, 

оскільки вони зможуть закінчуватися і починатися як нулем, так і одиницею, а 

отже, знаходження в (k,)-коді послідовності символів, яка збігається з 

роздільником, ще не означатиме, що це справді роздільник. Для перевірки цього 

факту потрібно буде переглядати деяку кількість суміжних бітів, у загальному 

випадку нескінченну. 

Також зазначимо, що будь-яка множина роздільників вигляду 01…10 

сама по собі утворює префіксний код, на відміну від роздільників вигляду 1…1 

із кодів Фібоначчі. Тому в одному (,k)-коді можна використовувати кілька 

роздільників. (,k)-коди ми назвемо мультироздільниковими і їх дослідженню 

буде присвячено наступні підрозділи розділу 3.  

Ці міркування узагальнюють розпочате в [85], [133] обговорення переваг 

патерн-кодів із роздільниками вигляду 1…10 (які, як легко показати, є (,k)-

подільними кодами) над патерн-кодами з роздільниками вигляду 1…1, що, 

згідно з теоремою 3.1, є (k,)-подільними кодами. Властивість подільності є тим 

механізмом, який дає змогу визначати стискальні якості достатньо широкого 

класу кодів, одним із представників якого є патерн-коди. 
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3.2. Означення та основні властивості мультироздільникових 
кодів 

3.2.1. Означення та класифікація мультироздільникових кодів 

Припустимо, що m1 , … , mt — деякі цілі числа, такі що 0 < m1 <…< mt. 

Дамо означення мультироздільникового коду 
tmmD ,...,1
. 

Означення 3.2. Мультироздільниковим кодом називається код 
tmmD ,...,1
, 

який містить усі слова вигляду 1…10 із m1 або… або mt одиницями і всі слова, 

що задовольняють таким умовам: 

 слово не починається з послідовності 1…10, що містить m1 або m2 

або… або mt одиниць; 

 слово закінчується послідовністю 01…10, що містить m1 або m2 

або… або mt одиниць; 

 слово не містить послідовності 01…10 із m1 або m2 або… або mt 

одиницями ніде, крім кінця. 

Роздільниками у такому коді є послідовності вигляду 01…10, що містять 

m1 або m2 або… або mt одиниць, однак код містить також слова вигляду 1…10 із 

m1 або m2 або… або mt одиницями, які утворюють роздільник разом із останнім 

нулем попереднього кодового слова в тексті. 

Покажемо, що мультироздільникові коди є подільними (,k)-кодами. 

Теорема 3.2. Будь-який код 
tmmD ,...,1
 є (,k)-кодом. 

Доведення. Нам потрібно вказати деяке натуральне число, якого не може 

перевищувати значення параметра , і побудувати такі префіксні коди для  і k, 

що будь-яке слово з 
tmmD ,...,1
 складатиметься з цілого числа (,k)-груп. 

Нехай d – деяке ціле число, 0 ≤ d < m1,  а величина  може набувати 2d+1 

значень, які кодуватимемо рядком “0” та всіма двійковими рядками довжини d+1 

із першим символом “1”. Значення параметра k, що може бути довільним 
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додатним цілим числом, подаються у вигляді послідовностей 1…10, які містять 

k–1 одиниць. 

Якщо слово має вигляд 1…10, то, згідно з означенням 3.2, його довжина 

є не меншою за m1+1. Але довжина коду  не перевищує m1 і тому код  не 

включає в себе всього слова вигляду 1…10, а отже, решта цього слова може бути 

інтерпретована як код k. 

Розглядаючи інші кодові слова, зауважимо, що початок будь-якої 

двійкової послідовності може бути інтерпретовано і як код деякого значення , і 

як код деякого значення k. Будемо застосовувати той самий принцип, що і в 

доведенні теореми 3.1: вилучимо з початку кодового слова код , потім – код k і 

отримаємо коротше кодове слово, до якого застосуємо ту саму процедуру, аж 

поки не поділимо все слово на (,k)-групи бітів або не отримаємо залишок, у 

який не вкладається ціла (,k)-група. Подивимось, як згідно з цією процедурою 

оброблятиметься закінчення кодового слова, що має вигляд 01…10 і містить не 

менше m1 одиниць. Перший біт “0” цього закінчення може бути або кінцем 

деякого коду k, або належати коду . У першому випадку на останній ітерації 

отримуємо залишок 1…10 із не менш ніж m1 одиницями, що, як показано вище, 

є повною (,k)-групою. У другому випадку зазначимо, що код  містить не більш 

ніж m1 бітів і після його вилучення отримаємо послідовність вигляду 1…10, яка 

представляє певне значення k. Таким чином, ситуація, коли на останній ітерації 

отримується залишок, у який не вкладається ціла (,k)-група, неможлива. ■ 

Зауважимо, що теорема 3.2 справедлива для будь-якого значення 

вказаного у доведенні параметра d, що задовольняє нерівності 0 ≤ 𝑑 < 𝑚 . Тому 

надалі для спрощення вважатимемо, що d=0, тобто код величини  складається 

з одного біта. 

 

3.2.2. Приклади мультироздільникових кодів 

Приклади мультироздільникових кодів наведено в табл. 3.1 (коди з 

найкоротшим кодовим словом довжини 2) і табл. 3.2 (коди з найкоротшим 
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кодовим словом довжини 3). У цих таблицях, крім роздільників, вказано всі 

слова довжиною не більше 7. Також, для порівняння, наведено кодові слова кодів 

Фібоначчі Fib2 (з найкоротшим словом довжиною 2) і найбільш ефективного у 

стисканні текстів коду Fib3 (з найкоротшим словом довжиною 3). Як видно, код 

із двома роздільниками D2,3 містить значно більше коротких слів і ніж код 

Фібоначчі Fib3, і ніж код з одним роздільником D2. Ще більше коротких слів 

містять коди з трьома роздільниками, D2,3,4 і D2,3,5. Кількість коротких слів у коді 

– критично важливий показник з точки зору стискальної ефективності, оскільки 

коротким кодовим словам зіставляються елементи алфавіту з найвищими 

частотами. 

Однак, як буде показано далі, асимптотична щільність кодів D2,3 , D2,3,4 і 

D2,3,5 гірша за асимптотичну щільність як коду D2, так і коду Fib3. Проте у 

практичних застосуваннях асимптотична щільність не відіграє важливої ролі і, 

як свідчить експеримент (табл. 3.7), для реалістичних обсягів алфавіту (навіть 

найбільші з відомих текстових корпусів містять не більше кількох мільйонів 

різних слів) коефіцієнт стискання для мультироздільникових кодів значно 

перевищує відповідний показник однороздільникових кодів. 

 

Табл. 3.1. Приклади мультироздільникових кодів із найкоротшим 

кодовим словом довжини 2 

Код D1 D1,2 Fib2 
Роздільники 010 010 

0110 
11 

Кодові слова 
довжиною не 
більше 7 

10 
010 
0010 
00010 
11010 
000010 
011010 
110010 
111010 
0000010 
0011010 

10 
010 
0010 
0110 
00010 
00110 
000010 
000110 
111010 
0000010 
0000110 

11 
011 
0011 
1011 
00011 
01011 
10011 
000011 
001011 
010011 
100011 
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0110010 
1100010 
0111010 
1110010 
1111010 

0111010 
1110010 
1110110 
1111010 

101011 
0000011 
0001011 
0010011 
0100011 
1000011 
0101011 
1001011 

 

Табл. 3.2. Приклади мультироздільникових кодів із найкоротшим 

кодовим словом довжини 3 

Код D2 D2,3 D2,3,4 D2,3,5 Fib3 
Роздільники 0110 0110 

01110 
0110 
01110 
011110 

0110 
01110 
0111110 

111 

Кодові слова 
довжиною не 
більше 7 

110 
0110 
00110 
10110 
000110 
010110 
100110 
0000110 
0010110 
0100110 
1000110 
1010110 
1110110 
 

110 
0110 
1110 
00110 
10110 
01110 
000110 
010110 
100110 
001110 
101110 
0000110 
0010110 
0100110 
1000110 
1010110 
0001110 
0101110 
1001110 

110 
0110 
1110 
00110 
10110 
01110 
11110 
000110 
010110 
100110 
001110 
101110 
011110 
0000110 
0010110 
0100110 
1000110 
1010110 
0001110 
0101110 
1001110 
0011110 
1011110 

110 
0110 
1110 
00110 
01110 
10110 
000110 
010110 
100110 
001110 
101110 
111110 
0000110 
0010110 
0100110 
1000110 
1010110 
0001110 
0101110 
1001110 
0111110 

111 
0111 
00111 
10111 
000111 
010111 
100111 
110111 
0000111 
0010111 
0100111 
1000111 
1010111 
1100111 
0110111 

 

Загалом коди із більшою кількістю роздільників мають гіршу 

асимптотичну щільність, однак містять більше коротких слів. Подібну 
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закономірність пов’язано і з довжиною роздільника: чим коротшою вона є, тим 

більше коротких слів містить код, але тим гіршу асимптотичну щільність він має. 

Для розв’язання задачі стискання інформації найбільш ефективними видаються 

коди з роздільниками довжини 2, які ми й досліджуватимемо найдетальніше. 

 

3.2.3. Базові властивості мультироздільникових кодів 

Усі мультироздільникові коди є однозначно декодовними, повними та 

універсальними в розумінні Еліаса. Повнота означає, що до коду неможливо 

додати жодного слова так, щоб властивість однозначної декодовності не 

втратилася. Однозначну декодовність і повноту мультироздільникових кодів 

доведено у теоремі 3.3. 

Теорема 3.3. Будь-який мультироздільниковий код 𝐷 ,…,  є однозначно 

декодовним і повним. 

Доведення.  

Достатньою умовою однозначної декодовності коду є його префіксність, 

тобто той факт, що жодне кодове слово не є префіксом іншого. Префіксність 

мультироздільникових кодів випливає безпосередньо з їх означення 3.2, 

оскільки: 

 усі слова вигляду 1…10 із m1 або… або mt одиницями, очевидно, не 

є префіксами одне одного, а також не є префіксами інших слів в 

силу умови щодо цих інших слів «слово не починається з 

послідовності 1…10, що містить m1 або m2 або… або mt одиниць»; 

 будь-яке слово, що не має вигляду 1…10 із m1 або… або mt 

одиницями, не є префіксом іншого слова, оскільки воно 

закінчується роздільником вигляду 01…10 із m1 або… або mt 

одиницями, який не може бути ніякою частиною кодового слова, 

крім суфіксу. 
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Згідно з теоремою I, iii) з [95], достатньою умовою повноти однозначно 

декодовного коду C є виконання нерівності Крафта-Макмілана [112] як рівності: 

∑ 2 |с| = 1с∈ . Якщо fn – кількість кодових слів довжини n, то цю рівність можна 

переписати у вигляді  

∑ 2 𝑓∞ = 1         (3.1) 

Розглянемо мультироздільниковий код 𝐷 ,…, . Для будь-якого n ≥ 2 

існує дві (,k)-групи довжини n: 1…10 і 01…10, що містять n–1 та n–2 одиниць 

відповідно. Серед усіх (,k)-груп ті, що містять m1, m2 або … або mt одиниць, є 

термінальними, тобто такими, що можуть трапитися лише в кінці кодового 

слова. Отже, для коду 𝐷 ,…,  існує 2t термінальних груп, довжини яких – m1+1, 

m1+2,…, mt+1, mt+2. Позначимо кількість термінальних груп довжини n через Tn. 

Очевидно, Tn дорівнює кількості входжень числа n в набір {m1+1, m1+2,…, mt+1, 

mt+2} (ця кількість становить 0, 1 або 2), а кількість нетермінальних груп 

довжини n дорівнює 2–Tn. 

Розглянемо кодові слова довжини n, що містять принаймні дві (,k)-

групи. Кожне таке слово можна отримати додаванням зліва його першої 

нетермінальної (,k)-групи до коротшого кодового слова. З іншого боку, 

додавання до будь-якого кодового слова зліва довільної нетермінальної групи 

утворює довше кодове слово. Якщо ж кодове слово містить тільки одну групу, 

то ця група є термінальною. Отже, врахувавши, що довжина найкоротшої (,k)-

групи становить 2, отримуємо таку рекурентну формулу для обчислення 

кількості кодових слів довжини n: 

𝑓 = 𝑇 + ∑ (2 − 𝑇 )𝑓 =  

= 𝑇 + 2(𝑓 + 𝑓 + ⋯ ) − 

𝑓 ( ) − ⋯ − 𝑓 ( ) − 

𝑓 ( ) − ⋯ − 𝑓 ( )       (3.2) 

Застосуємо цю формулу для обчислення fn–1: 
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𝑓 = 𝑇 + ∑ (2 − 𝑇 )𝑓 =  

= 𝑇 + 2(𝑓 + 𝑓 + ⋯ ) − 

𝑓 ( ) − ⋯ − 𝑓 ( ) − 

𝑓 ( ) − ⋯ − 𝑓 ( )       (3.3) 

Знайдемо праву частину (3.3) в (3.2) і замінимо її на fn–1: 

𝑓 = 𝑇 − 𝑇 + 2𝑓 + 𝑓 −  

𝑓 − ⋯ − 𝑓 + 𝑓 + ⋯ + 𝑓    (3.4) 

Позначивши ліву частину (3.1) через s та врахувавши, що 𝑓 = 𝑓 = ⋯ =

0, для будь-якого p>0 матимемо такі рівності: ∑ 2 𝑓∞ =

2 ∑ 2 ( )𝑓∞ = 𝑠2 . Враховуючи їх та підставляючи вираз (3.4) в (3.1), 

отримаємо: 

𝑠 = ∑ 2 𝑓∞ = ∑ 2 (𝑇 − 𝑇 + 𝑓 + 2𝑓 – − 𝑓 ( ) −∞

⋯ − 𝑓 ( ) +   

𝑓 ( ) + ⋯ + 𝑓 ( )) =  

∑ 2 𝑇∞ − ∑ 2 ( )𝑇∞ + 

𝑠( + − 2 − ⋯ − 2 +  

2 + ⋯ + 2 )        (3.5) 

Взявши до уваги, що 2 − 2 = −3·2  для будь-якого i, 

∑ 2 𝑇∞ = ∑ 2 ( )𝑇∞  і скоротивши s в обох частинах (3.5), отримаємо 

таку формулу: 

3𝑠 ∑ 2 = ∑ 2 𝑇∞       (3.6) 

Оскільки довжини термінальних (,k)-груп становлять 𝑚 + 1, 𝑚 +

2, … , 𝑚 + 1, 𝑚 + 2, виконується рівність ∑ 2 𝑇∞ = ∑ (2 +

2 ) = ∑ 2 . Тому нерівність (3.6) набуває вигляду 𝑠 ∑ 2 =

∑ 2 , звідки випливає s = 1. ■ 



179 
 

Ще однією важливою властивістю мультироздільникових кодів є їхня 

синхронізовність із затримкою синхронізації 1. Це означає, що інвертування, 

додавання або видалення будь-якого біта в потоці кодових слів може вплинути 

на декодування лише слів, сусідніх із тим, у яке було внесено помилку. Справді, 

розглянемо послідовність кодових слів cici+1ci+2ci+3ci+4 деякого 

мультироздільникового коду. Помилка в будь-якому з бітів слова ci+2 жодним 

чином не може вплинути на роздільники, що відокремлюють слова ci і ci+1 та ci+3 

і ci+4, а отже, і на декодування самих слів ci та ci+4. Більше того, в наборі ci+1ci+2ci+3 

може додатися не більше одного зайвого слова (якщо внаслідок помилки 

з’явився новий роздільник) та зникнути не більше одного слова (якщо внаслідок 

помилки роздільник перетворився на внутрішню частину слова). 

 

3.2.4. Асимптотичні властивості мультироздільникових кодів 

Насамперед покажемо, що всі мультироздільникові коди є 

універсальними. Це означає, що за будь-якого розподілу частот символів 

повідомлення, у разі кодування його мультироздільниковим кодом, середня 

довжина кодового слова буде не більш ніж у фіксовану кількість разів 

перевищувати середню довжину кодового слова в разі кодування оптимальним 

для цього розподілу кодом. Більш точно, якщо переформулювати означення 1.11, 

набір кодових слів із довжинами li (l1≤ l2≤…) називається універсальним у 

розумінні Еліаса [95], якщо існує така константа K, що для будь-якого 

скінченного розподілу ймовірностей P=(p1,…,pn), де p1 ≥ p2 ≥… , виконується 

нерівність 

∑ 𝑙 𝑝 ≤ 𝐾·max (1, 𝐸(𝑃)),       (3.7) 

де 𝐸(𝑃) = − ∑ 𝑝 log 𝑝  – ентропія розподілу P, а K – незалежна від P 

константа. 

Теорема 3.4. Будь-який мультироздільниковий код 𝐷 ,…,  є 

універсальним. 
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Доведення. Оцінимо величину sn – кількість кодових слів, довжина яких 

не перевищує n. Для цього скористаємося рівністю (3.4): 

𝑠 = ∑ 𝑓 = ∑ (𝑇 − 𝑇 ) + 2 ∑ 𝑓 + 

𝑓 + ∑ 𝑓 − 𝑓 − ⋯ − 𝑓 −  

−𝑓 − ⋯ − 𝑓 − ∑ (𝑓 + ⋯ + 𝑓 ) +  

∑ (𝑓 + ⋯ + 𝑓 )       (3.8) 

Зауважимо, що ∑ (𝑇 − 𝑇 ) = 𝑇 − 𝑇 = 𝑇 , оскільки 𝑇 = 0; 

2 ∑ 𝑓 + ∑ 𝑓 = 3 ∑ 𝑓 + 3𝑓 + 2𝑓 +𝑓 =3 ∑ 𝑓 + 𝑓 , оскільки 

𝑓 = 𝑓 = 0; − ∑ (𝑓 + ⋯ + 𝑓 ) + ∑ (𝑓 + ⋯ + 𝑓 ) =

𝑓 + ⋯ + 𝑓 + 𝑓 + ⋯ + 𝑓 = 0, оскільки fi=0, якщо i < 0. 

Таким чином, рівність (3.8) можна перетворити так: 

𝑠 = 𝑇 + 3 ∑ 𝑓 + 𝑓 − 𝑓 − ⋯ − 𝑓 − 𝑓 − ⋯ −

𝑓 = 𝑇 + ∑ 𝑓 + 𝑓 + ∑ 𝑓 − 𝑓 − ⋯ − 𝑓 +

∑ 𝑓 − 𝑓 − ⋯ − 𝑓 > 𝑇 +𝑓 + 𝑠 + 𝑠 + 𝑠 >

3𝑠 . 

Безпосередньо з означення 3.2 випливає, що si > 0, якщо i ≥ m1. Тому як 

тільки  

n – mt –2 ≥ m1,          (3.9) 

то виконується нерівність 𝑠 > √3 . Позначивши √3 через , 

а 1 α⁄  – через , отримаємо нерівність 𝑠 >  , де >1 і 0<<1 – деякі 

константи, що залежать від m1 і mt. Таким чином, якщо li – це довжина i-го 

кодового слова у впорядкованому за зростанням довжин наборі кодових слів, то 

𝑖 > 𝑠 >  . Звідси отримуємо 

𝑙 < log(𝑖 ) + 1⁄  = logα 2 ∙ log 𝑖 − log  + 1              (3.10) 

Ця нерівність виконується, якщо li ≥ m1 + mt +2 (умова (3.9)). Тоді i ≥ 2, а 

отже, log 𝑖 ≥ 1 і, оскільки log  < 0, то нерівність (3.10) можна переписати у 
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вигляді 𝑙 < (logα 2 − log  + 1) log 𝑖 = (logα (2 β)⁄ + 1)· log 𝑖. Але оскільки 

величини pi розташовано у незростаючому порядку, а їх сума дорівнює 1, то 𝑝 ≤

1 𝑖⁄ , а отже, log 𝑖 ≤ −log 𝑝 ; 𝑙 𝑝 < 

< −(logα(2 β)⁄ + 1)𝑝 log 𝑝 , і тому константою K в нерівності (3.7) може бути 

величина 𝐾 = logα (2 β)⁄ + 1 = logα 2𝛼 + 1. Враховуючи, що  = √3 , 

маємо 𝐾 = log 2 (𝑚 + 2) + 𝑚 + 1. Якщо ж умова (3.9) не виконується, то 

величина ∑ 𝑙 𝑝  обмежена зверху деякою константою K1, що залежить від 

параметрів коду m1 і mt і не залежить від розподілу P, а тому і нерівність (3.7) 

виконується для K=K1. Таким чином, константою K з нерівності (3.7) може бути 

більша з величин K0, K1. Теорему доведено. ■ 

Загалом асимптотичні властивості мультироздільникового коду 𝐷 ,…,  

подібні до асимптотичних властивостей патерн-коду з роздільником вигляду 

01…10 довжини m1+2 (який прийнято позначати як P(m1+2,01…10) ([84], [142])), 

оскільки, якщо не рахувати кількох коротких кодових слів, то код 𝐷 ,…, , як і 

код P(m1+2,01…10), не може містити рядок 01…10 із m1 одиницями ніде, крім 

суфіксу, а слова із довшими роздільниками, як буде показано нижче, на 

асимптотику не впливають. Оскільки m1 ≥ 1, то довжина роздільника згаданого 

патерн-коду не менше 3. У [84] доведено універсальність усіх патерн-кодів із не 

менш ніж 3-бітовим роздільником, а також асимптотичну неоптимальність усіх 

патерн-кодів. Універсальність мультироздільникових кодів доведено в теоремі 

3.4, а їхню асимптотичну неоптимальність доведемо в теоремі 3.5, виходячи зі 

згаданої подібності та результатів [84]. 

Теорема 3.5. Будь-який мультироздільниковий код 𝐷 ,…,  не є 

асимтоптично оптимальним. 

Доведення. Покажемо, що всім словам коду 𝐷 ,…, , крім скінченної 

кількості слів скінченної довжини, можна зіставити різні слова патерн-коду 

P(m1+2,01…10) такої самої довжини.  

1) Усім словам коду 𝐷 ,…,  із суфіксом 01 0 зіставляємо такі самі 

слова коду P(m1+2,01…10). 



182 
 

2) Кожному слову коду 𝐷 ,…,  довжини 𝑛 ≥ 𝑞 (де q – залежна від 

параметрів коду константа, значення якої визначимо нижче),  що закінчується 

суфіксом 01 0, де 𝑖 ≥ 2, зіставляємо слово коду P(m1+2,01…10) довжини n за 

таким правилом. Нехай префікс розглядуваного слова 𝐷 ,…, , що містить усі 

його біти, крім суфіксу 01 0, є конкатенацією рядків a та b, де рядок b містить 

останні m1+2 бітів згаданого префіксу, а рядок a – решту бітів цього префіксу. 

Тоді розглядаємо b як двійковий запис певного числа, записуємо рядок a, 

вставляючи у b-у допустиму позицію цього рядка рядок 01 0, і доповнюємо 

отриманий рядок суфіксом 01 0. Позиція вставлення після певного біта є 

допустимою, якщо в результаті вставлення не утворюється іншого підрядка 

вигляду 01 0, 𝑖 = 1, 𝑡, крім того, який було вставлено. Інакше кажучи, 

значення останніх b бітів префіксу кодуватиметься положенням рядка 01 0 

серед a перших бітів префіксу. Очевидно, що довжина сконструйованого в такий 

спосіб слова дорівнюватиме n, а рядок a не міститиме інших підрядків вигляду 

01 0, 𝑖 = 1, 𝑡, крім вставленого підрядка та суфіксу 01 0  (адже до вставлення 

рядок a їх не містив згідно з означенням мультироздільникових кодів). 

Зауважимо, що позиція вставлення після нульововго біта завжди є 

допустимою, а після одиничного біта може бути недопустимою через те, що 

підрядок вигляду 01 0, 𝑖 = 1, 𝑡 утвориться або зліва від вставленого рядка, або 

справа від нього. Покажемо, що серед послідовних 2mt+2 позицій вставлення 

завжди знайдеться принаймні одна допустима. Справді, якщо хоча б один із 

відповідних 2mt+2 бітів нульовий, то позиція вставлення після нього і є 

допустимою. Якщо ж вони всі одиничні, то в разі вставлення роздільника після 

(mt+1)-го біта і справа, і зліва від цього роздільника утворяться ізольовані групи 

із не менш ніж mt+1 одиниць, що не можуть бути підрядками вигляду 01 0, 𝑖 =

1, 𝑡, і ця позиція є допустимою.  

Отже, якщо для рядка a виділити (2𝑚 + 2)2 = (𝑚 + 1)2  бітів, 

то допустимих позицій в ньому вистачить, щоб закодувати будь-яке із 2  

можливих значень b. Довжина рядка b становить 𝑚 + 2 бітів, а довжина 
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роздільника, що вставляється всередину рядка a, – не більше 𝑚 + 2 бітів. Таким 

чином, за мінімальну довжину q відображуваного способом 2 кодового слова 

𝐷 ,…,  можна взяти величину (𝑚 + 1)2 + 𝑚 + 𝑚 + 4. Тоді з двох різних 

слів коду 𝐷 ,…,  неможливо буде отримати одне те саме слово коду 

P(m1+2,01…10) способом 2, оскільки ці слова з 𝐷 ,…,  відрізнятимуться або 

кількістю одиниць у роздільнику, або значенням a, або значенням b, і 

відповідними параметрами відрізнятимуться їхні образи. Очевидно також, що 

жодне слово коду P(m1+2,01…10), отримане способом 1, отримати способом 2 

неможливо і навпаки, оскільки всі слова з першої множини не містять жодного з 

підрядків 01 0, де 𝑖 ≥ 2, а кожне слово з другої множини містить один із таких 

підрядків.  

У [84] показано, що для будь-якого патерн-коду існують такі константи 

K1 і K2>1, що для будь-якого j виконується нерівність  

𝐿(𝑗) ≥ 𝐾 + 𝐾 log 𝑗,        (3.11) 

де j – номер кодового слова у множині впорядкованих за зростанням 

довжин кодових слів, а 𝐿(𝑗) – його довжина. Для коду, що складається з 

підмножини слів патерн-коду P(m1+2,01…10), які є образами слів 

мультироздільникового коду 𝐷 ,…,  за відображеннями 1 і 2, ця нерівність 

виконуватиметься також (оскільки довжина j-го слова не зменшиться). Значення 

констант K1 і K2, за яких нерівність (3.11) виконується для цього коду, позначимо 

як 𝐾  та 𝐾  відповідно. Оскільки двома описаними вище способами 

відображуються всі слова коду 𝐷 ,…,  довжини не менше, ніж q, а множина всіх 

інших слів цього коду скінченна, то для j ≥ q виконується рівність L(dj)=L(cj–r), 

де dj – слово коду 𝐷 ,…, , cj–r  – слово коду P(m1+2,01…10), а r – деяка ціла 

константа. Отже, для цієї нескінченної множини слів коду 𝐷 ,…,  нерівність 

(3.11) можна переписати як 𝐿(𝑗) ≥ 𝐾 + 𝐾 log (𝑗 − 𝑟) > 𝐾 + 𝐾 log
| |

=

𝐾 − 𝐾 log (|𝑟| + 2) +𝐾 log 𝑗. А оскільки всі інші слова коду мають 

скінченну довжину і їхня кількість скінченна, то для них усіх нерівність (3.11) 
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виконується для деякого достатньо малого значення константи K1, яке позначимо 

як K3. Тому, присвоївши K1 мінімальне зі значень 𝐾 − 𝐾 log (|𝑟| + 2) та K3, а 

K2 – значення 𝐾 , матимемо виконання нерівності (3.11) для всіх слів коду 

𝐷 ,…, . А згідно з лемою 1, 3) із [84] це означає, що код 𝐷 ,…,  не є 

асимптотично оптимальним. Теорему доведено. ■ 

Застосовність коду до стискання інформації, насамперед текстів на 

великих алфавітах, певною мірою характеризується його асимптотичною 

щільністю, тобто кількістю кодових слів, довжина яких не перевищує n. 

Обчислимо передусім асимптотичну щільність коду D2. Застосовуючи формулу 

(3.4) для параметрів коду D2 (t=1, m1=2) і зауваживши, що Tn–Tn–1=0 для n ≥ 6, 

отримаємо таке співвідношення, що справделиве для n ≥ 6: 

fn = fn–1 + 2fn–2 – fn–3 + fn–5      (3.12) 

Тут fn – це кількість слів довжини n. Доведемо за індукцією, що 

співвідношення (3.12) для n ≥ 7 можна переписати у більш наочному вигляді: 

fn = fn–1 + fn–2 + fn–3 + fn–6       (3.13) 

Тобто потрібно довести рівність правих частин (3.12) і (3.13), яка після 

скорочення fn–1 + fn–2 набуває такого вигляду: 

fn–2 – fn–3 + fn–5 = fn–3 + fn–6, що еквівалентно   

fn–2 + fn–5 = 2fn–3 + fn–6       (3.14) 

Для n = 7 виконання цієї рівності легко перевірити безпосередньо. 

Припустимо, що вона виконується для деякого n ≥ 7. Виразимо fn–1 за формулою 

(3.12): fn–1 = fn–2 + 2fn–3 – fn–4 + fn–6, звідки отримуємо 2fn–3 + fn–6 = fn–1 – fn–2 + fn–4. 

Підставляючи цей вираз до правої частини (3.14), отримаємо рівність fn–1 + fn–4 = 

2fn–2 + fn–5, яка в точності збігається з рівністю (3.14), якщо n замінити на n+1. 

Позначимо кількість кодових слів, довжина яких не перевищує n, через 

𝑠 = ∑ 𝑓 . Врахуємо, що f3= f4=1, f5=2, f6=3  і, підсумовуючи за всіма індексами 

n≥7 обидві частини формули (3.12), для n≥7 отримаємо: 

 𝑠 = ∑ 𝑓 + ∑ 𝑓 = 7 + ∑ (𝑓 + 𝑓 + 𝑓 + 𝑓 )  (3.15) 

Зауважимо, що  
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∑ 𝑓 = ∑ 𝑓 = 𝑠 − 4  

∑ 𝑓 = ∑ 𝑓 = 𝑠 − 2  

∑ 𝑓 = ∑ 𝑓 = 𝑠 − 1  

∑ 𝑓 = ∑ 𝑓 = 𝑠   

Підставляючи ці вирази до формули (3.15), отримаємо: 

𝑠 = 𝑠 + 𝑠 + 𝑠 + 𝑠       (3.16) 

Оскільки 𝑠 = 𝑠 = 𝑠 = 𝑠 = ⋯ = 0, 𝑠 = 1, 𝑠 = 2, 𝑠 = 4, 𝑠 = 7, то 

співвідношення (3.16) виконується для n≥6. Знайдемо для нього твірну функцію 

G(z): 

G(z)=∑ 𝑠 𝑧 = 𝑧 + 2𝑧 + 4𝑧 + + ∑ 𝑠 𝑧∞∞  =𝑧 + 2𝑧 + 4𝑧 +

∑ (𝑠 + + 𝑠 + 𝑠 + 𝑠 )𝑧∞        (3.17) 

Врахуємо, що 

∑ 𝑠 𝑧 = 𝑧 ∑ 𝑠 𝑧 = 𝑧 ∑ 𝑠 𝑧 = 𝑧𝐺(𝑧) − 𝑧 − 2𝑧∞∞∞ ; 

∑ 𝑠 𝑧 = 𝑧 ∑ 𝑠 𝑧 = 𝑧 ∑ 𝑠 𝑧 = 𝑧 𝐺(𝑧) − 𝑧∞∞∞ ; 

∑ 𝑠 𝑧 = 𝑧 ∑ 𝑠 𝑧 =  𝑧 ∑ 𝑠 𝑧 = 𝑧 𝐺(𝑧)∞∞∞ ; 

 ∑ 𝑠 𝑧 = 𝑧 ∑ 𝑠 𝑧 =  𝑧 ∑ 𝑠 𝑧 = 𝑧 𝐺(𝑧)∞∞∞ . 

Підставляючи ці співвідношення у формулу (3.17) та розв’язуючи 

отримане рівняння відносно G(z), матимемо: 

𝐺(𝑧) = = . 

Розкладемо у суму найпростіших дробів: 

𝐺(𝑧) =
, ,

, ,
+

, ,

, ,
− −

,

,
−

,

,
 (3.18) 

Як видно з (3.17), коефіцієнт sn дорівнює n-му коефіцієнту ряду 

Маклорена для функції G(z). Якщо розкладати в ряд Маклорена функцію 𝑔(𝑧) =

, то n-й член ряду дорівнюватиме 
!

𝑔( )(0) =
( ) !

!( )
= . Таким чином, 

порядок росту величини sn визначатиметься як , де величину a слід вибирати 

за умовою, що |a| є найменшим серед усіх дробів вигляду  у формулі (3.18). 
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Це останній дріб, тому a=0,5357 і порядок росту величини sn становить 

,
≈ 1,867           (3.19) 

Як зазначалося в розділі 1.3, серед усіх класів кодів, що застосовуються 

для стискання інформації, до мультироздільникових кодів найближчими є коди 

Фібоначчі, оскільки вони є префіксними кодами із підтримкою синхронізації, у 

яких довжина кодового слова не дорівнює цілому числу байтів. Як показано у 

[9], серед цього сімейства кодів найбільший коефіцієнт стискання у разі 

застосування до природномовних текстів має код Fib3. Асимптотична щільність 

цього коду становить (1,839)n, тобто є нижчою за асимптотичну щільність коду 

D2. Це видно також із того простого факту, що кількість слів довжини n у коді D2 

визначається за формулою (3.13):  

fn=fn–1+fn–2+fn–3+fn–6, в той час як для коду Fib3 вона становить fn–1+fn–2+fn–3. А 

оскільки роздільник патерн-коду Fib3 має найвищий показник автокореляції 

серед усіх двійкових рядків довжини 3 (див. розділ 1.3), то, згідно з [133], код 

Fib3 має найкращу асимптотичну щільність серед усіх патерн-кодів з 

найкоротшим словом довжини 3. Таким чином, асимптотична щільність 

мультироздільникового коду D2 з найкоротшим кодовим словом довжиною 3 

біти є вищою за асимптотичну щільність будь-якого патерн-коду з найкоротшим 

кодовим словом такої ж довжини. 

Застосовуючи стандартну техніку твірних функцій, неважко обчислити 

асимптотичну щільність й інших мультироздільникових кодів. Для декількох 

кодів, що можуть бути цікавими з практичної точки зору, а також кількох кодів 

Фібоначчі цей показник наведено в табл. 3.3, разом із кількістю коротких 

кодових слів. Як видно з цієї таблиці, асимптотична щільність 

мультироздільникових кодів із одним роздільником та найкоротшим кодовим 

словом довжини t вища за асимптотичну щільність кодів Фібоначчі, а отже, і 

будь-яких патерн-кодів із найкоротшим кодовим словом такої ж довжини. Однак 

асмиптотичні щільності мультироздільникових кодів із більш ніж одним 

роздільником можуть бути як нижчими, так і вищими за асимптотичні щільності 
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відповідних кодів Фібоначчі (наприклад, можна порівняти асимптотичні 

щільності кодів Fib3, D2,4 та D2,5). 

 

Табл. 3.3. Асимптотична щільність та кількість коротких кодових слів 

для деяких мультироздільникових кодів і кодів Фібоначчі. 

Код Асимптотична 

щільність 

Кількість кодових слів довжини ≤ n 

n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 n=7 n=8 n=15 

Коди з найкоротшим словом довжини 2 

Fib2 1,618n 1 2 4 7 12 20 33 986 

D1 1,755n 1 2 3 5 9 16 28 1432 

D1,2 1,618n 1 3 5 7 10 16 27 799 

D1,3 1,674n 1 2 4 7 11 18 30 1106 

Коди з найкоротшим словом довжини 3 

Fib3 1,839n 0 1 2 4 8 15 28 2031 

D2 1,867n 0 1 2 4 7 13 24 1906 

D2,3 1,785n 0 1 3 6 11 19 33 1874 

D2,4 1,823n 0 1 2 5 9 17 30 1998 

D2,5 1,844 n 0 1 2 4 8 15 28 1999 

D2,3,4 1,731n 0 1 3 7 13 23 39 1721 

D2,3,5 1,755n 0 1 3 6 12 21 37 1833 

D2,4,5 1,796n 0 1 2 5 10 19 34 2019 

D2,4,6 1,809n 0 1 2 5 9 18 32 2032 

Коди з найкоротшим словом довжини 4 

Fib4 1,928n 0 0 1 2 4 8 16 1606 

D3 1,933n 0 0 1 2 4 8 15 1510 
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3.2.5. Стискальна ефективність мультироздільникових кодів 

Якщо порівнювати мультироздільникові коди з кодами Фібоначчі, то 

першим властиві розглянуті в попередньому розділі переваги (,k)-кодів над 

(k,)-кодами. Так, у табл. 3.3 показано кількість коротких кодових слів у 

мультироздільникових кодах і кодах Фібоначчі, а також наведено їхню 

асимптотичну щільність. Як уже зазначалося, мультироздільникові (,k)-коди 

можуть містити кодові слова, що коротші за роздільник, на відміну від (k,)-

кодів Фібоначчі. А отже, і загальна кількість коротких кодових слів у 

мультироздільникових кодах може буде вищою. Так, наприклад, код D2,4,5 

містить 34 кодових слова довжини не більше 8, порівняно з 28 словами у коді 

Fib3, який серед кодів Фібоначчі вважається найкращим для стискання 

природномовних текстів. 

Для порівняння стискальної ефективності кодів на практиці було 

проведено експеримент зі стискання чотирьох англомовних текстів різного 

розміру. Тексти було попередньо відформатовано: з них було видалено всі 

розділові знаки, однак розрізнення великих і малих літер залишено. Елементами 

вхідного алфавіту вважалися слова тексту. Ентропію пораховано за класичною 

формулою Шеннона (1.5): 𝐸 = ∑ 𝑝(𝑤) log 𝑝(𝑤)∈ , де  

Dict — множина всіх слів тексту, а p(w) — відносна частота слова w. 

Як свідчать результати експерименту, наведені в табл. 3.4, розміри 

текстів, стиснутих за допомогою мультироздільникових кодів, лише на 3,5–7% 

перевищують ентропійну межу, що 1,2–1,6 разів краще за аналогічний показник 

коду Фібоначчі Fib3, більш ніж удвічі краще за SCDC-коди [18] для 

найкоротшого тексту (Шекспір, Гамлет) і більш ніж учетверо краще за SCDC-

коди для текстів середньої та великої довжини (Біблія та статті з Вікіпедії). У 

табл. 3.4 наведено показники трьох кодів, що дають найкращі коефіцієнти 

стискання для обраних текстів. Зауважимо, що код D2,3,5 майже завжди 

забезпечує кращий коефіцієнт стискання, ніж код D2,3, що свідчить про 

ефективність використання більш ніж двох роздільників. Наведені тексти було 
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закодовано також за допомогою однороздільникового коду D2, однак для них 

усіх він виявився суттєво менш ефективним за код D2,3, хоча і кращим за код 

Фібоначчі Fib3. 

 

Табл. 3.4. Стискальна ефективність кількох кодів (середня довжина слова 

в бітах і відсоток перевищення значення ентропії). 

Текст Слів у 
тексті 

Розмір 
словни-
ка 

Зна-
чення 
ентро-
пії 

SCDC Fib3 D2,3,5 D2,3 D2,4,5 

Гамлет, 
Шекспір 
(англійською) 

30 694 4 501 9,2112 
 

10,47 
13,7% 

10,01 
8,7% 

9,76 
6,0% 

9,83 
6,7% 

9,85 
6,9% 

Хіба ревуть 
воли як ясла 
повні, П. 
Мирний 
(українською) 

104 832 22 512 11,519 13,83 
20,1% 

12,87 
11,7% 

12,476 
8,3% 

12,764 
10,8% 

12,388 
7,5% 

Робінзон 
Крузо, Д. Дефо 
(англійською) 

121 325 5 994 8,73519 10,13 
16% 

9,41 
7,7% 

9,13 
4,5% 

9,13 
4,5% 

9,21 
5,4% 

Біблія 
(англійською) 

790 018 14 087 8,879 10,388 
17% 

9,491 
6,9% 

9,236 
4% 

9,305 
4,8% 

9,332 
5,1% 

Статті з 
Вікіпедії 
(англійською) 

19 507 
783 

288 179 11,0783 12,869 
16,2% 

11,564 
4,4% 

11,488 
3,7% 

11,492 
3,7% 

11,471 
3,5% 

 

 

Експерименти з вимірювання стискальної ефективності проводилися 

також для кодів із більш  ніж трьома роздільниками, і показали, що такі коди 

можуть забезпечувати ще вищий ступінь стискання, однак чим більше 

роздільників вже має код, тим менший виграш дає додавання ще одного 

роздільника. У розділі 3.4 буде розглянуто реверсні мультироздільникові коди, 

які загалом забезпечують кращий коефіцієнт стискання, ніж звичайні 

мультироздільникові коди, і наведено результати стискання двох текстів за 
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допомогою реверсних кодів із великою кількістю роздільників (дев’ятьма або 

більше). 

Також варто зауважити, що код D2,4,5 стає ефективнішим за код D2,3,5 лише 

для великих текстів. Це природно, адже, як видно з табл. 3.3, чим довшими є 

роздільники коду, тим кращу асимптотичну щільність він має, але тим менше 

коротких кодових слів містить (а отже, краще кодує довгі тексти). Щодо 

кількості роздільників, то закономірність протилежна: додавання до коду 

роздільника знижує його асимптотичну щільність, але збільшує кількість 

коротких кодових слів. Варіюючи ці параметри: кількість та довжини 

роздільників, можна підібрати мультироздільниковий код, який значно краще 

припасовується до розподілу ймовірностей символів вхідного алфавіту, ніж 

будь-який із кодів Фібоначчі, що характеризується лише одним параметром: 

довжиною єдиного роздільника. 

 

 

3.3. Кодування й декодування мультироздільникових кодів 

Опишемо алгоритми кодування й декодування для мультироздільникових 

кодів. Елементами вхідного алфавіту вважатимемо натуральні числа (а отже, для 

кодування інших алфавітів їхні елементи слід нумерувати). У розділі 3.3.1 ми 

розглянемо базові алгоритми, що опрацьовують кодові слова біт за бітом. Ці 

алгоритми є достатньо повільними, тому в подальших розділах буде описано 

автомати, що розпізнають мультироздільникові коди, та побудовано на їх основі 

оптимізовані декодувальні алгоритми. Зауважимо, що оптимізація операції 

декодування є важливішою за оптимізацію операції кодування, оскільки в 

більшості інформаційних систем на одну операцію кодування, що виконується, 

як правило, в «офлайновому», нетерміновому, режимі, припадає багато операцій 

декодування, що виконуються в режимі «ad-hoc». Тому оптимізовані алгоритми 

кодування в даній роботі не досліджуються. 
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3.3.1. Базові алгоритми кодування та декодування мультироздільникових кодів 

Нехай M={m1,…,mt} – множина параметрів мультироздільникового коду 

𝐷 ,…, , а J={j1, j2, …} – впорядкована за зростанням послідовність усіх 

натуральних чисел, які не належать M. Через φ(i) позначимо таке відображення 

множини натуральних чисел на множину J, що φ(i)=ji. Наприклад, якщо M={2,5}, 

то J={1,3,4,6,7,8,…}, φ(1)=1, φ(2)=3, φ(3)=4, φ(4)=6. Очевидно, що функція φ є 

бієктивним відображенням множини натуральних чисел на J і існує відповідна 

зворотна функція φ–1.  

Ізольованою групою одиниць у двійковому поданні числа називатимемо 

групу одиничних бітів, що задовольняє одну з трьох умов: 

 група розташована на початку слова, а після неї міститься символ 

«0»; 

 група розташована всередині слова й оточена нульовими бітами; 

 група розташована в кінці слова і перед нею міститься символ «0». 

Основна ідея базового алгоритму кодування цілого числа полягає в тому, 

що ми переглядаємо двійкове подання числа зліва направо і кожну ізольовану 

групу з j одиниць замінюємо групою з φ(j) одиниць, уникаючи в такий спосіб 

появи роздільників усередині кодового слова. Під час декодування виконується 

зворотна процедура заміни кожної ізольованої групи з k одиниць групою з φ–1(k) 

одиниць. 

Опишемо алгоритм кодування в деталях. 

Алгоритм 3.1. Базовий алгоритм кодування мультироздільникових кодів. 

Вхід: число x, двійковий вигляд якого – xnxn–1…x0. 

Вихід: слово з коду 𝐷 ,…, , що відповідає x.  

Стандартний алгоритм кодування є таким: 

1. 𝑥 ← 𝑥 − 2 , тобто видаляємо найстарший біт числа x, який завжди 

дорівнює 1. 
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2. Якщо x=0, до рядка xn–1…x0, який містить лише нулі або порожній, 

дописуємо справа послідовність 1…10 з m1 одиницями. Шукане 

кодове слово має вигляд xn–1…x01…10. Кінець алгоритму. 

3. Якщо двійкове подання x набуває вигляду рядка 1…10 або 0…01…10 

з mi одиницями, де mi ∈M, i>1, це і є шукане кодове слово. Кінець 

алгоритму. 

4. Кожну ізольовану групу з mi одиниць, де mi ∈M, i>1, що не є суфіксом 

кодового слова, замінюємо групою з φ(mi) одиниць.  

5. Якщо слово починається з послідовності 1…10, або закінчується пос-

лідовністю 01…1, або цілком складається з послідовності вигляду 

1…1, замінюємо кількість одиниць у цих послідовностях із d на 𝑗 . 

6. Якщо слово закінчується послідовністю 01…10, яка містить mi 

одиниць, де mi ∈M, i>1, це шукане слово. Кінець алгоритму. 

7. Дописуємо до слова справа рядок 01…10, що містить m1 одиниць. 

Кінець алгоритму. 

Згідно з цим алгоритмом, якщо 𝑥 − 2 ≠ 0, роздільник 01…10 із m1 

одиницями дописується штучно і тому має бути видалений під час декодування, 

а роздільники вигляду 01…10 із mi одиницями, i>1, є інформативними частинами 

кодових слів і тому під час декодування повинні оброблятися. Якщо ж 𝑥 = 2 , 

останні m1+1 бітів вигляду 1…10 мають бути видалені. 

Далі описано стандартний алгоритм декодування, на вхід якого подається 

кодове слово, а на виході отримуємо число. 

Алгоритм 3.2. Базовий алгоритм декодування мультироздільникових 

кодів. 

Вхід: слово з коду 𝐷 ,…, . 

Вихід: число, що відповідає кодовому слову.  

1. Якщо кодове слово має вигляд 0…01…10 або 1…10 і містить m1 

одиниць, видаляємо останні m1+1 бітів і переходимо на крок 4. 
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2. Якщо слово закінчується послідовністю 01…10, яка містить m1 

одиниць, видаляємо останні m1+2 бітів і переходимо на крок 4. 

3. Усі ізольовані групи із j одиниць, j∈J, замінюємо ізольованими 

групами із φ–1(j) одиниць. 

4. Дописуємо символ “1” до початку бітового подання числа. 

Кінець алгоритму. 

Описані в цьому розділі алгоритми оперують окремими бітами, а отже, є 

достатньо повільними. У наступному розділі ми розглянемо скінченні автомати, 

що розпізнають мультироздільникові коди. Ці автомати буде використано для 

побудови методів декодування мультироздільникових кодів, що оперують 

цілими байтами і є значно швидшими за базові побітові методи. 

 

3.3.2. Декодувальні автомати для мультироздільникових кодів 

Очевидно, що будь-який мультироздільниковий код є регулярною мовою, 

а отже, розпізнається скінченним автоматом. Головне призначення цього 

автомату – рахувати кількості одиниць в ізольованих групах одиниць, щоб 

розпізнати роздільник. Можна розширити цей розпізнавальний автомат так, щоб 

він формував вихідний потік бітів, скорочуючи ізольовані групи одиниць 

відповідно до формули (3.20), яка у явному вигляді виражає функцію φ–1(k) для 

коду 𝑫𝒎𝟏,…,𝒎𝒕
 (для зручності покладемо m0=0 і mt+1=). 

mi < k < mi+1  φ–1(k)=k–i, i=0,…,t      (3.20) 

Отже, якщо визначити межі, яким належить k, то у вихідний потік 

символів можна записати послідовність одиниць, довжина якої визначається 

формулою (3.20). Ця кількість обмежена числом mt. Нулі із вхідного потоку, 

якщо вони не оточують групу з m1 одиниць, просто відтворюються у вихідному 

потоці. Розпізнавши роздільник вигляду 01…10 із mi одиницями, i>1, автомат 

також просто відтворює цей рядок. Суфікси вигляду 01…10 та 1…10 із m1 

одиницями генерують порожню послідовність символів на виході, відповідно до 

базового алгоритму декодування 3.2. Позначимо такий автомат через 𝑨𝒎𝟏,…,𝒎𝒕
.  
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Приклади декодувальних автоматів для кодів D2, D2,3 та D2,3,5 зображено 

на рис. 3.1–3.3. Вони містять 9, 10 і 12 станів відповідно. Ці автомати починають 

роботу в стані, що позначений кружком, і опрацьовуватимуть будь-яку 

послідовність бітів доти, доки не зустрінуть одного з роздільників відповідного 

коду і опиняться у кінцевому стані, позначеному обведеним кружком.  

Зчитуючи один біт кодового слова, автомат здійснює перехід зі стану в 

стан. Тому із кожного стану, крім початкового та кінцевого, є 2 переходи: за 

нульовим та одиничним бітом. Над кожним переходом зліва від вертикальної 

риски записано символ, що зчитується із вхідного потоку бітів, а справа – той, 

що записується у вихідний потік. Порожній символ позначено як ε, якщо це не 

кінець бітового подання декодованого числа, і як #, якщо це останній 

(наймолодший) біт. 

 

Рис. 3.1. Декодувальний автомат для коду D2 

 

Опишемо принцип дії декодувального автомату для коду D2. Для нього 
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функція скорочення кількості одиниць в ізольованих групах φ–1(k) визначається 

так: φ–1(1)=1, φ–1(k)=k–1, якщо k>2. 

На переході із початкового стану у вихідний потік завжди записується 

найстарший одиничний біт, згідно з кроком 4 базового алгоритму декодування 

3.2. 

Починаючи декодування, автомат перебуває в стані 1. Усі нульові біти на 

початку кодового слова мають бути без змін записані у результуюче число, що 

відбувається на переході за нульовим бітом із 1-го стану в 1-й. 

Коли трапиться перший одиничний біт у кодовому слові, ми його не 

можемо відразу записати у декодоване число, оскільки це може бути біт 

роздільника із m1 одиницями, який має бути відкинутий, згідно з кроками 1 і 2 

алгоритму декодування 3.2. Тому, зчитавши перший одиничний біт кодового 

слова, переходимо зі стану 1 у стан 2, не записуючи у вихідне число нічого. 

Якщо у стані 2 зчитано 0, це означає, що кодове слово починається з 

послідовності 0…010, а це, у свою чергу, означає, що вихідне число 

починатиметься з послідовності 0…01 і в нього можна записати одиничний біт, 

запис якого було відкладено на переході зі стану 0 у стан 1. Це здійснюється на 

переході зі стану 2 у стан 10. 

Якщо у стані 2 зчитано 1, це означає, що, можливо, зчитувана 

послідовність одиниць належить роздільнику, який під час декодування 

відкидається. У цьому разі переходимо у стан 3 без запису у вихідне число. 

Якщо у стані 3 зчитано 0, це означає, що кодове слово має вигляд 0…0110 

або 110. Його суфікс 110 має бути відкинуто згідно з кроком 1 алгоритму 

декодування 3.2 й на цьому декодування завершується (перехід зі стану 3 у 

кінцевий стан). 

Якщо у стані 3 зчитано 1, то це означає, що після нульових бітів на 

початку кодового слова (або порожнього початку) розташована послідовність із 

не менше ніж 3 одиниць і ми можемо записати у вихідне число 2 одиничних біти, 

оскільки φ–1(3)=2. Після цього переходимо у стан 4. 
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У стан 4 автомат переходить під час обробки послідовності з 3 одиниць 

поспіль, які вже декодовано в 2 одиничних біти у вихідному числі. Кожна 

наступна одиниця декодується як одиниця згідно з властивістю функції φ–1(k) і 

ми залишаємося у стані 4.  

Якщо, перебуваючи у стані 4, ми зчитали 0, то це може як бути перший 0 

роздільника 0110, що має бути відкинутий, так і 0 у складі іншої послідовності, 

що залишиться у вихідному числі. Тому рішення про обробку цього біта 

приймати ще зарано і ми просто переходимо у стан 5, нічого не записуючи у 

вихідне число. 

Перебування автомату в стані 5 означає, що зчитано нульовий біт, 

рішення про спосіб обробки якого ще не прийнято. Якщо в цьому стані 

зчитується ще один нульовий біт, то утворюється вже 2 необроблені нульові біти 

поспіль, а отже, один із них можна записати у вихідне число, а ще один 

залишиться необробленим і ми знову повернемося до стану 5. 

Якщо у стані 5 зчитано 1, то утворюється пара бітів 01, рішення про спосіб 

обробки якої приймати зарано, оскільки вона може як входити до роздільника 

0110 і відкидатися, так і не входити. Тому ми переходимо у стан 6, нічого не 

записуючи у вихідне число. 

Якщо у стані 6 зчитано 0, то утворюється необроблена послідовність 010, 

з якої біти 01 можна записати у вихід, а ще один 0 залишиться необробленим і 

тому ми маємо перейти у стан 5. 

Якщо у стані 6 зчитано 1, то утворилася послідовність 011, рішення про 

обробку якої ще рано приймати і ми переходимо у стан 7, нічого не записуючи у 

вихідне число. 

Якщо у стані 7 зчитано 0, це означає, що утворилася необроблена 

послідовність 0110, яка є роздільником, що має бути відкинутий згідно з кроком 

2 алгоритму декодування 3.2. Тому ми переходимо до кінцевого стану, нічого не 

записуючи у вихід. 

Нарешті, якщо у стані 7 зчитано 1, то утворюється необроблена 
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послідовність 0111, якій в декодованому числі відповідає послідовність 011. 

Записуючи її у вихідне число, ми переходимо у стан 4. 

 

Рис. 3.2. Декодувальний автомат для коду D2,3 

 

Декодувальний автомат для коду D2,3 зображено на рис. 3.2. Для нього 

функція скорочення кількості одиниць в ізольованих групах  

φ–1(k) визначається так: φ–1(1)=1, φ–1(k)=k–2, якщо k>3. 

У початковому стані, станах 1 і 2 автомат діє так само, як і автомат для 

коду D2. 

Якщо у стані 3 зчитано 0, це означає, що кодове слово має вигляд 0…0110 

або 110. Його суфікс 110 має бути відкинуто згідно з кроком 1 алгоритму 

декодування 3.2 й на цьому декодування завершується (перехід зі стану 3 у 

кінцевий стан). 

Якщо у стані 3 зчитано 1, то це означає, що після нульових бітів на 

початку кодового слова (або порожнього початку) розташована послідовність 
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одиниць, що може бути або частиною роздільника з 3 одиницями, або взагалі не 

входити до складу роздільника. Тому у вихідне число ми не записуємо ніяких 

бітів, відкладаючи рішення про обробку цієї послідовності одиниць, і 

переходимо у стан 8. 

Якщо у стані 8 зчитано 0, це означає, що кодове слово має вигляд 1110 

або трапилася послідовність 0…01110. Група бітів 1110 є розділовою й не 

замінюється ніякою іншою; залишається просто записати її у вихідне число й 

завершити декодування, що й відбувається на переході зі стану 8 в кінцевий стан. 

Якщо у стані 8 зчитано 1, це означає, що після нульового біта або початку 

кодового слова трапилася послідовність 1111, якій у вихідному числі відповідає 

2 одиничних біти. Записавши їх у вихідне число, переходимо до стану 4. 

Обробка станів 4, 5 і 6 відбувається так само, як і в автоматі для коду D2. 

Якщо у стані 7 зчитано 0, це означає, що утворилася необроблена 

послідовність 0110, яка є роздільником, що має бути відкинутий згідно з кроком 

2 алгоритму декодування 3.2. Тому ми переходимо до кінцевого стану, нічого не 

записуючи у вихід. 

Нарешті, якщо у стані 7 зчитано 1, то утворюється необроблена 

послідовність 0111, а значить, нульовий біт, запис його було відкладено на 

переході у стан 5, тепер може бути записано, після чого ми опинимося в стані 8. 

Опишемо декодувальний автомат для коду D2,3,5. У станах 1–7 він 

поводить себе так само, як і автомат для коду D2,3.  

Якщо у стані 8 зчитано 0, це означає, що кодове слово має вигляд 1110 

або трапилася послідовність 0…01110. Група бітів 1110 є розділовою й не 

замінюється ніякою іншою; залишається просто записати її у вихідне число й 

завершити декодування, що й відбувається на переході зі стану 8 в кінцевий стан. 

Якщо у стані 8 зчитано 1, це означає, що після нульового біта або початку 

кодового слова трапилася послідовність 1111 і ще зарано приймати рішення, як 

її обробляти. Тому ми нічого не записуємо у вихідне число й переходимо до 

стану 9. 
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Рис. 3.3. Декодувальний автомат для коду D2,3,5 

 

Якщо у стані 9 зчитано 0, це означає, що після нульового біта або початку 

кодового слова трапилася послідовність 11110 і замість цих 4 одиниць у 

вихідному числі треба записати 2 одиничних біти, оскільки φ–1(4)=2. Це 

відбувається на переході зі стану 9 у стан 5. 

Якщо у стані 9 зчитано 1, це означає, що після нульового біта або початку 

кодового слова трапилася послідовність 11111 і ще зарано приймати рішення, як 

її обробляти. Тому ми нічого не записуємо у вихідне число й переходимо до 

стану 10. 

Якщо у стані 10 зчитано 0, це означає, що після нульового біта або 

початку кодового слова трапилася послідовність 111110. Ця група бітів є 

розділовою й не замінюється ніякою іншою; залишається просто записати її у 

вихідне число й завершити декодування, що й відбувається на переході зі стану 
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10 в кінцевий стан. 

Якщо у стані 10 зчитано 1, це означає, що після нульового біта або 

початку кодового слова трапилася послідовність 111111 і замість цих 6 одиниць 

у вихідному числі треба записати 3 одиничних біти, оскільки φ–1(6)=3. Це 

відбувається на переході зі стану 10 у стан 4. 

 

3.3.3. Оптимізовані алгоритми декодування мультироздільникових кодів 

Наведені в розділі 3.1 алгоритми кодування та декодування 

мультироздільникових кодів вимагають побітової обробки кодованого 

повідомлення, а тому є достатньо повільними. Ця проблема характерна не лише 

для мультироздільникових кодів, а для дуже широкого класу стискальних кодів, 

починаючи з кодів Хафмана [2]. Спеціально для її вирішення у [16] було 

запропоновано (s,c)-щільні коди (SCDC), які, завдяки тому, що довжини кодових 

слів кратні цілому числу байтів, характеризуються найвищою швидкістю 

кодування та декодування, хоча дещо поступаються іншим кодам у стискальній 

ефективності (числові значення цього показника на прикладі кількох текстів 

буде наведено в розділі 3.4). Винайдення цих кодів стимулювало дослідження з 

пошуку побайтових алгоритмів кодування й декодування для інших класів кодів. 

Так, у [9] описано сімейство швидких побайтових алгоритмів декодування для 

коду Fib3 на основі пошукових таблиць. Як зазначено в [9], найшвидший із цих 

алгоритмів потребує на 9–10 % менше пам’яті, ніж метод декодування SCDC-

кодів, але виконується приблизно вдвічі довше. У цьому розділі ми побудуємо 

швидкі побайтові методи декодування мультироздільникових кодів, що також 

базуються на використанні пошукових таблиць, але мають лише на 8–15% нижчу 

швикодію, ніж побайтові методи декодування SCDC-кодів. 

Для побудови пошукових таблиць скористаємося описаними в 

попередньому розділі скінченними автоматами. Квантифікуємо автомат 

𝑨𝒎𝟏,…,𝒎𝒕
, що розпізнає код 𝑫𝒎𝟏,…,𝒎𝒕

 так, щоб він кожної ітерації зчитував ціле 

число байтів коду і генерував ту частину декодованого повідомлення, яку тільки 
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можна визначити однозначно. Цей квантифікований автомат можна подати у 

вигляді таблиці 𝑻𝑨𝑩𝒎𝟏,…,𝒎𝒕
, у рядках якої записано четвірки (u, astart, afin, v), де u 

— це рядок, що складається з певної фіксованої цілої кількості байтів вхідного 

повідомлення (u = b1…bc, bi — байти, c — константа), astart — стан автомату до 

початку обробки рядка u, afin — стан, у який перейде автомат після обробки рядка 

u, якщо перед обробкою він перебував у стані astart, а v — вихідні дані, що 

генеруються автоматом  𝑨𝒎𝟏,…,𝒎𝒕
 під час переходу з astart в afin. Ці дані v є 

послідовністю декодованих цілих чисел x1,…,xk або їхніх частин. Бітова 

послідовність x1 може містити лише молодші біти числа, декодування якого 

почалося на попередніх ітераціях, останнє непорожнє число xj (тобто число з 

найбільшим індексом j серед усіх чисел, що мають цю властивість) — лише 

найстарші біти числа, декодування якого цієї ітерації почалося, але ще не 

завершилося, а інші числа з набору x1,…,xk завжди декодовано повністю. Також 

зауважимо, що найстарший біт чисел x1,…,xk можна в таблиці не зберігати, 

оскільки він завжди одиничний, але, з огляду на особливості алгоритму 

декодування, ми цей біт не зберігатимемо лише для числа x1. Крім того, вихідний 

набір v може містити й іншу інформацію, що буде корисною для практичної 

реалізації декодувального алгоритму. Для обробки неперервного потоку вхідних 

даних кінцевий стан декодувального автомату можна об’єднати з першим, він же 

буде і початковим станом. Однак тоді для коректної обробки початку кодового 

слова потрібно ввести додатковий стан. Відповідний автомат зображено на рис. 

3.4, а додатковий стан у ньому має номер 11. Щоб показати його еквівалентність 

автомату, зображеному на рис. 3.3, зауважимо, що всі стани з 2 по 10 і переходи 

з них у цих автоматах однакові, тож залишається порівняти поведінку автомата 

з рис. 3.3, коли він перебуває у початковому стані, із поведінкою автомата з рис. 

3.4, коли він перебуває в стані 1. Як легко побачити, у разі надходження символу 

«1» обидва автомати генерують на виході символ «1» і переходять у стан 2, а в 

разі надходження на вхід послідовності вигляду 0…01, що містить n нулів,  

n ≥ 1, обидва автомати генерують на виході послідовність символів 10…0, що 
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містить n нулів, і переходять у стан 2. 

 

 

Рис. 3.4. Декодувальний автомат для потокової обробки коду D2,3,5 

 

Зауважимо, що з практичної точки економніше буде обійтися автоматом 

для потокової обробки коду, що має 10 станів. Тоді початковий і перший стани 

зображеного на рис. 3.3 декодувального автомату слід об’єднати, а вихідний 

символ «1», що вказаний на переході з початкового стану в перший, можна 

записувати в найстарший біт кожного числа xi під час його ініціалізації. 

Відповідний автомат зображено на рис. 3.5. Його недоліком є запис у кінець 

вихідного потоку даних зайвого одиничного біта, однак у розглянутому нижче 

алгоритмі декодування цей недолік усунуто. 
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Рис. 3.5. Спрощений декодувальний автомат для потокової обробки коду 

D2,3,5 

 

Якщо для мультироздільникового коду відомий розпізнавальний автомат, 

то пошукову таблицю можна побудувати автоматично, використовуючи 

достатньо очевидний алгоритм, викладений нижче. 

 

Алгоритм 3.3. Побудова пошукової таблиці для декодування 

мультироздільникового коду. 

Вхід: розпізнавальний автомат мультироздільникового коду 𝐴 ,…, , 

параметр c — кількість байтів, що зчитуються на кожній ітерації алгоритму 

декодування. 

Результат: Пошукова таблиця 𝑇𝐴𝐵 ,…, . 

8. Для всіх можливих станів a автомату 𝐴 ,…,  виконуємо крок 2. 
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9. Для всіх можливих значень c-байтового рядка виконуємо крок 3. 

10. Формуємо рядок пошукової таблиці. 

10a.  astart  a. 

10b.  Значення u ініціалізуємо c-байтовим рядком, сформованим на 

кроці 2. 

10c. i  1. 

10d.  Якщо astart = 1, то xi  «1», інакше xi  ‘’. 

10e.  Переводимо автомат 𝐴 ,…,  у стан astart і розпізнаємо цим 

автоматом рядок u, записуючи вихідні біти в xi. Щоразу як 

автомат переходить у стан 1, збільшуємо i на 1 та виконуємо 

присвоєння  

xi  «1». 

10f. Стан, у якому зупинився автомат, записуємо в afin. 

Кінець алгоритму. 

 

Зауважимо, що ідея побудови такої пошукової таблиці за допомогою 

автомату фактично подібна до ідеї побудови пошукової таблиці, що викладена в 

[9], хоча власне скінчений автомат в цій роботі не згадується. 

Оскільки код D2,3,5 має найкращий коефіцієнт стискання текстів 

середнього розміру серед усіх мультироздільникових кодів, то швидкий 

алгоритм декодування ми досліджуватимемо саме на прикладі цього коду. Деякі 

рядки пошукової таблиці для коду D2,3,5 наведено в табл. 3.5; рядок u в цьому 

випадку складається з одного байта і його ми позначаємо як Text[i] (i-й байт 

тексту). Загалом ця таблиця містить 2560 рядків (для кожного з 10 станів 

автомату — по 256 можливих значень байта кодованого повідомлення). В 

алгоритмі декодування таку пошукову таблицю зручно подавати у вигляді 

двовимірного масиву, індексами елементів якого будуть значення з двох перших 

стовпців таблиці, а значеннями — структури, що містять всю необхідну 

інформацію в окремих змінних. Оскільки найкоротше кодове слово коду D2,3,5 
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складається з трьох бітів, то в результаті опрацювання автоматом одного байта 

можна отримати, повністю або частково, не більше чотирьох чисел. Крім того, 

ми зберігатимемо кількість кодових слів, декодування яких завершується 

поточної ітерації, і довжину першого кодового слова. Отже, зміст параметрів, що 

використовуються в табл. 3.5 і в алгоритмі декодування 3.4, є таким: 

x1, x2, x3, x4 — декодовані числа (або їхні частини), які можна видобути на 

поточній ітерації; найстарший одиничний біт числа x1 у пошуковій таблиці не 

записуємо; 

l1 — бітова довжина послідовності x1 (найстарший біт якої може бути 

нульовим); 

g — кількість кодових слів, декодування яких завершується на поточній 

ітерації; 

x — частково декодоване число (ця змінна використовується в алгоритмі 

для передавання декодованих бітів від ітерації до ітерації, коли кодове слово не 

вміщується в один байт); 

astart — початковий стан автомату на поточній ітерації; 

afin — кінцевий стан автомату на поточній ітерації; 

Text — закодований текст; 

Dict — словник, тобто масив, індексами елементів якого є декодовані 

числа, а значеннями — слова вхідного тексту; 

TAB — пошукова таблиця. 

Табл. 3.5. Приклад рядків пошукової таблиці для побайтового методу 

декодування коду D2,3,5. 

astart Text[i] g x1 x2 x3 x4 l1 afin 

1 11000111 1  100   0 8 

8 01101011 2 1110 1 1  4 7 

7 11100110 2 0111110 10 1  7 1 

1 10100011 0 10100    5 5 

7 01100110 3  1 10 1 0 1 
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Отже, в табл. 3.5 містяться рядки пошукової таблиці, потрібні для 

декодування таких байтів коду D2,3,5: 11000111 01101011 11100110 10100011 

01100110. Пояснимо детальніше зміст цих рядків таблиці. 

У першому байті міститься повне кодове слово 110, а також слово 001110 

без останнього біта. Тому кількість повністю декодованих слів g=1. Значення x1 

є порожнім, а отже l1=0, оскільки кодовому слову 110 відповідає число 1, 

відкинувши старший біт якого отримаємо порожній рядок. Декодуючи бітову 

послідовність 00111, запишемо в старший біт числа x2 одиницю, після чого 

зображений на рис. 3.5 автомат двічі перейде з першого стану в перший і 

згенерує на цих переходах два нулі, а тоді опрацює 3 одиниці, переходячи в стани 

2,3 і 8, але не записуючи жодного символу у вихідний потік. Тому x2=100. Інакше 

кажучи, під час обробки рядка 00111 можна з певністю стверджувати, що перші 

два нулі декодуватимуться як найстарші біти 100 декодованого числа, а щодо 

трьох останніх одиниць невідомо, являтимуть вони собою початок роздільника 

чи ні, а отже, декодувати їх однозначно на даному етапі неможливо. Бітові 

подання чисел x3 та x4 порожні, оскільки всі біти першого байта належать кодам 

чисел x1 та x2. 

Другий рядок табл. 3.5 відповідає роботі декодувального автомату з рис. 

3.5, яка починається в стані 8. У цей стан автомат може потрапити лише 

прочитавши рівно 3 одиниці поспіль, тобто лише в тому випадку, якщо 

наймолодшими бітами попереднього байта були 0111. Тому, зчитуючи в стані 8 

символ «0», автомат завершує декодування чергового числа, дописуючи до його 

подання справа символи 1110 – це і є значення x1 у 2-му рядку таблиці, а довжина 

рядку «1110» є значенням l1. Після першого символу «0» у другому байті 

записано кодове слово 110, що відповідає декодованому значенню x2=1 і 

переходам автомату з через стани 1, 2, 3, 1. Залишаються біти 1011, 

опрацьовуючи які автомат проходить через стани 1, 2, 5, 6, 7 і генерує біт «1», 

що вкупі з найстаршою одиницею числа утворює послідовність бітів 11 
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декодованого числа, яка є значенням x3. 

Починаючи опрацьовувати 3-й байт, автомат перебуває у стані 7 і, 

зчитуючи біти 1110, проходить через стани 8, 9, 10 і 1. На переході зі стану 7 до 

стану 8 автомат генерує символ «0», а на переході зі стану 10 до стану 1 – рядок 

«111110». Конкатенація цього символу та рядка утворює значення x1 у 3-му 

рядку таблиці 3.1. Останні 4 біти третього байта утворюють повне кодове слово 

0110, опрацьовуючи яке автомат проходить через стани 1, 2, 3, 1=afin і генерує 

символ «0», що вкупі із найстаршою одиницею утворює значення x2. Таким 

чином, під час опрацювання третього байта завершено декодування двох чисел і 

тому g=2. Найстарша одиниця наступного числа утворює значення x3 в третьому 

рядку (згідно з нижченаведеним алгоритмом 3.4, на початку нової ітерації 

найстарший одиничний біт у першому декодованому числі вже має бути 

встановлений). 

У четвертому байті перші 5 бітів декодуються однозначно як 10100 

(автомат, розпочинаючи роботу в стані 1 проходить через стани 2, 5, 6, 5 і 5). 

Останні 3 біти 011 можуть як бути, так і не бути початком роздільника, тому, 

опрацьовуючи їх, автомат проходить через стани 5, 6 і 7 і не генерує жодного 

символу на виході. Зауважимо, що під час обробки 4-го байта не завершено 

декодування жодного числа і тому g=0. 

Зчитавши перший біт «0» п’ятого байта, автомат переходить зі стану 7 до 

стану 1 і, не генеруючи жодного символу на виході, завершує формування 

чергового числа (адже цей біт разом із останніми бітами 011 попереднього байта 

утворює роздільник). Тому значення x1 є порожнім. Три наступних біти 110 

відповідають значенню x2=1, а 4 наступних біти 0110 –– значенню x3=10. 

Найстарша одиниця наступного числа утворює значення x4 в п’ятому рядку. 

Таким чином, під час обробки п’ятого байта завершено формування трьох чисел 

і тому g=3. 

Тепер опишемо формально прискорений алгоритм декодування 

мультироздільникового коду D2,3,5, що обробляє на кожній ітерації цілий байт. 
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Алгоритм 3.4. Прискорений алгоритм декодування 

мультироздільникового коду D2,3,5. 

Вхід: закодований текст Text, що розглядається як масив байтів. 

Результат: Послідовність слів початкового тексту, кожне з яких є 

результатом декодування відповідного кодового слова. 

1. x  1. 

2. astart  1. 

3. i  0. 

4. Поки значення i менше довжини тексту в байтах, виконуємо кроки  

4a–4m. 

4a.   (g,x1,x2,x3,x4,afin,l1)  TAB[astart][Text[i]] 

4b.   x  (x << l1) | x1 

4c.   Якщо g>0, виконуємо кроки 4d–4k, інакше переходимо на крок 

4l. 

4d.       До результату додаємо слово Dict[x] 

4e.       Якщо g>1, виконуємо кроки 4f–4j, інакше переходимо на 

крок 4k. 

4f.             До результату додаємо слово Dict[x2] 

4g.             Якщо g>2, виконуємо кроки 4h–4i, інакше переходимо на 

крок 4j. 

4h.                     До результату додаємо слово Dict[x3] 

4i.                     x  x4 

4j.             x  x3 

4k.       x  x2 

4l.    astart  afin 

4m. i  i + 1 

Кінець алгоритму. 
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Оцінимо складнісні характеристики алгоритму 3.4. Що стосується 

ємнісної складності, то, як зазначалося вище, таблиця TAB містить 2560 рядків 

(10 станів автомата × 256 значень байта тексту). Залишилося з’ясувати, скільки 

байтів пам’яті потрібно для зберігання всіх значень з будь-якого рядка таблиці 

TAB, враховуючи, що для швидкого виконання кроків 4b–4l алгоритму 3.4 всі 

значення з 3–7 стовпців таблиці 4.1 мають зберігатися в цілому числі байтів. Щоб 

побачити, яку максимальну кількість бітів може займати значення x1, зауважимо, 

що вона дорівнює максимальній кількості символів, що можуть бути згенеровані 

зображеним на рис. 3.5 автоматом під час опрацювання 8 послідовних бітів коду 

D2,3,5. При цьому врахуємо, що, завершуючи декодування певного кодового 

слова, ми завершуємо також формування бітового подання числа x1 і це 

відповідає переходу автомату в стан 1. Тому послідовність станів зображеного 

на рис. 3.5 автомату під час генерування бітів числа x1 має задовольняти одній з 

таких умов: 

 автомат жодного разу не проходить через стан 1; 

 автомат проходить через стан 1 один раз, розпочинаючи або 

завершуючи роботу в цьому стані; 

 автомат проходить через стан 1 двічі, розпочинаючи та завершуючи 

роботу в цьому стані. 

З огляду на структуру зображеного на рис. 3.5 автомату, стає очевидним, 

що за таких умов найбільша кількість бітів,  яку він може згенерувати, 

опрацьовуючи 8 вхідних символів, дорівнює 11. Автомат генерує ці символи, 

якщо на початку обробки байта він перебував у стані 9, а байт має вигляд 

01111100, тобто автомат проходить через стани 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 і 1, а сама 

послідовність згенерованих символів має вигляд 11011111010. Таким чином, для 

зберігання значення x1 достатньо 2 байтів.  

Щодо значення x2, то його генерування автомат має починати в стані 1,  

опрацьовувати при цьому не більше 7 бітів і або не проходити більше через стан 

1, або завершувати роботу в ньому. За таких умов максимальна кількість 
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символів, яку зможе згенерувати автомат, дорівнює 8 (наприклад, якщо він 

зчитає послідовність символів 0000000, то згенерує послідовність 10000000). 

Отже, для зберігання значення x2 достатньо 1 байта, а бітова довжина значень x3 

та x4, очевидно, не може перевищувати максимальної бітової довжини значення 

x2. 

Для зберігання кожного зі значень g, l1 та afin, очевидно, достатньо по 1 

байту. Таким чином, для зберігання кожного рядка табл. 3.5 достатньо 8 байтів, 

а всього ця таблиця займатиме в пам’яті 2560×8 байтів = 20 КБ,  що трохи менше, 

ніж 21,4 КБ для пошукової таблиці запропонованого в [9] найшвидшого методу 

декодування кодів Фібоначчі. 

Однак основним якісним показником декодувального алгоритму є його 

швидкодія, оцінювати яку доцільно експериментально. Ми порівняли час 

декодування трьох текстів англійською мовою, закодованих оптимальними (s,c)-

кодами, кодом Фібоначчі Fib3 і мультироздільниковим кодом D2,3,5. Було 

реалізовано однобайтовий варіант найшвидшого побайтового методу 

декодування коду Fib3, що описаний у [9], а для коду D2,3,5 — алгоритм 3.4, що 

також опрацьовує байт за байтом. Наведені значення часу в мілісекундах 

усереднено за 1000 пробігів кожного алгоритму на ПК з процесором AMD Athlon 

II X2 245, 2,9 ГГц, 4ГБ оперативної пам’яті, ОС 64-бітна Windows 7.  

В експерименті, результати якого наведено в табл. 3.6, результат 

декодування записувався в оперативну пам’ять як масив слів. Час, що 

необхідний для записування цього масиву у файл, до результатів експерименту 

не включено, оскільки це дуже витратна за часом операція і на її тлі відмінності 

між різними методами декодування губляться. Однак і копіювання слів 

вихідного тексту в результуючий масив в оперативній пам’яті теж є вельми 

витратною операцією, що займає більше часу, ніж усі інші операції алгоритму. 

Тому в табл. 3.7 наведено час виконання алгоритмів, які створювали лише масив 

вказівників на слова вихідного тексту, що зберігалися в незмінному словнику. 

Ця таблиця краще відображає співвідношення між часовою складністю методів 
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декодування як таких, хоча точніші часові оцінки формування вихідного тексту 

як цілісного потоку даних представлені в табл. 3.6. 

Як видно, найшвидшим алгоритмом для всіх текстів виявився 

декодувальний алгоритм для (s,c)-кодів, що й не дивно, оскільки основним 

призначенням цих кодів є забезпечення швидкості декодування, що досягається 

за рахунок погіршення коефіцієнту стискання. Час роботи цього алгоритму взято 

як базу для порівняння, а для всіх інших алгоритмів у дужках вказано, на скільки 

відсотків довше вони працюють. Примітно, що побайтовий прискорений 

алгоритм декодування коду D2,3,5 поступається за швидкістю декодуванню SCDC 

несильно, водночас суттєво випереджаючи аналогічний метод для коду Fib3 

(табл. 3.7). Останній факт пояснюється тим, що для визначення індексу 

декодованого слова в словнику на кроках 4b–4k алгоритму 3.4 потрібно значно 

менше операцій, ніж у побайтовому методі декодування для коду Fib3, а для 

зчитування рядка пошукової таблиці (крок 4а алгоритму 3.4) обидва методи 

потребують виконання приблизно однакової кількості елементарних операцій. 

Так, у методі декодування для коду Fib3 для визначення індексу декодованого 

слова у словнику кожної ітерації виконуються 2 додаткові читання з таблиць, що 

зберігаються в пам’яті, в той час як у запропонованому нами методі – жодного. 

Це найбільш затратна операція для сучасних процесорів, оскільки решта 

операцій може бути виконана в регістрах процесора значно швидше. 

Що стосується базового побітового методу декодування коду D2,3,5 , то 

його часова складність перевищує часову складність інших методів багаторазово 

і тому, фактично, він є незастосовним на практиці. 
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Табл. 3.6. Результати експерименту з порівняння швидкодії 

декодувальних алгоритмів із формуванням масиву слів вихідного тексту (час 

подано в мілісекундах). 

Текст SCDC – 
декодувальний 
алгоритм 

Fib3 – 
побайтовий 
алгоритм 

D2,3,5 – 
базовий  
алгоритм 

D2,3,5 – 
побайтовий  
алгоритм 

Хіба ревуть 
воли як ясла 
повні, П. Мир-
ний (укр.), 104 
832 слова  

11,2 
16,2 
(+45%) 

244 
(у 22 рази 
довше) 

13,6 
(+21,4%) 

Біблія 
(англійською), 
790 018 слів 

54,0 
70,4 
(+30,3%) 

1152 
(у 21 раз 
довше) 

59,2 
(+9,6%) 

Статті з 
Вікіпедії 
(англійською), 
19 507 783 
слів 

1481 
2083 
(+40,6%) 

30 125 
(у 20 разів 
довше) 

1685 
(+13,7%) 

 

Табл. 3.7. Результати експерименту з порівняння швидкодії 

декодувальних алгоритмів із формуванням масиву вказівників на слова 

вихідного тексту (час подано в мілісекундах). 

Текст SCDC – 
декодувальний 
алгоритм 

Fib3 – 
побайтовий 
алгоритм 

D2,3,5 – 
базовий  
алгоритм 

D2,3,5 – 
побайтовий  
алгоритм 

Хіба ревуть 
воли як ясла 
повні, П. Мир- 
ний (укр.),  
104 832 слова  

2,05 
4,08 
(+99%) 

235 
(у 115 разів 
довше) 

2,95 
(+43,9%) 

Біблія 
(англійською), 
790 018 слів 

12,68 
28,32 
(+123,3%) 

1117 
(у 88 разів 
довше) 

18,12 
(+42,9%) 

Статті з 
Вікіпедії 
(англійською), 
19 507 783 
слів 

412 
927 
(+125%) 

28 567 
(у 69 разів 
довше) 

547 
(+32,8%) 
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3.3.4. Економний низькорівневий алгоритм декодування мультироздільникових 
кодів 

 У розглянутому в розділі 3.3.3 швидкому побайтовому алгоритмі 

декодування мультироздільникових кодів основні витрати пам’яті припадали на 

зберігання пошукової таблиці 𝑇𝐴𝐵 ,…, . Зауважимо, що дані в кожному рядку 

цієї таблиці зберігалися неекономно, адже навіть для тих значень, зберігання 

яких потребує 3–4 бітів відводився цілий байт, а для значення x1, бітова довжина 

якого не перевищує 11, відводилося 2 байти. У цілому для зберігання одного 

рядка згаданої таблиці потрібно було 8 байтів. Для спрощення викладення в 

даному розділі ми наведемо швидкий побайтовий алгоритм декодування 

мультироздільникового коду D2 [36], у якому кожен рядок пошукової таблиці 

може бути запаковано в чотирибайтове машинне слово. Узагальнення алгоритму 

для інших мультироздільникових кодів не становить складнощів і для коду D2,3,5 

наведено в [40]. Зазначимо, що в разі застосування до коду D2 розглянутого в 

попередньому розділі алгоритму 3.4 кожен рядок пошукової таблиці займав би 

ті самі 8 байтів, що і для коду D2,3,5, тобто ємнісні витрати нижченаведеного 

алгоритму будуть удвічі меншими. Що стосується часових витрат, то вони майже 

не зміняться. Хоча більш щільне зберігання даних потребуватиме додаткових 

бітових операцій для їх видобування, саме зчитування чотирибайтового 

машинного слова з пошукової таблиці здійснюватиметься значно швидше, ніж 

зчитування набору із 7 окремих значень, як в алгоритмі 3.4. 
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Рис. 3.6. Скінченний автомат для потокового декодування коду D2. 

 

Спочатку пристосуємо зображений на рис. 3.1 автомат для потокової 

обробки коду D2. Відповідну модифікацію зображено на рис. 3.6. Початковий, 

кінцевий та перший стани зображеного на рис. 3.1 автомату об’єднано і 

позначено номером 1. Найстарший одиничний біт декодованого числа, що в 

автоматі з рис. 3.1 записувався на переході з початкового стану в перший, тепер 

записуватиметься наприкінці обробки попереднього кодового слова під час 

виконання переходів у перший стан. 

На кожній ітерації у розглянутому нижче методі декодування зчитується 

ціле число байтів закодованого тексту, і з таблиці, подібної до табл. 3.8, відразу 

визначаються всі числа, які можна отримати в результаті декодування цих байтів. 

У табл. 3.8 ці числа наведено без старших одиничних бітів і позначено як x1, x2, 

x3, а їхні довжини – як |x1|, |x2|, |x3|. Можливо, на певних ітераціях вдасться 

отримати не повний двійковий запис останнього з цих чисел, а лише його старші 

біти. «Прапорець» fi, 𝑖 ∈ {1,2,3} вказує, чи повністю декодовано число xi (якщо 
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повністю, то fi=1). Стан зображеного на рис. 3.6 автомату, у якому він перебував 

до обробки чергової порції байтів, позначено як astart, а стан, у який він перейде 

після обробки — як afin. Таблицю 3.7 можна розглядати як сукупність 

двовимірних масив з індексами astart та u (черговий набір байтів закодованого 

тексту). Ці індекси записано в перших двох стовпцях таблиці, а всі інші стовпці 

містять значення елементів двовимірних масивів.   

У табл. 3.8, на відміну від табл. 3.5, наведено значення трьох декодованих 

чисел, а не чотирьох, оскільки, за невеликим винятком, в одному байті може 

вміститися щонайбільше 3 повних чи неповних кодових слова коду D2. Це легко 

побачити з огляду на те, що найкоротше кодове слово D2 має вигляд 110. Єдиний 

варіант, коли байт може охоплювати повністю чи частково чотири кодових 

слова, – це 0110110b, де b – довільний останній біт. Тут перший біт відповідає 

останньому біту коду x1, потім записано коди x2 та x3 – двічі 110, а останній біт – 

це перший біт коду четвертого числа. Якщо цей біт дорівнюватиме 1, то afin=2 і 

цю одиницю буде враховано на переходах зі стану 2 у стан 5, зі стану 3 у стан 1 

або зі стану 3 у стан 4. Якщо ж b=0, то автомат перебуватиме в стані 1 і цей 

нульовий біт не буде записаний у чергове число під час декодування наступних 

байтів, хоча мав би. Тому ця ситуація потребує спеціальної обробки і для 

сигналізування про те, що вона трапилася, призначено прапорець f4. 

Під заголовком у табл. 3.8 записано зверху вниз ті рядки, що 

використовуються для декодування тексту 11000111 01101011 11001011 

11101101 10011000. Перший байт цього тексту починається з кодового слова 110, 

якому відповідає декодоване число 1. Якщо відкинути від цього числа перший 

біт, то отримаємо порожнє значення, довжина якого дорівнює 0. Після цього 

записано початок коду другого числа — рядок 00111. Два перших нулі цього 

рядка перетворюватимуться на два нульових біти декодованого числа, а три 

наступні одиниці — на 2 одиничних біти, тому отримуємо значення  

x2=0011, |x2|=4. Значення прапорців f1=1, f2=0 означають, що число x1 декодовано 

повністю, а число x2 — ні. Оскільки друге число декодовано неповністю, то третє 
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число відсутнє і значення f3 та f4 несуттєві. Декодувальний автомат під час 

обробки послідовності 00111 двічі пройде через перший стан, а потім — через 

стани 2,3 і 4. 

Розпочинаючи обробку другого байта коду, автомат переходить зі стану 

4 у стан 5 (коли опрацьовує символ «0»), а потім, опрацьовуючи символи 110, 

переходить через стани 6 і 7 у стан 1, не генеруючи жодного результуючого 

символу. Тому в 2-му рядку табл. 3.8 значення x1 порожнє, а |x1|=0. До коду числа 

x2 належать останні 4 біти другого байта — 1011. Опрацьовуючи їх, автомат 

проходить через стани 1, 2, 5, 6, 7 і генерує на виході лише один символ «1». 

Тому x2 = 1, |x2| = 1. Оскільки перше число декодовано повністю, а декодування 

другого числа лише розпочато, то f1=1, f2=0. 

Усі біти третього байта належать тому ж числу, декодування якого 

розпочато під час обробки байта 2. Опрацьовуючи їх, автомат проходить через 

стани 7, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 6 і 7 і генерує вказану в x1 послідовність бітів. Оскільки 

декодування навіть першого числа не завершено, то f1 = 0, а значення f2, f3 та f4 

можна не розглядати. 

Розпочинаючи обробку четвертого байта в стані 7, автомат переходить у 

стан 4 і залишається в ньому, поки не опрацює послідовність з трьох одиниць на 

початку байта. На цьому етапі буде згенеровано всі результуючі біти значення x1 

— 01111. По тому, опрацьовуючи біт «0», автомат перейде у стан 5 , а потім — 

у стани 6, 7 і 1 і завершить генерування числа x1. Усі біти четвертого байта, крім 

останнього, буде опрацьовано. Обробляючи останній біт, автомат перейде зі 

стану 1 у стан 2 і не згенерує жодного біта результату. Тому значення x2 порожнє, 

|x2|=0, f1 = 1, f2 = 0, а значення f3 та f4 несуттєві. 

Декодування останнього байта з наведеного прикладу проілюстровано на 

рис. 3.7. Автомат розпочинає його у стані 2 після обробки першого біта нового 

кодового слова в попередньому байті. Опрацьовуючи біти 1 і 0, автомат 

переходить у стани 3 і 1 і на цьому завершує генерування першого числа, що 

складається з одного одиничного біта, який, як зазначалося вище, у декодувальну 
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таблицю не записується. Тому значення x1 порожнє, а |x1|=0. Наступне кодове 

слово складається з бітів 3–6 (0110) і відповідає декодованому числу 210=102. 

Відкинувши найстарший біт цього числа, у пошукову таблицю записуємо x2 = 0 

та |x2|=1. Нарешті, опрацьовуючи два останні нульові біти останнього байта, 

автомат залишається в стані 1 і генерує два нулі на виході: x3 = 00 та |x3|=2. 

Оскільки обробку двох чисел завершено, а третього числа — ні, то f1 = f2 = 1, f3 = 

0, а значення f4 несуттєве. 

 

Табл. 3.8. Пошукова таблиця для економного побайтового методу 

декодування коду D2 

astart u x1 |x1| f1 x2 |x2| f2 x3 |x3| f3 f4 afin 

1 11000111  0 1 0011 4 0     4 

4 01101011  0 1 1 1 0     7 

7 11001011 0111001 7 0        7 

7 11101101 01111 5 1  0 0     2 

2 10011000  0 1 0 1 1 00 2 0  1 

 

 

 astart поточний байт 

… 2 1 0 0 1 1 0 0 0 

 x1=(1) x2=(1)0 x3 

Рис. 3.7. Декодування байта 10011000 коду D2 

 

Тепер покажемо, що будь-який рядок пошукової таблиці може бути 

«запаковано» в одне 32-розрядне машинне слово. Для зберігання будь-якого 

значення afin достатньо трьох бітів. Зауважимо, що якщо певний прапорець 

fi є нульовим (це означає, що слово xi декодовано не повністю), то слова xi+1, 

xi+2,…, як і прапорці fi+1, fi+2,…, можна не розглядати, адже код xi 
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поширюватиметься до початку коду числа, що генерується наступної 

ітерації, або до правої межі байта. Маємо такі можливі комбінації значень 

прапорців (f1, f2, f3): 000, 100, 110, 1110 та 1111. Остання комбінація, як 

зазначалося вище, має місце лише тоді, коли декодований байт набуває 

значення 01101100. Тоді на початку обробки наступного байта автомат 

перебуватиме в стані 1 і, щоб не зберігати число x4 і при цьому не загубити 

останній нульовий біт декодованого байта, потрібно цю ситуацію 

проаналізувати в алгоритмі окремо. А саме, якщо зазвичай кожної ітерації 

число, декодування якого не завершиться, ініціалізується значенням 1 (цю 

одиницю записано у вихідних символах на переходах до стану 1 на рис. 3.6), 

то у випадку f4=1 це число слід ініціалізувати значенням 2 (див. крок 18 

алгоритму 3.5). Таким чином, для визначення способу пакування рядка 

пошукової таблиці можна вважати, що f4=0 і розглядати 3 набори значень 

(f1, f2, f3): 000, 100, 11b, де b – довільне двійкове значення. Для кожного з цих 

випадків опишемо свій спосіб пакування рядка табл. 3.8 у чотирибайтове 

слово (рис. 3.8), однак за будь-якого способу значення (f1, f2, f3, f4) 

записуватимемо в 4 найстарші біти, а значення x1, |x1|, x2, |x2| (якщо є), x3, |x3| 

(якщо є) та afin — від наймолодшого біта до старших, у зазначеній 

послідовності. 

Отже, розглянемо варіанти пакування рядка пошукової таблиці для 

різних наборів значень (f1, f2, f3).  

(f1, f2, f3)=000. У цьому випадку декодування значення x1 не 

завершується, а отже автомат не переходить у стан 1 під час обробки байта. 

Автомат може згенерувати більше символів, ніж опрацював, лише якщо 

виконує переходи зі стану 7 у стан 4 або зі стану 3 у стан 4. Однак, як легко 

побачити з рис. 3.6, якщо автомат починає потім працювати в стані 4 і не 

проходить через стан 1, він проходить тією чи іншою траєкторією через 

стани 4, 5, 6 і 7, генеруючи не більше символів, ніж опрацював. Таким 

чином, під час обробки 8 бітів автомат згенерує найбільшу кількість 
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символів, якщо, обробивши перший біт, перейде зі стану 7 у стан 4 і згенерує 

символи 011, а потім, опрацьовуючи решту 7 бітів, згенерує ще 7 символів. 

Отже, значення x1 займатиме не більше 10 бітів, для зберігання величини |x1| 

достатньо чотирьох бітів, а загалом пакування рядка табл. 3.8 у 

чотирибайтове слово виглядає так, як на рис. 3.8, а. 

(f1, f2, f3)=100. У цьому випадку під час обробки байта автомат 

переходить у стан 1 точно 1 раз, причому на цьому переході завершується 

декодування числа x1. Оскільки символ «1», що вказаний на переходах у 

стан 1 після роздільника, у пошуковій таблиці не записується, то, 

виконуючи такі переходи (зі станів 3 або 7), автомат опрацьовує 1 символ і 

не генерує жодного. Перейти у стан 3 автомат може лише зі стану 2, а у стан 

7 — лише зі стану 6 і на обох цих переходах автомат також зчитує по 1 

символу, не генеруючи жодного. Переходячи за будь-якою траєкторією у 

стани 2 або 6, автомат, очевидно, згенерує не більше символів, ніж зчитає. 

Таким чином, формуючи значення x1, автомат згенерує не більше 6 

символів, тобто |x1|≤6 і для зберігання значення |x1| достатньо трьох бітів.  

У випадку (f1, f2, f3)=100 потрібно також зберігати значення x2. Після 

переходу у стан 1 автомат буде рухатися через стани 2 і 5 чи 2, 3 і 4, і під час 

проходження будь-якою з цих траєкторій він згенерує на 1 символ менше, 

ніж зчитає. Потім, продовживши роботу зі станів 4 чи 5, автомат опрацює 

не більше символів, ніж зчитає, що легко побачити з рис. 3.6. Тому код x2 

займатиме не більше 7 бітів, що потребує 3 біти для значення |x2| і в цілому 

приводить до такого пакування, як на рис. 3.8, б. 

(f1, f2, f3)=11x. У цьому випадку код x1 задовольняє тим самим 

обмеженням, що й у випадку (f1, f2, f3)=100, а код x2, загальна довжина якого 

не перевищує 7 бітів, повинен також містити роздільник із не менш ніж 

трьох бітів. Таким чином, для значення x2 достатньо чотирьох бітів, для |x2| 

– трьох. Оскільки код x1 займає принаймні один біт байта u, а найкоротший 
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код x2 – це 110, довжина закодованого й декодованого значення x3 не більша 

чотирьох, |x3|≤3, і в цілому маємо таке пакування, як на рис. 3.8,в. 

 

Рис. 3.8. Пакування рядка декодувальної табиці в машинне слово 

 

Тепер детально опишемо побайтовий алгоритм декодування для 

коду D2. Через x << c позначатимемо операцію зсуву значення x вліво, а 

через x >> c – зсуву вправо на c бітів (зсув нециклічний, а нові біти 

заповнюються нулями). Символом «&» позначатиметься операція 

побітового «і», а символом «|» – побітового «або».  Через texti 

позначатимемо черговий байт закодованого тексту, через r – запакований у 

чотирибайтове слово рядок табл. 3.8, у змінній x формуватиметься 

декодоване число як конкатенація рядків x1, x2 чи x3, а в змінній len 

зберігатимуться довжини цих рядків. Спочатку значення x складається з 

одного одиничного біта, потім воно зсувається вліво, а праві біти 

замінюються значеннями x1, x2 або x3 (з відповідних ділянок слова r) і, таким 

32 31 30 29            17  15 14   11 10         1 

0 0 0 0                             

f1 f2 f3 f4            afin |x1| x1 

а 

 

32 31 30 29       22  20 19  17 16      10 9  7 6     1 

1 0 0 0                             

f1 f2 f3 f4       afin |x2| x2 |x1| x1 

б 

 

32 31 30 29   26  24 23  21 20   17 16  14 13   10 9  7 6     1 

1 1                               

f1 f2 f3 f4   afin |x3| x3 |x2| x2 |x1| x1 

в 

Рис. 3.8. Пакування рядка декодувальної таблиці у чотирибайтове 

машинне слово 
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чином, найстарший біт x завжди залишається одиничним. Для кращого 

розуміння структури алгоритму операторні дужки, що обрамлюють тіло 

оператора «якщо…інакше», позначатимемо символами «{» та «}». 

Алгоритм 3.5. Економний алгоритм декодування 

мультироздільникового коду D2. 

Вхід: закодований текст Text, що розглядається як масив байтів. 

Результат: Послідовність чисел, кожне з яких є результатом 

декодування відповідного кодового слова. 

1. i ← 1; // номер байта закодованого тексту 

2. a ← 0; // спочатку a – порожній рядок 

3. x ← 1; // ця “1” буде найстаршим  

 // бітом декодованого числа  

4. Доки не досягнуто кінця тексту, виконуємо кроки 5–31. 

5. r ← TAB[a][Texti]; // зчитуємо 32-розрядне слово 

6. Якщо r&0x80000000 ≠ 0   { // якщо f1 = 1 

7. len ← (r >> 6)&0x7; // len ← |x1| 

8. вивести (x << len)|(r&0x3f); // декодоване число: x із  

 // дописаними справа 

  // 6 наймолодшими бітами r 

9.  x ← 1;  

10.  Якщо r&0x40000000 ≠ 0 { // якщо f2 = 1 

11.  len ← (r >> 13)&0x7; // len ← |x2| 

12.  вивести (x << len)|((r >> 9)&0xf); // декодоване число: 1x2 

13.  x ← 1; 

14.  len ← (r >> 20)&0x7; // len ← |x3| 

15.  Якщо r&0x20000000 ≠ 0 { // якщо f3 = 1 

16.   вивести (x << len)|((r >> 16)&0xf); // декодоване число: 1x3 

17.   Якщо r&0x10000000 ≠ 0 // якщо f4 = 1 

18.            x ← 2; 
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19.   інакше (до кроку 17) 

20.              x ← 1; 

21.  } інакше (до кроку 15) // (f1, f2, f3)=110 

22.   x ← (x << len)|((r >> 16)&0xf); // x ← 1x3 

23.  a ← (r >> 23)&0x7; // a у бітах 24–26 

24.  } інакше (до кроку 10) { // (f1, f2)=10 

25.  len ← (r >> 16)&0x7;  // len ← |x2| 

26.  x ← (x << len)|((r >> 9)&0x7f);  // x ← 1x3 

27.  a ← (r >> 19)&7;  // a у бітах 20–22 

28.  } 

29. } інакше (до кроку 6) { // якщо f1 = 0 

30. len ← (r >> 10)&0xf; // len ← |x1| 

31. x ← (x << len)|(r&0x3ff);  // дописуємо до x справа x1 

32. a ← (r >> 14)&0x7;  // a у бітах 15–17 

33. } 

34. i ← i+1.    // переходимо до наступного байту 

Кінець алгоритму. 

 

Ємнісна складність алгоритму 3.5, як зазначалося вище, буде вдвічі нижчою, 

ніж відповідного швидкого побайтового алгоритму декодування коду D2. Що 

стосується часової складності побайтового декодування, то її було визначено за 

допомогою чисельного експерименту, результати якого наведено в табл. 3.6 і 

табл. 3.7. Як зазначалося, її відмінність від часової складності алгоритму для 

коду D2, що аналогічний алгоритму 3.4, знаходиться в межах статистичної 

похибки. 
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3.4. Реверсні мультироздільникові коди 

3.4.1. Проблема монотонності відображення множини натуральних чисел на 
множину кодових слів  

Більшість кодувальних/декодувальних алгоритмів можна описати такою 

загальною схемою. Під час кодування використовується словник (слово тексту, 

кодове слово), у якому слова тексту відсортовано за спаданням частот, а кодові 

слова відсортовано за зростанням довжини. Під час декодування застосовується 

зворотна процедура: потрібно побудувати відображення з множини кодових слів 

на множину слів тексту. З метою часової оптимізації декодування слова тексту 

варто зберігати за допомогою структури даних, що забезпечує швидкий доступ 

до своїх елементів, а найефективнішою з таких структур є масив із числовими 

індексами. Він дає змогу отримувати доступ до слів за допомогою виразу на 

кшталт Dictionary[i] (або *(Dictionary + i)  мовою Сі). Для отримання значення 

такого виразу використовується лише одне додавання та три читання з пам’яті. 

Однак це потребує також побудови відображення з множини кодових слів на 

множину цілочислових індексів. Для мультироздільникових кодів таке 

відображення описано в розділі 3.3.1 (алгоритм 3.2).  

Позначимо кодувальне відображення з множини натуральних чисел на 

множину кодових слів за алгоритмом 3.1 через ψ, а зворотне декодувальне 

відображення за алгоритмом 3.2 — через ψ–1. Відображення ψ має той недолік, 

що довжини кодових слів ψ(1), ψ(2), … , які відповідають послідовним 

натуральним числам, не впорядковані за зростанням. Тому слова тексту wi у 

згаданому вище словнику мають бути розташовані не в порядку зниження їхніх 

частот p(wi). Це не є проблемою, оскільки можна сформулювати простий 

принцип розташування слів тексту в словнику: якщо першим i елементам 

впорядкованої за спаданням частот послідовності слів {wi} вже зіставлено певну 

множину кодових слів, то слову вхідного тексту wi+1 зіставляємо будь-яке з 

найкоротших кодових слів, що не належать цій множині. Проте проблема 

полягає в тому, що кодові слова ψ(1), … , ψ(n) не утворюють множини n 
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найкоротших кодових слів, а значить, масив слів тексту з індексами ψ–1(с1), …, 

ψ–1(cn), де с1, …, cn — n найкоротших кодових слів, буде розрідженим. Більше 

того, розмір цього масиву зростатиме квазіекспоненційно залежно від n. Так, 

наприклад, n-бітовому числу вигляду 10…01…10 з m2 або … або mt одиницями 

в роздільнику відповідатиме (n–1)-бітове слово c коду 𝐷 ,…,  вигляду 

0…01…10. Тепер розглянемо n-бітове число вигляду 101…101…10…01…10, 

кожна ізольована група одиниць у якому містить m1 одиничних бітів. Усього 

таких груп буде (n–2)/(m1+1). Під час кодування цього числа за алгоритмом 3.1 у 

кожну групу буде додано не менше 1 біта, а також буде додано роздільник, тобто 

довжина отриманого кодового слова перевищить  

n + (n–2)/(m1+1). Позначимо це кодове слово через d і зауважимо, що |d| – |c| >  

(n–2)/(m1+1). Оскільки асимптотична щільність мультироздільникових кодів має 

порядок (1+)n,  де >0 (див. табл. 3.3), то виходить, що відстань між словами c і 

d у впорядкованому за довжиною списку кодових слів становитиме  

O((1 + )( – )/( )), хоча індекси цих елементів у розглядуваному масиві, ψ–

1(с) та ψ–1(d), відрізняються менш ніж удвічі. І навпаки, якщо розглянути 2 n-

бітових кодових слова: c вигляду 0…01…10 із m2 або … або mt одиницями в 

роздільнику та d вигляду 101…101…10…01…10, кожна ізольована група 

одиниць у якому містить φ(m1) одиничних бітів, де відображення φ означено в 

розділі 3.3.1, то числа ψ–1(с) та ψ–1(d), що є їхніми прообразами, відрізнятимуться 

не менш ніж у O((1 + )( – )/( )) разів. 

Звичайно, таке суттєве зростання обсягу словника обмежує область 

застосування кодів лише порівняно невеликими текстами. Розглянемо 4 можливі 

шляхи вирішення цієї проблеми. 

1. Кодувати текст, що містить n різних слів, кодовими словами ψ(1),…, 

ψ(n), що не є n найкоротшими кодовими словами. Це не збільшує часову та 

ємнісну складність кодування й декодування, але, як показує обчислювальний 

експеримент (табл. 3.9), знижує ступінь стискання. Результати такого 

декодування наведено в стовпці 𝐷 , ,  табл. 3.9. Як бачимо, для тексту середнього 
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розміру (Біблії) збільшення обсягу закодованого тексту становить приблизно 

1%, а  для великого тексту — вибіркових статей з Вікіпедії обсягом 20 Гб — 

обсяг закодованого тексту збільшується приблизно на 0,5%. 

2. Збільшити обсяг словника до k > n елементів і зберігати кодові слова в 

елементах з індексами, що є прообразами n найкоротших кодових слів серед слів 

ψ–1(1),…, ψ–1(k). Збільшений словник є розрідженим, оскільки k – n його 

елементів порожні, однак слова вхідного тексту зіставляються коротшим 

кодовим словам, ніж а разі використання способу 1. Хоча такий підхід потребує 

більше пам’яті для декодування, словник, що передається разом із закодованим 

файлом каналом зв’язку, не збільшується, оскільки, крім числа k, потрібно 

передати лише впорядкований список слів тексту. Експеримент свідчить, що 

якщо за такого підходу для коду D2,3,5 збільшити обсяг словника вчетверо, то 

ступінь стискання середніх і великих текстів знизиться не більш ніж на 0,3% 

порівняно з використанням n найкоротших кодових слів із множини всіх кодових 

слів (кодування зі збільшеним учетверо словником показано в табл. 3.9 у стовпці 

D2,3,5, а кодування з оптимальним словником — у цій же таблиці у стовпці R2,3,5). 

Час декодування за такого підходу не зростає. Саме збільшений учетверо 

словник було використано для мультироздільникових кодів, ефективність 

стискання яких відображено в табл. 3.6 і табл. 3.7. 

3. Побудувати масив довжини t для слів із вищими частотами, у якому 

індекси непорожніх елементів будуть прообразами k < t найкоротших кодових 

слів, а інші слова зберігати у списку чи дереві. Хоча доступ до елементів другої 

частини буде значно довшим, розрідженість структури даних у цілому 

зменшиться. Якщо використовувати стандартну структуру даних «карта» (map) 

з бібліотеки STL для мови С++ вигляду (номер, слово тексту) і дібрати значення 

t так, щоб ємнісна складність структури даних зросла на 10%, то часова 

складність декодування згаданих вище текстів із Вікіпедії зросте приблизно 

вдвічі. Однак ступінь стискання при цьому залишатиметься оптимальною.  
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4. Сконструювати інші алгоритми кодування та декодування 

мультироздільникових кодів, згідно з якими зростаюча послідовність 

натуральних чисел відображалася б у послідовність кодових слів неспадної 

довжини. Таку можливість буде досліджено в розділах 3.4.1 і 3.4.2. 

Звичайно, останній варіант є найкращим; його ми розглянемо далі. 

Спочатку дамо означення монотонного відображення множини натуральних 

чисел на множину слів мультироздільникового коду, а потім розглянемо 

можливість реалізації на його основі ефективних методів кодування й 

декодування мультироздільникових кодів. 

Означення 3.3. Відображення множини натуральних чисел на множину 

слів мультироздільникового коду ψ: N𝐷 ,…,  називатимемо монотонним, 

якщо для будь яких натуральних чисел a і b, таких, що a < b, виконується 

нерівність |ψ(a)|≤ |ψ(b)|.  

Для побудови монотонного відображення ψ можна відсортувати слова 

коду 𝐷 ,…,  за зростанням їхніх довжин, а всередині кожної групи слів 

однакової довжини — в лексикографічному порядку. Пронумерувавши 

отриману послідовність кодових слів послідовними натуральними числами, 

отримаємо шукане відображення. 

Кодування згідно з описаним відображенням виконується тривіально і 

полягає просто у видобуванні кодового слова з масиву за його індексом. Однак 

наївний спосіб декодування, тобто обчислення ψ–1(u), що полягає в 

послідовному пошуку кодового слова u в масиві, є неприпустимо довгим. 

Застосовувати напряму прискорені методи пошуку, такі як двійковий пошук, 

неможливо, оскільки в цілому масив кодових слів лексикографічно не 

відсортовано. Отже, найпростіший спосіб декодування потоку конкатенованих 

кодових слів полягає в тому, щоб спочатку виявити межі чергового кодового 

слова й обчислити його довжину, а потім виконати двійковий пошук у 

лексикографічно відсортованому наборі кодових слів заданої довжини. У разі 

конструювання на основі такого підходу прискорених побайтових алгоритмів 
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декодування для пошуку довжини кодового слова застосовуватиметься 

алгоритм, подібний до алгоритму 3.4, але визначатиметься не саме кодове слово, 

а лише його довжина, і операції з кроку 4b буде замінено одним додаванням. 

Після цього потрібно буде виконати ще двійковий пошук у впорядкованому 

наборі кодових слів заданої довжини. У результаті часова складність алгоритму 

декодування, порівняно з алгоритмом 3.4, зросте досить суттєво.  

Звичайно, найкращим варіантом було б віднайти алгоритм обчислення  

ψ–1(u), тобто декодування слова u, який би обчислював позицію u у 

впорядкованому за зростанням довжин наборі кодових слів без обчислення 

довжини u, на основі опрацювання частин слова u зліва направо. Однак це 

видається проблематичним, оскільки, не знаючи довжини u, ми не знаємо, як 

впливає на позицію u в наборі кодових слів опрацювання того чи іншого 

префіксу або підрядка u. Цієї проблеми, можливо, вдалося б уникнути, якби 

мультироздільникові коди не були префіксними, тобто деякі префікси довших 

кодових слів являли б собою коротші кодові слова (зауважимо, що префіксність 

коду є достатньою, але не необхідною умовою його однозначної декодовності). 

Тоді декодування слова uv, де u — коротке кодове слово, а v — cуфікс довшого 

кодового слова, можна було б виконувати поетапно: спочатку обчислити 

позицію u у впорядкованому наборі кодових слів довжини не більше ніж |u| (для 

цього не потрібно знати нічого про v), а потім до цієї позиції додати зміщення uv 

відносно u у наборі кодових слів довжини не більше ніж |uv|. Зауважимо, що 

якщо слова мультироздільникового коду записувати справа наліво (або 

опрацьовувати кодовий файл справа наліво), то отримаємо якраз непрефіксний, 

але однозначно декодовний код. Простий принцип його декодування випливає із 

симетричності роздільників мультироздільникового коду: послідовності 01…10 

читаються однаково зліва направо та справа наліво, а отже, зчитавши таку 

послідовність із відповідною кількістю одиниць під час обробки закодованого 

файлу справа наліво, ми знатимемо, що це початок чергового кодового слова (а 

отже, перед цією послідовністю закінчується попереднє слово). 
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Мультироздільникові коди з «перевернутими» справа наліво кодовими словами 

назвемо реверсними. Їх ми визначимо та детально дослідимо в розділі 3.4.2. Буде 

побудовано монотонне відображення множини натуральних чисел на множину 

кодових слів реверсного мультироздільникового коду та описано алгоритми 

обчислення зворотного відображення, зокрема швидкий побайтовий алгоритм 

декодування. 

 

3.4.2. Означення та основні властивості реверсних мультироздільникових кодів 

Спочатку дамо означення реверсних мультироздільникових кодів, потім 

доведемо їх однозначну декодовність, повноту та універсальність, а потім 

опишемо монотонне відображення множини натуральних чисел на множину слів 

реверсного мультироздільникового коду. 

Означення 3.4. Реверсним мультироздільниковим кодом 
1 ,..., tm mR  

називається код, що містить усі слова вигляду 01…1 із m1 або… або mt 

одиницями і всі слова, що задовольняють таким умовам: 

 слово починається з послідовності 01…10, що містить m1 або m2 

або… або mt одиниць; 

 слово не закінчується послідовністю 01…1, що містить m1 або m2 

або… або mt одиниць; 

 слово не містить послідовності 01…10 із m1 або m2 або… або mt 

одиницями ніде, крім початку. 

Роздільниками у такому коді є послідовності вигляду 01…10, що містять 

m1 або m2 або… або mt одиниць, однак код містить також слова вигляду 01…1 із 

m1 або m2 або… або mt одиницями, які утворюють роздільник разом із першим 

нулем наступного кодового слова в тексті. 

У теоремі 3.5 покажемо, що реверсні мультироздільникові коди, як і прямі 

мультироздільникові коди, мають властивості однозначної декодовності, 

повноти та універсальності в розумінні Еліаса. 
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Теорема 3.5. Будь-який реверсний мультироздільниковий код 𝑅 ,…,  є 

однозначно декодовним, повним і універсальним. 

Доведення. Зауважимо, що будь-яка послідовність слів реверсного коду 

𝑅 ,…,  у разі читання справа наліво збігається з деякою послідовністю слів коду 

𝐷 ,…, , а отже, код 𝑅 ,…,  є однозначно декодовним згідно з теоремою 3.3. 

Також однозначне декодування може бути виконано в разі обробки закодованого 

файлу зліва направо за таким принципом: 

 зчитуємо файл біт за бітом, поки не зчитаємо послідовності 01…10 із m1 

або m2 або… або mt одиницями; 

 поточне кодове слово закінчується перед початком цієї послідовності, а 

наступне кодове слово починається з цієї послідовності. 

Щоб довести повноту коду 𝑅 ,…, , зауважимо, що кількість слів будь-

якої заданої довжини L у цьому коді дорівнює кількості слів довжини L у коді 

𝐷 ,…, . А оскільки, як показано в теоремі 3.3, нерівність Крафта-Макмілана для 

коду 𝐷 ,…,  виконується як рівність: ∑ 2 |с| = 1с∈ , де С — множина кодових 

слів, то вона виконуватиметься як рівність і для коду 𝑅 ,…, , а отже, цей код є 

повним. 

Щоб довести універсальність коду 𝑅 ,…, , розглянемо довільний текст і 

закодуємо його спочатку кодом 𝐷 ,…, , а потім запишемо закодований файл 

справа наліво, отримавши код 𝑅 ,…, . Застосування цього методу кодування 

даватиме змогу отримувати для довільного вхідного тексту коди 𝑅 ,…, , 

довжини яких дорівнюватимуть довжинам кодів 𝐷 ,…,  для цього ж тексту. А 

оскільки код 𝐷 ,…,  є універсальним згідно з теоремою 3.4, то і код 𝑅 ,…,  

буде універсальним. ■ 
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3.4.3. Множина кодових слів і стискальна ефективність реверсних 
мультироздільникових кодів 

Опишемо монотонне відображення множини натуральних чисел на 

множину слів реверсного мультироздільникового коду 𝑅 ,…, , яке також 

можна також назвати принципом формування довших кодів із коротших.  

Нехай M={m1,…,mt} — множина параметрів коду 𝑅 ,…, , а  

K={k1, …, kq} — впорядкована за зростанням послідовність усіх невід’ємних 

цілих чисел в діапазоні від 0 до mt +1 включно, які не належать M.  Наприклад, 

для коду I2,3,5  K={0, 1, 4, 6}. Насамперед зауважимо, що будь-яке слово коду 

𝑅 ,…,  починається з послідовності 01…1 із m1 або … або mt одиницями. Щодо 

частини слова, яка розташована правіше, можливі 2 варіанти: 

1) ця частина порожня, тобто все кодове слово має вигляд 01…1; 

2) ця частина є конкатенацією груп вигляду 01…1, кількості одиниць у 

яких є числами з множини K або цілими числами, що більші за 

найбільший елемент K. 

Таким чином, будь яке слово коду 𝑅 ,…,  довжиною L бітів утворюється 

одним із таких способів: 

1) це слово вигляду 01…1 із m1 або … або mt одиницями; 

2) утворюється зі слова довжини L – k – 1 бітів дописуванням справа 

послідовності 01…1, що містить k одиниць, де k — деяке число з множини K; 

3) утворюється зі слова довжини L – 1 бітів, що закінчується 

послідовністю вигляду 01…1 із не менше ніж mt + 1 одиницями, дописуванням 

справа одиничного біта. 

Достатньо очевидно також, що будь-яке кодове слово може бути утворено 

лише одним із цих трьох способів. Дійсно, якщо це слово вигляду 01…1 із m1 або 

… або mt одиницями, то воно утворено способом 1, якщо слово закінчується 

групою  бітів вигляду 01…1 із не більш ніж mt + 1 одиницями, то його можна 

утворити лише способом 2, а якщо воно закінчується групою бітів вигляду 01…1 

із не менш ніж mt + 2 одиницями, то його можна утворити лише способом 3. 
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Враховуючи ці факти, можна сформулювати принцип побудови 

впорядкованого набору кодових слів довжини L, якщо набори слів меншої 

довжини вже побудовано:  

 спочатку запишемо всі кодові слова довжини L–1 у тому порядку, 

як їх було зазначено в наборі слів довжини L–1, із додаванням справа символу 

«0», тобто послідовності вигляду 01…1 із k1=0 одиницями; 

 потім запишемо всі кодові слова довжини L–k2–1 у тому порядку, як 

їх було зазначено в наборі слів довжини L–k2–1, із додаванням справа 

послідовності вигляду 01…1 із k2 одиницями; 

- і т.д. 

 коли значення з набору K закінчаться, запишемо всі кодові слова 

довжини L–1, що закінчуються послідовністю вигляду 01…1 із не менше ніж  

mt + 1 одиницями, у тому порядку, як їх було зазначено в наборі слів довжини L–

1, із додаванням справа символу «1»; 

 нарешті, якщо значення L на одиницю більше за mi — значення 

одного з параметрів коду m1 , … , mt , то додамо до набору слово вигляду 01…1 з 

mi одиницями.  

Тепер опишемо алгоритм формування послідовності кодових слів 

довжини L формально. 

Алгоритм 3.6. Формування послідовності кодових слів довжини L  

реверсного мультироздільникового коду 𝑅 ,…, . 

Вхід: довжина кодового слова L, параметри коду m1,…,mt. 

Результат: Послідовність слів коду 𝑅 ,…,  довжини L. 

1. i  1. 

2. Поки L – ki>m1+1 і i ≤ |K|, виконуємо кроки 2а–2b. 

2a. Додаємо до набору усі коди довжини L – ki – 1, дописуючи до 

них справа послідовність 01…1, що містить ki одиниць. Коди 

додаються в тій же послідовності, у якій вони були вказані в наборі 

кодів довжини L – ki – 1. 



232 
 

2b. i  i+1. 

3. Якщо існують кодові слова довжини L–1, що закінчуються 

послідовністю вигляду 01…1 із не менше ніж mt + 1 одиницями, 

додаємо їх до набору, дописуючи справа одиничний біт. Коди 

додаються в тій же послідовності, у якій вони були вказані в наборі 

кодів довжини L – 1. 

4. Якщо L = mj + 1 для деякого j, то додаємо до набору слово 01…1, що 

містить mj одиниць. 

Кінець алгоритму. 

Увесь набір слів коду 𝑅 ,…,  формується послідовно: спочатку 

записуємо найкоротше слово 01…1 довжини m1+1, потім за алгоритмом 3.6 

формуємо набір слів довжини m1+2 і дописуємо їх у кінець послідовності слів 

тощо. Найважливішою властивістю цього впорядкованого набору кодових слів є 

те, що їхні бітові довжини утворюють неспадну послідовність. 

Для прикладу, на рис. 3.9 наведено список слів реверсного 

мультироздільникового коду R2,3,5 довжини не більше ніж 8 і показано, як слова 

довжини 8 утворюються зі слів довжини 7, 6 та 3 дописуванням справа бітових 

послідовностей 0, 01 та 01111 відповідно. 
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Рис. 3.9. Слова реверсного мультироздільникового коду R2,3,5 довжини не 

більше 8. 

 

Реверсні мультироздільникові коди мають такий самий коефіцієнт 

стискання, як і нереверсні мультироздільникові коди зі словником достатньо 

великого розміру, тобто словником у вигляді масиву, що містить слова вихідного 

тексту в таких позиціях i1,…,in, що образи ψ(i1),…, ψ(in) являють собою n 

найкоротших кодових слів, де n — кількість різних слів у тексті. Однак, як 

зазначено вище в цьому розділі,  словник за такого підходу збільшується 

експоненційно відносно n і тому навіть для текстів середнього розміру, таких як 

Біблія, використання такого словника практично неможливе. Отже, для 

порівняння із реверсним кодом R2,3,5 використано прямий мультироздільниковий 

код із незбільшеним словником (тобто до складу цього коду включено слова, що 

є образами перших n натуральних чисел) — 𝐷 , ,  — та код D2,3,5, словник якого 

збільшено в 4 рази порівняно з мінімальним. Як свідчать наведені в табл. 3.9 

результати, реверсний мультироздільниковий код забезпечує коефіцієнт 
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стискання тексту на 0,2–0,3% вищий, ніж відповідний прямий 

мультироздільниковий код із у 4 рази більшим словником, та на 0,7–1,2% вищий, 

ніж прямий мультироздільниковий із незбільшеним словником. Враховуючи, що 

загалом перевищення ентропійної межі для цих кодів становить 3,5–5%, 

отримуємо для реверсних мультироздільникових кодів на 20–30% краще 

наближення до ентропійної межі, ніж для прямих мультироздільникових кодів із 

незбільшеним словником, що є достатньо суттєвою перевагою. 

 

Текст Слів у 

тексті 

Розмір 

словника 

Значення 

ентропії 

D2,3,5 𝐷 , ,  R2,3,5 R2–15 R2,4–15 

Хіба ревуть 

воли як ясла 

повні, П. 

Мирний 

(українською) 

104 832 22 512 11,519 12,476 

8,3% 

12,826 

11,3% 

12,305 

6,8% 

12,418 

7,8% 

12,192 

5,8% 

Біблія 

(англійською) 

790 018 14 018 8,879 9,236 

4% 

9,315 

4,9% 

9,211 

3,7% 

9,082 

2,3% 

9,2 

3,6% 

Статті з 

Вікіпедії 

(англійською) 

19 507 

783 

288 179 11,0783 11,488 

3,7% 

11,544 

4,2% 

11,464 

3,5% 

11,6 

4,7% 

11,393 

2,8% 

Табл. 3.9. Порівняння стискальної ефективності мультироздільникових 

та реверсних мультироздільникових кодів (наведено середню довжину кодового 

слова в бітах і відсоток перевищення значення ентропії) 

 

Підвищити ступінь стиснення ще більше можна завдяки використанню 

кодів із більш ніж трьома роздільниками. Підбір оптимального набору 

роздільників реверсного коду для певного тексту легко автоматизувати, що й 

було зроблено для двох текстів із табл. 3.9. Для Біблії це виявився код із усіма 

роздільниками, що містять від 2 до 15 одиниць; у табл. 3.9 його позначено як R2–
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15, а для статей з Вікіпедії — код, що має роздільник із двома одиницями, а також 

усі роздільники, що містять від 4 до 15 одиниць; у табл. 3.9 його позначено як 

R2,4–15. Додавання наступних роздільників теж покращує ступінь стискання, але 

незначно. Так, коди R2–16 порівняно з R2–15 для Біблії та R2,4–16 порівняно з R2,4–15 

для статей із Вікіпедії будуть коротшими менш ніж на 0,01%. 

На рис. 3.10 стискання двох наведених у табл. 3.9 текстів різноманітними 

кодами зображено у вигляді діаграм. Висоти стовпців діаграм пропорційні 

величині перевищення середньої довжини закодованого слова над бінарною 

ентропією. Як видно, найкращі з мультироздільникових кодів забезпечують 

стискання тексту середнього розміру (Біблії) утричі ближче до ентропійної межі 

за код Фібоначчі Fib3, а тексту великого розміру (статей із Вікіпедії) — більш 

ніж у півтора рази ближче. Перевага мультироздільникових кодів над кодами 

SCDC є ще більшою. 

 

а — кодування тексту середнього розміру (Біблія) 
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б — кодування тексту великого розміру (статті з Вікіпедії) 

 

Рис. 3.10. Порівняння стискальної ефективності подільних кодів 

(відсоток, на який середня довжина кодового слова більша за ентропію). 

 

3.4.4. Декодування реверсних мультироздільникових кодів 

Задача декодування полягає, фактично, у знаходженні за кодовим словом 

c його позиції в наборі всіх кодових слів, тобто значення ψ–1(c). Тоді все, що 

залишиться — це знайти елемент Dictionary[ψ–1(c)] масиву всіх слів вхідного 

тексту, впорядкованих за спаданням частот. На рис. 3.11 зображено скінченний 

автомат, що обчислює значення ψ–1(c) для коду R2,3,5, обробляючи біти кодового 

слова зліва направо. Над кожною стрілкою, що символізує перехід із одного 

стану автомату в інший, перед вертикальною рискою записано символ (0 або 1), 

у разі зчитування якого відбувається цей перехід, а після риски — операції, які 

виконуються під час переходу. Через L позначено довжину згенерованої частини 

кодового слова, що під час опрацювання кожного біта коду збільшується на 1 

(цей інкремент позначено як L++), а через p — величину, що наприкінці 
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опрацювання автоматом кодового слова c дорівнює ψ–1(c). Порядок виконання 

операцій важливий; він є саме таким, як зазначено біля стрілки переходу. 

Рис. 3.11. Декодувальний автомат для коду R2,3,5. 

 

Щоб пояснити принцип роботи автомату, зауважимо, що будь-яке слово 

коду 𝑅 ,…,  являє собою конкатенацію груп вигляду 01…1 із 0 або більше 

одиницями. Після обробки кожної такої групи та наступного за нею нуля автомат 

опиняється в стані 0. Групи 011, 0111 та 011111 можуть бути розташовані лише 

на початку кодового слова. Після їхньої оброки автомат переходить до стану 0 зі 

станів 2, 3 або 5 і величина p ініціалізується значеннями 0, 2 та 11, що 

відповідають положенню слів 011, 0111 та 011111 у послідовності всіх слів коду 

𝑅 , , , побудованій за алгоритмом 3.6, а величина L ініціалізується значеннями 4, 

5 або 7 відповідно. Автомат завершує обробку кодового слова, коли зчитує 

роздільник на початку наступного кодового слова, і при цьому він також 

переходить до стану 0 зі станів 2, 3 або 5. Тоді у змінній p міститься результуюче 

0 1 

0 | pp+nL1 , L++ 

1 | L++ 
2 

3 
0 | output(p), L4, p0 

0 | output(p), L5, p2 

4 

1 | L++ 
1 | L++ 

1 | L++ 

0 | pp+nL2, 

L++ 

0 | pp+nL3, L++ 

5 1 | L++ 

0 | L1, 
     p 

0 | 

output(p),  

 

1 | L++, pp+nL5 

6 
1 | L++, pp+nL4 

0 | L++ 
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значення ψ–1(c), яке виводиться командою output(p). Таким чином, зображений 

на рис. 3.11 автомат опрацьовує потоковий код R2,3,5, що являє собою 

конкатенацію кодових слів. Автомат розпочинає роботу в стані, що позначений 

чорним кружком, і завершує роботу в стані 0 після зчитування останнього 

символу файлу з кодом (зауважимо, що в кінець файлу має бути дописаний 

якийсь роздільник, наприклад 0110). Під час переходу з початкового стану до 

стану 0 величина p ініціалізується порожнім рядком  і, оскільки файл із кодом 

починається з рядка 0110, 01110 або 0111110, то другий перехід до стану 0 буде 

виконано зі станів 2, 3 або 5, а отже, жодна команда додавання до p значення nLj  

до ініціалізації змінної p не виконається. 

Під час роботи автомату використовуються допоміжний двовимірний 

масив, елементи якого позначено як nLj. Якщо j≤|K| (для коду 𝑅 , ,  |K|=4), то 

значення nLj дорівнює величині, на яку збільшується позиція кодового слова у 

послідовності кодових слів, побудованій за алгоритмом 3.6, у разі дописування 

до нього справа такої групи вигляду 01…1 із kj одиницями, що бітова довжина 

отриманого слова дорівнюватиме L. Зміст величини nL,|K|+1 той самий, тільки до 

кодового слова дописується справа один символ «1». Так, у разі переходу зі стану 

0 до стану 0 до кодового слова довжини L–1 справа дописується нульовий біт, 

що зміщує отримане кодового слова на nL1 позицій уперед (оскільки k1=0). 

Перехід зі стану 1 до стану 0 означає дописування до кодового слова справа 

групи 01 (після якої йде символ «0») і, оскільки k2=1, то до величини p додається 

значення nL2. Аналогічно, у разі переходу зі стану 4 до стану 0 до кодового слова 

додається рядок 01111 (після якого йде символ «0»), а до величини p — значення 

nL3 (оскільки k3=4). У разі переходу зі стану 5 до стану 6 до кодового слова 

додається рядок 0111111, а до величини p — значення nL4 (оскільки k3=6). Якщо 

ж після додавання до кодового слова рядка вигляду 01…1 із 6 або більше 

одиницями автомат знову зчитує символ «1», то до величини p додається 

значення nL5. Зауважимо, що, згідно алгоритму 3.6, зсув усіх кодових слів 

довжини L у разі додавання до них тієї самої бітової послідовності вигляду 01…1 
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буде однаковим, так само, як і зсув усіх слів довжини L не менш ніж із 6 

одиничними бітами в кінці, у разі додавання до них одиничного біта.  

Принцип побудови зображеного на рис. 3.11 автомату легко узагальнити, 

щоб сконструювати декодувальний автомат для будь-якого реверсного 

мультироздільникового коду. Отже, нехай 𝑅 ,…,  — реверсний 

мультироздільниковий код, M={m1,…,mt} — множина його параметрів, а K — 

послідовність цілих чисел від 0 до mt+1 включно, які не належать M. Тоді 

декодувальний автомат для цього коду конструюватиметься так: 

 автомат містить mt+2 станів, що нумеруються від 0 до mt+1, а також 

початковий стан; 

 переходи з будь-якого стану в разі зчитування нульового біта ведуть у стан 

0; 

 в разі зчитування одиничного біта перехід із будь-якого стану s < mt+1 веде 

до стану s+1, а зі стану mt+1 — до стану mt+1; переходу за одиничним бітом 

із початкового стану немає, оскільки будь-яке кодове слово починається з 

біта «0»; 

 на переході з початкового стану до нульового виконується ініціалізація 

L1,  p; 

 на переходах зі станів miM до нульового стану виконуються операції 

output(p), L mi+2, 𝑝𝑞 − 1, де qj — кількість кодових слів довжини 

не більше ніж j; 

 на переходах зі станів kiK, i < |K|, до стану 0 виконуються операції 

𝑝𝑝 + 𝑛 , 𝐿 + +; 

 на переході зі стану mt+1=k|K| до стану 0 виконується операція 𝐿 + +; 

 на переходах зі станів i < mt до станів i+1 виконується операція 𝐿 + +; 

 на переході зі стану mt до стану mt+1 виконуються операції 

𝐿 + +, 𝑝𝑝 + 𝑛 ,| |; 

 на переході зі стану mt+1 до стану mt+1 виконуються операції 

𝐿 + +, 𝑝𝑝 + 𝑛 ,| | . 
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Для прикладу, на рис. 3.12 зображено декодувальний автомат для коду 

R2,4,5. 

Рис. 3.12. Декодувальний автомат для коду R2,4,5. 

 

Значення nLj можуть бути отримані на стадії передобчислень, що потребує 

модифікації алгоритму 3.6. Додавши до цього алгоритму всі необхідні дії, 

зокрема дії, що потрібні для обчислення реверсних мультироздільникових кодів 

усіх довжин, які не перевищують певної величини B, отримаємо алгоритм 3.7. У 

ньому також обчислюються величини tL — кількості кодових слів, довжина яких 

не перевищує L, і використовується величина p — кількість вже згенерованих 

кодових слів. Крім того, для обчислення значень nL,|K|+1 потрібні будуть величини 

qL — кількості кодових слів довжини, що не перевищує L, які не закінчуються 

послідовністю вигляду 01…1 із не менш ніж k|K| одиницями.  

Алгоритм 3.7. Формування послідовності кодових слів довжини не 

більше B та масиву зсувів реверсного мультироздільникового коду 𝑅 ,…, . 

0 1 

0 | pp+nL1 , L++ 

1 | L++ 
2 

3 
0 | output(p), L4, p0 

0 | output(
L6, p4 

4 

1 | L++ 
1 | L++ 

1 | L++ 

0 | pp+nL2, 
L++ 

0 | pp+nL3, L++ 

5 1 | L++ 

0 | L1, 
     p 

0 | 
output(p),  
L7, p9 

1 | L++, pp+nL5 

6 
1 | L++, pp+nL4 

0 | L++ 



241 
 

Вхід: верхня межа довжини кодового слова B, параметри коду m1,…,mt. 

Результат: Послідовність слів коду 𝑅 ,…, , що впорядкована за 

зростанням довжин слів, значення параметрів nLi та qL для всіх значень L з 

діапазону 3 ≤ L < B. 

1. L  3, p  1. 

2. Поки L < B,  виконуємо кроки 3–8. 

3. tL  p. 

4. i  1. 

5. Поки L–ki>m1+1 і i ≤ |K|, виконуємо кроки 5а–5e. 

5a. Якщо i = |K|, то qL  p. 

5b. nLi   p – 𝑡 . 

5c. Додаємо до набору усі коди довжини L – ki – 1, дописуючи 

до них справа послідовність 01…1, що містить ki одиниць. 

Коди додаються в тій же послідовності, у якій вони були 

вказані в наборі кодів довжини L – ki – 1. 

5d. i  i + 1. 

5e. p  p + 𝑡 . 

6. Якщо є коди довжини L–1, що закінчуються послідовністю 

вигляду 01…1 із не менш ніж k|K| одиницями, виконуємо кроки 

6a–6c. 

6a. nL,|K|+1  p – 𝑞 . 

6b.  Додаємо всі зазначені в п. 6 слова до набору кодових слів, 

дописуючи до них справа символ «1». Під час додавання 

кожного слова збільшуємо p на 1. 

7. Якщо L = mj + 1 для деякого j, то додаємо до набору слово 01…1, 

що містить mj одиниць, і збільшуємо p на 1. 

8. L  L + 1. 

Кінець алгоритму. 
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Побітовий алгоритм декодування реверсного мультироздільникового 

коду очевидний і полягає просто у застосуванні до потоку кодових слів 

декодувального автомату, що зображений на рис. 3.10, і опрацьовує біт за бітом. 

Прискорений побайтовий алгоритм декодування розглянемо на прикладі кодів 

R2x — тобто реверсних мультироздільникових кодів, найкоротший роздільник 

яких має вигляд 0110 (і які можуть містити будь-яку кількість довших 

роздільників) — і побудуємо його за  тим самим принципом, що і алгоритм 3.4 

декодування мультироздільникового коду D2,3,5. Пошукова таблиця TAB для 

цього алгоритму — це, фактично, тривимірний масив TAB[astart][L][Text[i]], 

індексами якого є astart — стан декодувального автомату на початку обробки 

поточного байта тексту, L — довжина вже опрацьованої частини кодового слова 

та Text[i] — оброблюваний байт тексту. Однак для заощадження часу ми 

розглядатимемо цей масив як набір одновимірних масивів TABj[Text[i]]. Номер 

масиву j залежить від опрацьованої довжини кодового слова та стану автомату 

наприкінці обробки попереднього байта тексту, тобто кожній комбінації значень 

параметрів astart та L відповідатиме окремий масив TABj. Крім номера масиву для 

обробки наступного байта тексту, у результаті опрацювання попереднього байта 

ми отримуватимемо величини p1, p2, p3, p4 — числа, за якими визначаються 

індекси декодованих слів у словнику Dict. Якщо обробка певного кодового слова 

під час опрацювання певного байта починається і завершується, то значення pi 

буде його індексом у словнику Dict, якщо тільки завершується або 

продовжується, то pi — це значення, яке треба додати до вже обчисленої позиції 

p слова у словнику, а якщо тільки починається, то позиція p слова у словнику 

ініціалізується значенням pi (а під час обробки наступних байтів може 

збільшуватися).  

Зауважимо, що під час опрацювання одного байта коду R2x може бути 

завершено декодування не більш ніж трьох кодових слів (і, можливо, розпочато 

декодування четвертого). Справді, найбільша кількість кодових слів 

обробляється під час опрацювання байту вигляду (011)01101100, де в дужках 
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зазначено останні біти попереднього байту або подібних комбінацій бітів 

(попередній байт, замість послідовності 011, може також завершуватися 

послідовністю 0111 або 011111, в кінці поточного байту може міститися 

послідовність 01101 або 01110, а також поточний байт може мати вигляд 

01110110). Тоді, після обробки першого нульового біта байту, завершиться 

обробка кодового слова, яке закінчилося в попередньому байті ще перед бітами, 

що зазначені в дужках — таким чином буде отримано значення p1. Після обробки 

першої групи бітів 0110 завершиться опрацювання кодового слова 011, біти 

якого зазначені в дужках. Його індексом у словнику Dict буде значення p2. У 

результаті обробки другої такої групи буде завершено опрацювання слова 011 

або 0111, яким починається цей байт, і p3 — це індекс цього слова у словнику 

Dict. Нарешті, обробка другого кодового слова, яке цілком міститься в даному 

байті, лише почнеться, але не завершиться, оскільки зображений на рис. 3.10 

автомат (чи йому подібний для коду з іншими роздільниками) завершує обробку 

кодового слова лише після опрацювання роздільника на початку наступного 

слова і тоді значення p4 — це початковий індекс другого слова в словнику (який 

під час обробки наступних байтів може збільшуватися).  

 

Алгоритм 3.8. Швидкий побайтовий алгоритм декодування реверсних 

мультироздільникових кодів із найкоротшим роздільником вигляду 0110. 

Вхід: Закодований файл у вигляді масиву байтів Text. 

Результат: Послідовність слів декодованого тексту у вигляді масиву 

рядків Dict. 

1. j  1. 

2. i  1. 

3. p  0. 

4. Поки значення i менше довжини тексту в байтах, виконуємо кроки  

4a–4l. 

4a.   (p1,p2,p3,p4,j)  TABj[Text[i]] 
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4b.   p  p + p1 

4c.   Якщо p2 ≥ 0, виконуємо кроки 4d–4k, інакше переходимо на 

крок 4l. 

4d.  До результату додаємо слово Dict[p] 

4e.  Якщо p3 ≥ 0, виконуємо кроки 4f–4j, інакше переходимо 

на крок 4k. 

4f. До результату додаємо слово Dict[p2] 

4g. Якщо p4 ≥ 0, виконуємо кроки 4h–4i, інакше 

переходимо на крок 4j. 

4h.   До результату додаємо слово Dict[p3] 

4i. p  p4 

4j. p  p3 

4k.  p  p2 

4l. i  i + 1 

Кінець алгоритму. 

Експериментально визначену тривалість виконання алгоритмів 

декодування наведено в табл. 3.10.  Наведені значення часу в мілісекундах 

усереднено за 1000 пробігів кожного алгоритму на ПК з процесором AMD Athlon 

II X2 245, 2,9 ГГц, 4ГБ оперативної пам’яті, ОС 64-бітна Windows 7. Також 

вказано перевищення часу декодування над кодом з найшвидшим декодуванням 

— RPBC (у відсотках). Результат декодування записувався в оперативну пам’ять 

як масив вказівників на слова вихідного тексту, що зберігалися в незмінному 

словнику. Час виконання алгоритму R2x є усередненим часом декодуванням кодів 

R2,3,5 і R2–10 для Біблії та кодів R2,3,5 і R2,4–15 для статей з Вікіпедії. Зазначимо, що 

час виконання алгоритму R2x для різних кодів відрізняється лише через 

відмінності в довжинах закодованих повідомлень. Алгоритм 3.8 є дещо 

швидшим за прискорений байтовий алгоритм 3.4 декодування 

мультироздільникового коду D2,3,5, оскільки на кроці 4b в алгоритмі 3.8 

виконується лише одна операція додавання, порівняно з двома операціями на 
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кроці 4b алгоритму 3.4 і, крім того, крок 4а алгоритму 3.8 виконується швидше 

за відповідний йому крок 4а алгоритму 3.4. 

Табл. 3.10. Результати експерименту з порівняння швидкодії 

декодувальних алгоритмів (час подано в мілісекундах) 

Текст RPBC SCDC Fib3 – 

побайтовий 

алгоритм 

D2,3,5 – 

побайтовий  

алгоритм 

R2x – 

побайтовий  

алгоритм 

Біблія 
(англійською) 

9,74 
11,71 
(+20,2%) 

24,51 
(+151,6%) 

18,12 
(+86%) 

15,04 
(+54,4%) 

Статті з 
Вікіпедії 
(англійською) 

305,1 
364,1 
(+19,3%) 

714,9 
(+134,3%) 

547 
(+79,3%) 

459,6 
(+50,6%) 

 

Як видно, найшвидший із алгоритмів декодування реверсних 

мультироздільникових кодів є приблизно в 1,6 разів швидшим за побайтовий 

метод декодування кодів Фібоначчі, однак приблизно в 1,5 рази повільніший за 

декодування коду RPBC. Останній факт пояснюється тим, що кожної ітерації 

алгоритму 3.8 на кроці 4а виконується читання 5 значень із пам’яті з достатньо 

великої декодувальної таблиці, в той час як кожної ітерації під час декодування 

коду RPBC виконуються лише арифметичні операції та 2 зчитування зі значно 

менших таблиць. 

 

Висновки за розділом 3 

У 3-му розділі означено властивість подільності кодів та визначено 2 

класи подільних кодів: (k,)-подільні коди (найвідоміший представник – коди 

Фібоначчі) та (,k)-подільні коди (наприклад, мультироздільникові коди). У силу 

особливостей будови (,k)-коди видаються більш ефективними для стискання 

певних типів даних, зокрема природномовних текстів, що підтверджується 

результатами експериментів. Так, означені в цьому розділі мультироздільникові 

коди можуть гнучко припасовуватися до розподілу частот символів вхідного 
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тексту завдяки варіюванню двох параметрів: кількості роздільників та їхньої 

довжини. Що більшою є кількість роздільників, то більшою є кількість коротких 

кодових слів, але нижчою — асимптотична щільність. У разі збільшення 

довжини роздільників залежність стає зворотною: кількість коротких кодових 

слів зменшується, а асимптотична щільність зростає. Як свідчать обчислювальні 

експерименти, довжини роздільників можна дібрати так, що 

мультироздільникові коди забезпечуватимуть краще стискання природномовних 

текстів різних обсягів, ніж коди Фібоначчі, а саме, у 1,5–3 рази ближче до 

ентропійної межі.  

Розроблено алгоритми кодування та декодування мультироздільникових 

кодів, які оперують на рівні бітів і мають недолік, пов’язаний із немонотонностю 

відображення множини натуральних чисел на множину кодових слів. Цей 

недолік усунуто завдяки реверсним мультироздільниковим кодам. Для таких 

кодів розроблено побайтові декодувальні алгоритми, які діють значно швидше 

за відповідні алгоритми для кодів Фібоначчі. 

Отже, запропоновані в цьому розділі мультироздільникові стискальні 

коди за всіма суттєвими параметрами перевершують коди Фібоначчі, надають 

можливість швидкого пошуку в закодованих файлах та забезпечують певний 

рівень їх робастності й тому являють собою реальну альтернативу для таких 

класичних методів кодування, як коди Хафмана чи арифметичне кодування. 

Зазначимо, що більшість із досліджених у розділі 2 завадостійких кодів, 

зокрема нижній (2,3)-код, також є подільними ((,k)-подільність нижнього (2,3)-

коду випливає безпосередньо з його означення). Цікавий різновид кодів, які 

також можна вважати подільними та завадостійкими у широкому значенні цього 

терміну, описано в [196]. Вони призначені для виправлення граматичних 

помилок у природномовних текстах. 

Результати розділу 3 опубліковано в працях [35]–[37], [40], [45], [146], 

[193]–[196]. 
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4. Пошук рядка в тексті 
Задача пошуку рядка (патерна) у більшому тексті є однією з основних, що 

вирішуються в інформаційно пошукових системах. Ми розглядатимемо 

класичний різновид цієї задачі: знайти позиції всіх точних входжень патерна P у 

текст T. І патерн, і текст вважаються заданими на деякому алфавіті . Загалом 

надалі використовуватимемо такі позначення: 

 T[0…n–1] — текст, у якому виконується пошук; 

 P[0…m–1] — шуканий патерн; 

 n — довжина вхідного тексту; 

 m — довжина патерна (як правило, є значно меншою за довжину тексту); 

  — алфавіт тексту й патерна; 

 || — кількість символів у алфавіті; 

 |P| — кількість різних символів у патерні. 

Усі відомі алгоритми пошуку патерна можна описати схемою, що 

передбачає виконання двох етапів. На першому етапі виконуються 

передобчислення, тобто на основі інформації про патерн будуються пошукові 

таблиці — масиви, використання яких прискорює пошук на другому, 

пошуковому, етапі. Пошуковий етап найчастіше полягає у послідовних зсувах 

вікна пошуку на певну безпечну відстань, що можуть перемежовуватися 

перевірками наявності патерна в поточній позиції вкіна пошуку. Дамо точні 

означення понять вікна пошуку та безпечного зсуву. 

Означення 4.1. Під час виконання алгоритму пошуку вікном пошуку 

називається такий підрядок тексту T, що всі входження патерна в T, які 

починаються лівіше від лівої межі цього підрядка, вже знайдені. 

Як правило, довжину вікна пошуку вважають рівною довжині патерна. 

Означення 4.2. Безпечним називається такий зсув вікна пошуку вправо, 

який не дає можливості пропустити найлівіше входження патерна в текст, права 

межа якого є правішою за праву межу поточного вікна пошуку. Під терміном 
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«пропустити входження патерна» мається на увазі зсунути вікно пошуку так, 

щоб його права межа була правішою за праву межу цього входження. 

Оговоримо також спосіб вимірювання швидкодії алгоритмів. Насамперед 

зауважимо, що ми порівнюватимемо алгоритми з огляду на їхню швидкодію у 

середньому, оскільки швидкодія у найгіршому випадку є малоцікавою з 

практичної точки зору (найгірші тексти для алгоритмів пошуку патерна — це, як 

правило, повторення тієї самої літери чи інші екзотичні послідовності символів, 

що на практиці не зустрічаються). Також зауважимо, що пошукові алгоритми 

можуть застосовуватися до даних різної природи, від якої залежить швидкодія 

алгоритмів. Однак, щоб порівнювати якість алгоритмів «у цілому», від природи 

даних потрібно абстрагуватися. Тоді дані генерують випадковим чином, з 

рівномірним розподілом ймовірностей трапляння символів базового алфавіту у 

тексті, патерн вибирають як випадковий підрядок тексту, і порівнюють 

швидкодію алгоритмів у різних точках площини (||,m). Якщо не обумовлено 

інше, застосовуватиметься саме такий спосіб вимірювання швидкодії алгоритмів 

для тексту обсягом 10 млн символів.  

Час виконання алгоритмів пошуку також суттєво залежить від операційного 

середовища. У цьому розділі як стандартне тестове операційне середовище 

використовувався персональний комп’ютер із ЦП AMD Atlon II, 2,9 ГГц, 16 КБ 

кеш-пам’яті L1, 1 МБ кеш-пам’яті L3, 4 ГБ ОЗП, ОС Microsoft Windows 7. Для 

тестів, що проводилися на іншому комп’ютері, його конфігурація 

зазначатиметься окремо. 

 

4.1. Алгоритми пошуку рядка в тексті з використанням суміжних 

вікон пошуку 

Родину алгоритмів пошуку рядка в тексті з використанням суміжних 

пошукових вікон (Multiple Adjacent Search Windows, MAW) можна віднести до 

методів суфіксного пошуку рядка типу Боєра-Мура. Базовим (найпростішим і 
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одним із перших історично) серед цих методів може вважатися метод Боєра-

Мура-Хорспула [151] (BMH), пошуковий цикл якого описано в алгоритмі 4.1.  

Алгоритм 4.1. Пошуковий цикл алгоритму Боєра-Мура-Хорспула. 

Вхід: текст T[0..n–1], патерн P[0..m–1], таблиця зсувів D||.  

Вихід: набір чисел, що є позиціями початків усіх входжень патерна в текст. 

1. pos  0. 

2. Поки pos ≤ n – m, виконуємо кроки 3–9. 

3.       j  0. 

4.      Поки j < m і T[pos + j] = P[j], виконуємо крок 5. 

5.               j  j + 1. 

6.       Якщо j = m, виконуємо крок 7 

7.              Вивести pos. 

8.       pos  pos + D[T[pos + m – 1]]. 

9.       Переходимо на крок 2. 

Кінець алгоритму. 

Зсув вікна пошуку відбувається в рядку 8 алгоритму 1 і його величина 

дорівнює D[T[pos + m − 1]], де pos — початкова позиція вікна пошуку, а D — 

таблиця зсувів, що визначається на стадії передобчислень за таким принципом: 

D(c) = min({1 ≤ k < m | P[m − 1 − k] = c}, m). 

Якщо відношення |P| / || достатньо мале, то символ T[pos + m − 1] з 

високою ймовірністю не трапляється в патерні і величина зсуву буде 

максимальною, тобто становитиме m. А за особливо малих значень  |P| / || не 

тільки символ T[pos + m − 1] з високою ймовірністю не належатиме патерну, але 

і символ T[pos + 2m − 1] також (а можливо, і символ T[pos + 3m − 1] тощо). Це 

означає, що вікно пошуку може бути безпечно зсунуто відразу на кілька своїх 

довжин, або, інакше кажучи, кілька послідовних вікон пошуку можуть бути 

опрацьовані на одній ітерації пошукового циклу. Це і є основною ідеєю 

алгоритмів із кількома суміжними вікнами пошуку (Multiple Adjacent Search 

Windows, MAW). 
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4.1.1. Алгоритм MAW2 

Спочатку розглянемо алгоритм, що опрацьовує на одній ітерації два 

суміжних вікна пошуку, або, що те саме, одне вікно довжини 2m — MAW2. Наша 

мета — зменшити кількість обчислень, що необхідні для обробки рядка довжини 

2m. Якщо проаналізувати пошуковий цикл алгоритму BMH (алгоритм 1), то 

можна помітити, що два зчитування з таблиці D в рядку 8 на двох ітераціях циклу 

можуть бути замінені одним зчитуванням із двовимірної таблиці зсувів M2||×||, 

що визначається таким чином: M2[i][j] — це найлівіша можлива за безпечного 

зсуву позиція першого символу патерна за припущення, що T[m–1]=i та T[2m–

1]=j. Усі зсуви, що визначаються таблицею M2, можуть бути поділені на 4 типи, 

зображені на рис. 4.1. У нижньому рядку кожного з цих рисунків зображено 

текст, а у верхньому — положення першого з двох суміжних вікон пошуку після 

зсуву. 

 

Рис. 4.1. Різновиди зсувів у алгоритмі MAW2 

(а) Як символ i, так і символ j, не належать патерну. Тоді вікна пошуку 

можна безпечно зсунути на 2m позицій вперед. 
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(б) Символ і не належить патерну, але символ j належить. У цьому випадку 

вікна пошуку може бути безпечно зсунуто на більш ніж m–1 символ, але менше 

ніж на 2m символів. А саме, у результаті зсуву найправіше входження символу j 

в патерн, який збігається з першим вікном пошуку, має відповідати символу 

T[2m–1]. 

(в) Символ і належить патерну, але P[m–1]≠i. Тоді вікна пошуку може бути 

безпечно зсунуто менш ніж на m символів уперед, так, щоб найправіше 

входження символу і в патерн, який збігається з першим вікном пошуку, 

відповідало символу T[m–1]. 

(г) P[m–1]=і. Лише в цьому випадку можливий збіг патерна із фрагментом 

тексту в поточній позиції вікон пошуку й потрібно перевірити, чи збігаються з 

першими m–1 символами патерна перші m–1 символів тексту. Щоб зсунути вікна 

пошуку в цьому випадку, можна застосувати таблицю зсувів якогось із 

одновіконних пошукових алгоритмів, наприклад QucikSearch [152]. 

Пошуковий цикл MAW2 зображено в алгоритмі 4.2. Припускається, що в 

кінець тексту дописано «стоп-патерн», що дає змогу на кроці 2 коректно 

отримувати символ T[pos+m] в кінці тексту. Крім того, дописування патерна в 

кінець тексту дає можливість виконувати перевірку досягнення кінця тексту 

лише в разі виявлення збігу (крок 8). 

Алгоритм 4.2. Пошуковий цикл алгоритму MAW2. 

Вхід: текст T[0..n–1], патерн P[0..m–1], таблиця зсувів M2||×||, таблиця 

зсувів D|| алгоритму QS.  

Результат: набір чисел, що є позиціями початків усіх входжень патерна в 

текст. 

1.  pos  m – 1. 

2.  r  M2[T[pos]][T[pos+m]]. 

3.  Якщо r=0, переходимо на крок 4, інакше — на крок 12. 

4.        j  0. 

5.       Поки j < m–1 і T[pos – m + j +1] = P[j], виконуємо крок 6. 
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6.              j  j + 1. 

7.        Якщо j = m – 1, виконуємо кроки 8–9. 

8.             Якщо pos ≥ n, стоп. 

9.             Вивести pos – m + 1. 

10.         pos  pos + D[T[pos]]. 

11.         Переходимо на крок 2. 

12.    pos  pos + r 

13.    Переходимо на крок 2. 

Кінець алгоритму. 

Обчислимо кількість операцій а алгоритмах BMH і MAW2, які необхідно 

виконати для зсуву вікна пошуку на 2m позицій вправо у випадку (а). 

Аналогічний механізм перевірки досягнення кінця тексту можна застосувати і в 

алгоритмі BMH. Тобто в разі виконання умови на кроці 6  в алгоритмі 4.1 

потрібно виконати команду «якщо pos ≥ n – m, то завершити алгоритм» — тоді 

крок 2 можна просто вилучити, а на кроці 9 виконати безумовний перехід на крок 

3. Тому в розрахунках обчислювальної складності, які наведено в табл. 4.1, крок 

2 алгоритму 4.1 не враховується.  

В алгоритмі MAW2 для зсуву вікна пошуку на 2m позицій необхідно 

виконати одну ітерацію, а в алгоритмі BMH — дві. Зауважимо, що умова, яка 

перевіряється на кроці 3 алгоритму 4.2, справджується тільки у випадку (г), 

інакше на ітерації пошукового циклу виконуються лише рядки 2, 3, 12 і 13 цього 

алгоритму. Зауважимо також, що для отримання значення елемента 

одновимірного масиву, на кшталт D[x], що еквівалентно *(D + x) в позначеннях 

мови Сі, потрібно виконати одне додавання та два читання з пам’яті, а отримання 

значення елемента двовимірного масиву M2||×||[x][y], що в позначеннях мови Сі 

записується як *(M2 + ||*x + y), потребує двох додавань, одного множення і 

трьох зчитувань з пам’яті (значення || є константою і зчитування з пам’яті не 

потребує). Таким чином, найбільш затратна операція алгоритму MAW2, r  

M2[T[pos]][T[pos+m]], що виконується на кроці 2 алгоритму 4.2, потребує 5 
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зчитувань із пам’яті: значень pos, m, а також елементів масивів T[pos], T[pos+m] 

і самого масиву M2; 5 додавань: 1 для отримання T[pos], 2 для отримання 

T[pos+m] і ще 2 для отримання самого елемента M2; 1 множення та 1 

присвоювання. 

У алгоритмі BMH у випадку (а) рівність T[pos + j] = P[j] на кроці 4 не 

виконується і тому умову j < m на цьому кроці можна не перевіряти. Загалом у 

випадку (а) виконуються лише кроки 3, 4, 6, 8 і 9 цього алгоритму. 

Зауважимо також, що віднімання для обчислення значення m – 1 не потрібно 

виконувати, адже це значення може бути отримано і збережено в окремій змінній 

на стадії передобчислень. 

Таблиця 4.1. Кількість операцій у пошукових циклах алгоритмів BMH і 

MAW2. 

Операції BMH MAW2 

Порівняння 4 = (1 на кроці 3 + 1 на 

кроці 6)×2. 

1 (крок 3) 

Присвоювання 4 = (1 на кроці 3 + 1 на 

кроці 8)×2. 

2 (кроки 2 і 12) 

Читання з пам’яті 20 = (4 на кроці 4 + 2 на 

кроці 6 + 4 на кроці 

8)×2. 

8 (5 на кроці 2, 1 на 

кроці 3 і 2 на кроці 12) 

Додавання 14 = (3 на кроці 4 + 4 на 

кроці 8)×2. 

6 (5 на кроці 2 та 1 на 

кроці 12) 

Множення — 1 (крок 2) 

Безумовні переходи 2 = (1 на кроці 9)×2. 1 (крок 13) 

Разом 44 19 

  

Як видно з табл. 4.1, кількість операцій, які для подвійного зсуву вікна 

пошуку необхідно виконати в алгоритмі MAW2, більш ніж удвічі менша за 

кількість операцій у алгоритмі BMH, які потрібно виконати для зсуву вікна 
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пошуку на таку саму відстань. Зазначимо, що така операція як множення на 

сучасних процесорах не є надто витратною за часом і її виконання триває лише 

на 20–30% довше за інші операції. 

Легко помітити, що одна ітерація алгоритму MAW2 потребує виконання 

меншої кількості операцій навіть ніж одна ітерація пошукового циклу BMH у 

випадках (а), (б), (в), коли рівність r = 0, що перевіряється на кроці 3 алгоритму 

MAW2, не виконується. Таким чином, пошуковий цикл алгоритму MAW2 

виконується швидше за пошуковий цикл алгоритму BMH навіть у випадку (в), 

коли виконується рівність M2[i][j]=D[i], тобто коли довжини зсувів у цих 

алгоритмах однакові. 

Звичайно, переваги пошукового циклу MAW2 над пошуковим циклом BMH 

у випадку (б) менші, ніж у випадку (а), а у випадку (в) менші, ніж у випадку (б). 

По мірі зростання значення відношення |P| / || ймовірність настання випадків 

(б) і (в), порівняно з випадком (а), збільшується, а при подальшому зростанні 

цього значення буде збільшуватися ймовірність настання випадку (в) порівняно 

з випадком (б). Якщо ж значення |P| / || близьке до 1, то майже завжди 

виконується випадок (в) і часова перевага алгоритму MAW2 над алгоритмом 

BMH стає малою. Випадок, що зображений на рис. 4.1 (г), на випадковому тексті 

трапляється з імовірністю 1 / ||, незалежно від кількості різних символів у 

патерні. У цьому випадку виконується внутрішній цикл алгоритму MAW2 (рядки 

5 і 6 алгоритму 4.2) і кількість його ітерацій буде такою самою, як і у 

внутрішньому циклі алгоритму BMH, однак на кожній ітерації внутрішнього 

циклу MAW2 виконується на 2 операції більше, ніж на кожній ітерації 

внутрішнього циклу BMH (рядки 4 і 5 алгоритму 4.1). 

Таким чином, пошуковий цикл алгоритму MAW2 суттєво швидший за 

пошуковий цикл алгоритму BMH за виконання двох умов: (1) алфавіт достатньо 

великий для того, щоб випадок (г) був малоймовірним; (2) відношення |P| / || 

достатньо мале для того, щоб випадок (в) був малоймовірним. Фактично будь-

який алфавіт розміру 8 або більше може вважатися «достатньо великим» для 
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того, щоб зробити випадок (г) малоймовірним. Невиконання умови (2) 

призводить до того, що пошуковий цикл алгоритму MAW2 працює лише трохи 

швидше за пошуковий цикл алгоритму BMH. Однак у цілому у широкому 

діапазоні комбінацій (довжина патерна, розмір алфавіту) швидкодія алгоритму 

MAW2 суттєво вища за швидкодію алгоритму BMH. 

Для тих комбінацій (m, ||),  де m невелике, а значення || належить 

діапазону 32–64, алгоритм MAW2 може бути швидшим за всі інші алгоритми, 

що не належать родині MAW (табл. 4.8). 

 

4.1.2. Використання біграм символів перевірки у вікнах пошуку 

Фактично в алгоритмі MAW2 застосовується класичний підхід, що полягає 

в перевірці значень окремих символів, які розташовані в тексті далеко один від 

одного. Хоча такий підхід може мати певні переваги, якщо відношення |P| / || є 

малим, наведений у розділі 1 аналіз численних алгоритмів пошуку рядка в тексті, 

які були винайдені після 1990 року, свідчить про те, що перевірка двох або 

більше суміжних символів вікна пошуку (так званих q-грам) у загальному 

випадку є більш ефективним. Зауважимо, що використана в алгоритмі MAW2 

техніка обробки двох суміжних вікон пошуку може бути легко розширена і на 

випадок перевірки q-грам. У випадку біграм основна передумова ефективного 

пошуку полягає в тому, що патерну не належить не лише пара символів 

(T[pos],T[pos+1]), але й пара символів (T[pos+m],T[pos+m+1]) також. Звичайно, 

це припущення є реалістичним у значно ширшій області площини (довжина 

патерна, розмір алфавіту), ніж аналогічне припущення, що стосується пари 

окремих символів у суміжних вікнах пошуку. Пошуковий алгоритм, на кожній 

ітерації якого перевіряються згадані 2 пари символів, називатимемо MAW22 (2 

суміжних вікна пошуку з двома символами перевірки в кінці кожного. Його 

пошуковий цикл описано в алгоритмі 4.3. Як і в алгоритмі 4.2, припускатимемо, 

що в кінець тексту дописано «стоп-патерн». 
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Алгоритм 4.3. Пошуковий цикл алгоритму MAW22. 

Вхід: текст T[0..n–1], патерн P[0..m], таблиця зсувів M22||×||×||×||, таблиця 

зсувів D|| алгоритму QS.  

Результат: набір чисел, що є позиціями початків усіх входжень патерна в 

текст. 

1.  pos  m – 2. 

2.  r  M22[T[pos]][T[pos+1]][T[pos+m]][T[pos+m+1]]. 

3.  Якщо r=0, переходимо на крок 4, інакше — на крок 12. 

4.        j  0. 

5.       Поки j < m–1 і T[pos – m + j +2] = P[j], виконуємо крок 6. 

6.              j  j + 1. 

7.        Якщо j = m – 2, виконуємо кроки 8–9. 

8.             Якщо pos ≥ n – 1, стоп. 

9.             Вивести pos – m + 2. 

10.         pos  pos + D[T[pos]]. 

11.         Переходимо на крок 2. 

12.    pos  pos + r 

13.    Переходимо на крок 2. 

Кінець алгоритму. 

 

Фактично алгоритм 4.3 відрізняється від алгоритму 4.2 лише способом 

обчислення зсуву r на кроці 2, а також тим, що змінна pos вказує не на останній 

символ першого вікна пошуку, а на передостанній. Як і в алгоритмах 4.1 і 4.2, у 

алгоритмі 4.3 таблицю зсувів за одним символом позначено через D. А таблицю 

зсувів за двома біграмами M22 організовано так: M22[i][j][k][t] — це найлівіша 

можлива позиція першого символу патерна за припущення, що T[m–2]=i, T[m–

1]=j, T[2m–2]=k, T[2m–1]=t. 

Звичайно, алгоритм MAW22 може бути ефективним лише завдяки значно 

довшим за m зсувам вікна пошуку, оскільки інакше обчислювальні витрати, 
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пов’язані з отриманням значення елемента чотиривимірного масиву, не 

компенсуються збільшенням довжини зсуву, порівняно з алгоритмами BMH чи 

MAW2. Як свідчать результати експериментів, наведені в табл. 4.3 і 4.4, для 

деяких довжин патерна, якщо ||=4, «довгі» зсуви є достатньо ймовірними, щоб 

алгоритм MAW22 був найшвидшим серед усіх відомих на сьогодні алгоритмів, 

якщо не враховувати його узагальнення на q суміжних вікон пошуку з 

перевіркою p-грам символів у кінці кожного, що розглядатимуться в наступному 

підрозділі. Згідно з [148], у цій області площини (довжина патерна, розмір 

алфавіту) найшвидшими були алгоритми EBOM [155] та різні варіації алгоритму 

SBNDM [156]. Серед останніх найцікавішим для нашого дослідження є алгоритм 

GSB [171], оскільки в його «циклі пропуску», як і в алгоритмі MAW2, 

перевіряються дві біграми символів тексту. Цей цикл використовується для 

забезпечення максимальних зсувів вікон пошуку в тому випадку, якщо в їх 

поточних позиціях збігу не може бути. Цикл пропуску GSB наведено в алгоритмі 

4.4. В алгоритмі EBOM також є швидкий цикл пропуску, який описано в 

алгоритмі 4.5 (ми розглядаємо швидку реалізацію алгоритму EBOM, яку можна 

знайти в засобі SMART [173], [174]). На двох ітераціях циклу пропуску в 

алгоритмі EBOM, так само, як і на одній ітерації циклу пропуску в алгоритмі 

GSB, вікно пошуку може бути зсунуте на 2m – 2 позицій щонайбільше.  

 

Алгоритм 4.4. Цикл пропуску алгоритму GSB. 

Вхід: текст T[0..n–1], патерн P[0..m], таблиця бітових масок символів тексту 

B||, поточна позиція pos передостаннього символу вікна пошуку.  

Результат: позиція pos передостаннього символу вікна пошуку, у якій 

неможливо безпечно зсунути вікно пошуку на 2m – 2 символи. 

1.  Поки (D  ((B[T[pos+1]]<<1) & B[T[pos]])) = 0 AND  

((B[T[pos+m]]<<1) & B[T[pos+m–1]]) = 0, виконувати крок 2. 

2.        pos  pos + 2m – 2. 

Кінець алгоритму. 
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Алгоритм 4.5. Цикл пропуску алгоритму EBOM. 

Вхід: текст T[0..n–1], патерн P[0..m], таблиця швидких зсувів FT||×||, 

поточна позиція pos останнього символу вікна пошуку.  

Результат: позиція pos останнього символу вікна пошуку, у якій 

неможливо безпечно зсунути вікно пошуку на 2m – 2 символи. 

1.  Поки FT[T[pos]][T[pos – 1]] = , виконувати крок 2. 

2.        pos  pos + m – 1. 

Кінець алгоритму. 

Кількість базових операцій, що виконуються на двох ітераціях циклу 

пропуску в алгоритмі EBOM та одній ітерації алгоритму MAW22 (випадок 

максимально можливого зсуву) або алгоритму GSB (цикл пропуску), пораховано 

в табл. 4.2. 

 

Таблиця 4.2. Кількість операцій у пошукових циклах алгоритмів EBOM, 

GSB і MAW22. 

Операції EBOM GSB MAW22 

Порівняння 2 = (1 на  

кроці 1) × 2. 

2 (на кроці 1) 1 (на кроці 3) 

Присвоювання 2 = (1 на  

кроці 2) × 2. 

2 (на кроках  

1 і 2) 

2 (кроки 2 і 12) 

Читання з пам’яті 12 = (4 на кроці 1 

+ 2 на кроці 2)×2. 

13 (11 на кроці 

1, 2 на кроці 2) 

11 (8 на кроці 2, 1 

на кроці 3 і 2 на 

кроці 12) 

Додавання 12 = (5 на кроці 1 

+ 1 на кроці 1)×2. 

12 (11 на кроці 

1, 1 на кроці 2) 

12 (11 на кроці 2 

та 1 на кроці 12) 

Побітовий зсув — 2 (на кроці 1) — 

Побітове та логічне 

«І» 

— 3 (на кроці 1) — 
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Множення 2 = (1 на  

кроці 1)×2. 

— 3 (на кроці 2) 

Цикли та безумовні 

переходи 

2 = (1 на  

кроці 1)×2. 

1 (на кроці 1) 1 (на кроці 13) 

Разом 32 35 30 

 

Як видно, в алгоритмі MAW22 в разі зсуву подвійного вікна пошуку на 

максимально можливу кількість символів виконується не набагато менше 

операцій, ніж у алгоритмах GSB та EBOM. Однак важливіше те, що сама 

величина максимального зсуву в алгоритмі MAW22 становить 2m, тобто є на 2 

символи більшою, ніж в алгоритмах GSB та EBOM, а для коротких патернів ця 

різниця є досить суттєвою.  
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Рис. 4.2. Різновиди зсувів у алгоритмі MAW22 

 

Усі можливі варіанти зсуву вікон пошуку в алгоритмі MAW22 зображено на 

рис. 4.2. Якщо в кінці першого вікна пошуку розташовано символи i та j, в кінці 

другого вікна — символи k і t, то максимальний зсув у алгоритмі MAW22 (рис. 

4.2, а) досягається за виконання таких умов: 

Як пара символів (i,j), так і пара символів (k,t) не належать патерну  

        (не виконуються зсуви, зображені на рис. 4.2, в, д, е)                             (4.1)  

t не є першим символом патерна  

        (не виконується зсув, зображений на рис. 4.2, б)                                     (4.2) 

j і k не є першим і останнім символами патерна відповідно 

       (не виконується зсув, зображений на рис. 4.2, г)                                       (4.3) 

Якщо виконуються тільки умови (4.1) і (4.3), то довжина зсуву становить 

2m–1 (рис. 4.2, б). У випадку такого, а також більшості інших немаксимальних 

зсувів (точніше, завжди, коли величина отриманого з таблиці M22 зсуву не 

дорівнює нулю, рис. 4.2, а–д) в алгоритмі MAW22 довжина зсуву обчислюється 

відразу, тобто в рядку 2 алгоритму 4.3, і опрацювання таких випадків вимагає 

виконання такої ж кількості операцій, як і в разі максимального зсуву, тобто 

виконання лише рядків 2, 3, 12 і 13 алгоритму 4.3. Водночас будь-який 
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немаксимальний зсув в алгоритмах EBOM та GSB вимагає принаймні 2 

додаткових зчитувань елементів двовимірних таблиць. 

 

4.1.3. Узагальнення на випадок q суміжних вікон пошуку та p-грам символів 

Щоб опрацьовувати на одній ітерації пошукового циклу q суміжних вікон 

пошуку, де q > 2, модифікувати алгоритм 4.2 (або алгоритм 4.3) достатньо 

просто: у рядку 2 цих алгоритмів треба зчитувати значення елементів q-

вимірного (або 2q-вимірного) масиву замість 2-вимірного (або 4-вимірного). Ці 

масиви зсувів будуються за достатньо очевидним принципом. Наприклад, якщо 

в алгоритмі MAW2 використовувати q суміжних вікон пошуку і масив зсувів Mq 

замість M2, то визначається цей масив так. Mq[i1]…[iq] — це найлівіша можлива 

позиція першого символу патерна за припущення, що T[km–1]=ik, k = 1,…,q. Тоді 

рядок 2 алгоритму 4.2 слід переписати так: 

r  Mq[T[pos]][T[pos+m]]…[T[pos+qm]]                                                     (4.4) 

У такий спосіб ми отримаємо MAWq — алгоритм пошуку патерна в тексті 

з q суміжними вікнами пошуку та перевіркою одного символу в кінці кожного 

вікна. У позначеннях мови С присвоєння (4.4) можна переписати так: 

r = *(Mq + bq–1pos +…+ b1(pos+(q–1)m) + pos + qm), де bk = ||k — константи, а 

значення 2m,…,qm можуть бути отримані на стадії передобчислень. Обчислення 

такого виразу вимагатиме виконання 2q–1 додавань і q множень. 

Якщо використовувати q суміжних вікон пошуку з перевіркою p-

символьного суфіксу в кожному, то отримаємо алгоритм MAWqp, який буде 

аналогічним алгоритму 4.3 за винятком того, що в рядку 2 зчитуватиметься 

значення елемента qp-вимірного масиву: 

r  Mqp[T[pos]][T[pos+1]]…[T[pos+p–1]]…  

                …[T[pos+qm]][T[pos+qm+1]]…[T[pos+qm+p–1]]                              (4.5) 

Виконання обчислень за формулою (4.5) потребуватиме (q–1)p додавань і 

qp множень. Таким чином, додавання кожного вікна пошуку в алгоритмі MAWqp 

вимагає виконання p додаткових додавань і p додаткових множень, а подовження 
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на один символ суфікса, що перевіряється в кожному вікні пошуку, вимагає 

виконання q–1 додаткових додавань і q додаткових множень. Ці додаткові 

обчислювальні витрати за певних значень відношення |P| / || мали б 

перекриватися завдяки довшим зсувам, однак, як свідчать дані обчислювальних 

експериментів, наведені в табл. 4.5, із ростом p і q такі значення знайти все важче. 

Це пояснюється насамперед тим, що зі зростанням обсягів пошукових таблиць 

вони можуть не вміщуватися в кеш-пам’ять комп’ютера (для типових сучасних 

процесорів для персональних комп’ютерів обсяг кеш-пам’яті L1 становить 16–

64КБ , кеш-пам’яті L2 — 256–512КБ, а кеш-пам’яті L3 — 1–2 МБ). Крім того, є 

й інші обмеження на застосування пошукових алгоритмів розглядуваної родини. 

Оскільки, крім параметрів q і p, обсяг пошукової таблиці залежить від розміру 

алфавіту ||, то пошукові методи MAWqp застосовні лише до порівняно 

невеликих алфавітів. А на таких алфавітах ймовірність того, що останні символи 

трьох або більше вікон пошуку не належать патерну, буде низькою навіть для 

коротких патернів, що робить неефективними алгоритми MAWq, де q ≥ 3. З 

іншого боку, якщо значення q мале (наприклад, q=2), а значення p велике 

(наприклад, p ≥ 4), то в алгоритмі MAWqp виконуватимуться недоцільні 

перевірки p-символьних суфіксів, адже для невеликої кількості вікон пошуку 

ймовірність того, що в патерні не трапляються і коротші їхні суфікси, є достатньо 

високою. 

У табл. 4.3 і 4.4 наведено результати експериментів із вимірювання 

швидкодії алгоритмів пошуку патерна, взятого випадковим чином із тексту, 

згенерованого із випадкових символів 4-символьного алфавіту. Довжина тексту 

становила 10 МБ; час вимірювався разом зі стадією передобчислень. Наведені 

значення часу в мілісекундах усереднено за 100 пробігів кожного алгоритму на 

ПК з процесором AMD Athlon II X2 245, 2,9 ГГц, 4ГБ оперативної пам’яті, ОС 

64-бітна Windows 7. Як видно, на патернах довжиною від 3 до 8 символів 

найшвидшим є алгоритм MAW23 (2 вікна пошуку з перевіркою 3 символів у 

кінці кожного), а для довших патернів (50–70 символів) стає ефективнішим 
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алгоритм MAW24 (2 вікна пошуку з перевіркою 4 символів у кінці кожного). Для 

інших довжин патернів більш ефективними є інші алгоритми. 

Таблиця 4.3. Час виконання алгоритмів пошуку рядка в тексті, ||=4, 

короткі патерни (мс) 

Алгоритм / 
довжина 
патерна 

2 3 4 5 6 7 8 12 

MAW2 31268 26428 22962 22229 20353 21670 17793 20408 

MAW22 23284 15498 12149 10546 9152 8059 7480 6063 

MAW23  14036 10338 8265 7075 6284 5608 4212 

MAW24   12047 9677 8308 7301 6566 4818 

MAW32 22235 15360 12568 10575 9546 8589 8185 7110 

MAW33  17054 12795 10648 9086 8051 7421 5645 

FSBNDM41  28822 15578 10696 8318 6841 5919 4087 

FSBNDM42   14835 11069 9013 7769 6760 4681 

FSBNDM 37918 24668 19517 16367 14166 12452 11139 7960 

FSBNDM31 26665 16103 11702 9308 7818 6868 6415 4994 

GSB 37918 24668 16189 14212 13117 12233 11323 8710 

SBNDMq2 26943 19624 16132 13731 12592 12063 11272 8495 

SBNDMq4   29862 15521 10715 8373 6949 4419 

SBNDMq6     52850 26730 17970 8143 

EBOM 18226 15544 14028 12970 11611 12285 11967 9353 

Hash3  56260 26987 18337 14584 11948 10086 7018 

QLQS 31246 27293 22048 21101 19451 19219 16922 16747 
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Таблиця 4.4. Час виконання алгоритмів пошуку рядка в тексті, ||=4, довгі 

патерни (мс) 

Алгоритм / 
довжина 
патерна 

16 24 32 40 50 60 70 80 

MAW2 19129 17961 16705 17581 18306 19770 18511 18273 

MAW22 5494 4912 4767 4503 4905 4613 4513 4617 

MAW23 3413 2805 2620 2544 2454 2404 2422 2518 

MAW24 3921 3053 2664 2533 2407 2354 2324 2456 

MAW32 6483 5542 5856 5763 5117 5327 5652 5457 

MAW33 4830 4171 3793 3767 3663 3585 3657 3731 

FSBNDM41 3217 2667 2529 3020 3060 2810 2762 3093 

FSBNDM42 3678 2926 2684 2695 2676 2736 2724 2731 

FSBNDM 6240 4605 3918 3909 3958 3942 3894 3960 

FSBNDM31 4289 3556 3040 3333 3154 2903 2676 3149 

GSB 6609 4469 3598 3643 3621 3562 3689 3604 

SBNDMq2 6867 4941 3981 3824 3450 3210 2963 3338 

SBNDMq4 3435 2666 2484 2433 2496 2486 2451 2453 

SBNDMq6 5465 3544 2716 2699 2735 2774 2704 2696 

EBOM 7726 5814 4773 4091 3541 3149 2857 3068 

Hash3 5601 4533 3969 3720 3416 3236 3268 3382 

QLQS 14512 15818 13638 14504 13882 16124 15667 13012 

У табл. 4.5 наведено результати вимірювань часу роботи алгоритмів для 8-

символьного алфавіту в тому ж операційному середовищі, що і для 4-

символьного алфавіту. Як видно, найкращий із алгоритмів родини MAW — 

MAW22 серед інших алгоритмів є найшвидшим тепер тільки для m=4, але для 

деяких інших малих довжин патернів демонструє майже той самий середній час 

виконання, що й найкращі з інших алгоритмів, такі як EBOM та FSBNDM31. 

Однак зауважимо, що в іншому операційному середовищі, на комп’ютері на 
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основі процесора Intel Celeron, алгоритм MAW22 є найшвидшим для всіх довжин 

патерна від 4 до 64, якщо ||=8. 

Таблиця 4.5. Час виконання алгоритмів пошуку рядка в тексті, ||=8, 

короткі патерни (мс) 

Алгоритм / 
довжина 
патерна 

2 3 4 5 8 12 16 

MAW2 19151 14276 11438 11386 8041 8305 7138 

MAW22 14448 9546 7371 6081 4264 3240 2780 

MAW23 14448 18443 16849 11953 7384 5372 4396 

MAW32 24112 14948 11784 10051 6399 6158 4317 

FSBNDM 17357 11824 10279 7643 5747 5843 3814 

FSBNDM31 22714 12138 8308 6967 4165 3026 2614 

FSBNDM41  33041 15041 9703 5248 3595 2761 

SBNDMq2 22052 12328 9063 7422 5289 4198 3685 

SBNDMq4  
 

43687 21094 9883 5220 3880 

EBOM 13557 8369 7396 5589 4379 3776 3521 

QLQS 22552 17909 15349 14690 9383 7928 7493 

TVSBS 14718 12062 10876 8839 6530 4772 3916 

 

4.1.4. Стадія передобчислень алгоритмів MAWqp 

На стадії передобчислень алгоритму MAWq ініціалізація масиву Mq є 

найбільш витратною операцією. Стандартний спосіб виконання цієї операції 

описано в алгоритмі 4.6.  

Алгоритм 4.6. Ініціалізація масиву Mq. 

Вхід: алфавіт , патерн P[0..m–1] на алфавіті , параметр q.  

Результат: масив Mq величин зсувів вікон пошуку на одній ітерації 

алгоритму MAWq. 

1.  Усім елементам масиву Mq присвоюємо значення qm. 
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2.  t  q. 

3.  Поки t ≥ 1, виконуємо кроки 4–7. 

4.        Для всіх можливих значень наборів (i1,…,it–1,it+1,…,iq) виконуємо 

       кроки 5–7. 

5.        Для всіх значень it  P виконуємо крок 6. 

6.             Mq[i1]…[it]…[iq]  tm – rt – 1, де rt — позиція найбільш правого 

            входження символу it в патерн P (позиції нумеруються, 

            починаючи з 0). 

7.        t  t – 1. 

Кінець алгоритму. 

Пояснимо принцип дії цього алгоритму на прикладі заповнення таблиці M2. 

На кроці 1 уся таблиця зсувів заповнюється значенням максимального зсуву — 

2m (рис. 4.1, а). Потім виконуються дві ітерації циклу на кроках 3–7. На першій 

ітерації ініціалізуються значення таблиці зсувів, що відповідають випадку, 

зображеному на рис. 4.1, б: останній символ другого вікна пошуку належить 

патерну. Тобто елементам M2[x][y], де x  , y  P, присвоюються значення 

максимально можливих безпечних зсувів за умови, що символ y є суфіксом 

другого вікна пошуку. На другій ітерації циклу з кроків 3–7 присвоюються 

значення елементам M2[x][y], де x  P, y  , що відповідає рис. 4.1, б і 4.1, в. 

Тобто елементам M2[x][y] присвоюються значення максимально можливих 

безпечних зсувів за умови, що символ x є суфіксом першого вікна пошуку. Якщо 

ж символ x не належить патерну, то значення елементу M2[x][y] залишається тим, 

яке було присвоєно цьому елементу на першій ітерації циклу. 

Крок 1 алгоритму 4.6 має часову складність O(||q), а кожна ітерація циклу 

на кроках 3–7 — часову складність O(m||q–1). Отже, загальна часова складність 

стадії передобчислень алгоритму MAWq становить O(||q+qm||q–1). 

Стадія передобчислень алгоритму MAWq2 (q вікон пошуку з двома 

символами перевірки в кінці кожного) є дещо складнішою, однак загальний 
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принцип ініціалізації масиву Mq2 залишається тим самим. Цей процес описано в 

алгоритмі 4.7. 

Алгоритм 4.7. Ініціалізація масиву Mq2. 

Вхід: алфавіт , патерн P[0..m–1] на алфавіті , параметр q.  

Результат: масив Mq2 величин зсувів вікон пошуку на одній ітерації 

алгоритму MAWq2. 

1.  Усім елементам масиву Mq2 присвоюємо значення qm. 

2. Для всіх можливих значень наборів (i1,…, i2q–1) виконуємо крок 3. 

3.        Mq2[i1]…[i2q–1][P[0]]  qm – 1 

4.  t  q. 

5.  Поки t ≥ 2, виконуємо кроки 6–10. 

6.        Для всіх можливих значень наборів (i1,…, i2t–2, i2t+1,…, i2q) 

       виконуємо кроки 7–9. 

7.             Для всіх значень біграми (i2t–1, i2t)  P виконуємо крок 8. 

8.                  Mq2[i1]…[i2t–1][i2t]…[i2q]  tm – rt – 1, де rt — позиція першого 

                 символу найбільш правого входження біграми (i2t–1, i2t) в 

                 патерн P (позиції нумеруються, починаючи з 0). 

9.             Mq2[i1]…[P[0]][P[m–1]][i2t]…[i2q]  (t–1)m – 1 

10.         t  t – 1. 

11.   Для всіх можливих значень наборів (i3,…, i2q) виконуємо кроки 12–13. 

12.        Для всіх значень біграми (i1, i2)  P виконуємо крок 13. 

13.             Mq2[i1][i2] …[i2q]  m – r1 – 1, де r1 — позиція першого 

            символу найбільш правого входження біграми (i1, i2) в патерн P. 

Кінець алгоритму. 

Пояснимо принцип дії алгоритму 4.7. На кроці 1 усі елементи масиву Mq2 

ініціалізуються значенням максимально можливого зсуву, qm (рис. 4.2, а). У 

циклі на кроках 2–3 значенням qm – 1 ініціалізуються всі елементи таблиці 

зсувів, індекси яких узгоджуються з гіпотезою про збіг останнього символу 

останнього вікна пошуку з першим символом патерна (рис. 4.2, б). У циклі на 
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кроках 5–10 опрацьовуються припущення про те, що двохсимвольний суфікс t-

го вікна пошуку, t ≥ 2, належить патерну (рис. 4.2, в, кроки 7–8), а також про те, 

що останній символ (t–1)-го вікна пошуку збігається з першим символом 

патерна, а перший символ t-го вікна пошуку — з останнім символом патерна 

(рис. 4.2, г, крок 9). Нарешті на кроках 11–13 ініціалізуються зсуви для того 

випадку, коли двохсимвольний суфікс першого вікна пошуку належить патерну 

(рис. 4.2, д,е). Це треба робити окремо від циклу з кроків 5–10, оскільки 

присвоювання з кроку 9 для першого і попереднього (неіснуючого) вікна пошуку 

не виконується. 

Крок 1 алгоритму 4.7 має часову складність O(||2q), а кожна ітерація циклу 

на кроках 5–10, а також цикл на кроках 11–13 — часову складність O(m||2q–2). 

Отже, загальна часова складність стадії передобчислень алгоритму MAWq2 

становить O(||2q+qm||2q–2). 

Алгоритм 4.7 в очевидний спосіб узагальнюється так, щоб відповідати стадії 

передобчислень алгоритму MAWqp. Загальна часова складність стадії 

передобчислень алгоритму MAWqp становить O(||qp+qm||qp–p). 

Слід зазначити, що алгоритм 4.7 ініціалізації таблиці зсувів M22 є достатньо 

повільним і починає суттєво впливати на загальну швидкодію алгоритму пошуку 

навіть на достатньо коротких алфавітах, коли ||>10, у разі пошуку рядка навіть 

у достатньо довгих текстах, обсяг яких становить кілька мегабайтів. На мовах 

програмування із гнучким керуванням вмістом пам’яті, таких як мова С, можна 

розробити значно швидші алгоритми ініціалізації пошукових таблиць. Це було 

нами зроблено для алгоритмів MAW22, MAW23, MAW32 та інших. Відповідні 

реалізації мовою С наведено в [92]. Базовою функцією в цих алгоритмах є 

mem_fill, яка описана в алгоритмі 4.8 і використовує бібліотечну функцію 

memcpy(вказівник a, вказівник b, число c), що копіює c одиниць даних з ділянки 

пам’яті, на яку вказує b, до ділянки пам’яті, на яку вказує a. Сама функція 

mem_fill повторює вміст ділянки пам’яті довжиною a байтів, що починається з 

адреси c, поки цим вмістом не буде заповнено b байтів, починаючи з адреси c. 
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Алгоритм 4.8. Функція mem_fill. 

Вхід: число a, число b, b > a, адреса c, фрагмент пам’яті довжиною a байтів, 

що починається з адреси c.  

Результат: ділянка пам’яті, що починається з адреси c, довжиною b байтів, 

у якій вміст фрагменту довжиною a байтів повторюється.  

1. b  b/2. 

2. i   a. 

3. Поки i < b, повторювати кроки 4–5. 

4.      memcpy(c + i, c, i). 

5.      i   2i. 

6. memcpy(c + i, c, 2b – i). 

Кінець алгоритму. 

Функція mem_fill працює за принципом ітеративного подвоєння заповненої 

ділянки пам’яті і тому час її виконання становить O(log(b–a)), якщо базовою 

операцією вважати виклик функції memcpy. Звичайно, час виконання функції 

memcpy залежить від кількості байтів, що копіюються, причому лінійно, проте 

цю функцію реалізовано за допомогою низькорівневих оптимізованих операцій 

і тому вона виконується досить швидко. 

Далі наведено сам алгоритм ініціалізації таблиці зсувів M22 для пошукового 

алгоритму MAW22. 

Алгоритм 4.9. Ініціалізація таблиці зсувів M22 для алгоритму MAW22. 

Вхід: адреса початку масиву M22, патерн P[0..m], довжина патерна m, розмір 

алфавіту ||. 

Результат: таблиця зсувів M22 для пошукового алгоритму MAW22.  

1.  M22[0]  2m. 

2.  mem_fill(1, ||4, M22). 

3.  M22[P[0]]  2m – 1. 

4.  mem_fill(||, ||2, M22). 

5.  k  0. 
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6.  Поки k < m –1, повторювати кроки 7–8. 

7.       M22[||P[k] + P[k + 1]]  2m – k – 2. 

8.       k  k + 1. 

9.  mem_fill(||2, ||4, M22). 

10.  M22[||2P[0] + ||P[m – 1]]  m – 1. 

11.  mem_fill(1, ||, M22 + ||2P[0] + ||P[m – 1]). 

12.  mem_fill(||3, ||4, M22). 

13.  k  0. 

14.  Поки k < m –1, повторювати кроки 15–17. 

15.       M22[||3P[k] + ||2P[k + 1]]  m – k – 2. 

16.       mem_fill(1, ||2, M22 + ||3P[k] + ||2P[k + 1]). 

17.       k  k + 1. 

Кінець алгоритму. 

Пояснимо принцип дії алгоритму 4.9. На кроках 1 і 2 уся таблиця 

заповнюється значенням максимального зсуву — 2m. На кроках 3–9 формується 

таблиця зсувів на основі інформації про 2 останні символи другого вікна пошуку 

(рис. 4.2, б, в). А саме, на кроці 3 зсув у разі збігу останнього перевірочного 

символу з першим символом патерна (рис. 4.2, б) ініціалізується значенням 2m–

1, а потім отримана в такий спосіб таблиця зсувів довжини || повторюється ще 

|| разів. Якщо символи в кінці суміжних вікон пошуку відповідають одному з 

випадків, зображених на рис. 4.2, в–е, то відповідні значення зсувів 

«перекриють» значення, записане на кроці 3, інакше воно буде використане під 

час пошуку. На кроках 5–8 опрацьовується випадок, зображений на рис. 4.2, в, 

тобто формуються зсуви на основі інформації про біграму символів (P[k],P[k+1]) 

в кінці другого вікна пошуку. Тобто на кроці 7 фактично ініціалізуються 

елементи M22[0][0][P[k]][P[k + 1]] масиву M22, а на кроці 9 отриманий масив з 

||2 елементів копіюється ще ||2 разів. Інакше кажучи, до кроку 9 включно 

інформація про зсуви формується без урахування суфіксу першого вікна пошуку. 
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На кроці 10 ініціалізується елемент M22[0][P[0]][||P[m – 1]][0], що 

відповідає зсуву, зображеному на рис. 4.2, г, без урахування передостаннього 

символу першого вікна пошуку та останнього символу другого вікна пошуку. На 

кроці 11 значення, записане на кроці 10, копіюється в наступні || елементів 

пошукової таблиці, що означає, що у випадку, зображеному на рис. 4.2, г, 

значення останнього символу другого вікна пошуку ролі не відіграє. На кроці 12 

остаточно формується таблиця зсувів без урахування інформації про перший із 

чотирьох перевірочних символів. На кроках 14–17 опрацьовуються випадки, 

зображені на рис. 4.2, д, е. Значення зсуву, отримане на основі інформації про 

два перші перевірочні символи, присвоюється відповідному елементу масиву 

M22 на кроці 15, а на кроці 16 це значення копіюється в наступні ||2 елементів, 

оскільки у випадку виконання зсуву за суфіксом першого вікна пошуку суфікс 

другого вікна пошуку ролі не відіграє. 

Експерименти свідчать, що алгоритм 4.9 виконується у 2,5–3 рази швидше 

за алгоритм 4.7 для алфавіту розміру 4 і коротких патернів, а для алфавіту з 32 

символів і патернів довжиною в 60–70 символів прискорення зростає до десятків 

разів. Алгоритм 4.9 легко узагальнити й на випадок побудови пошукової таблиці 

для алгоритму MAWqp, де q >2 або p > 2. 

 

4.2. Пошукові алгоритми із суміжними вікнами пошуку та 
вказівниками 

Не зважаючи на значне прискорення, що досягається в алгоритмі 4.9 

порівняно з алгоритмом 4.7, для алфавітів, що містять більше 32 символів, він 

стає неприпустимо довгим, як свідчать дані експериментів, наведені в табл. 4.6. 

Занадто довгою є не лише ініціалізація пошукової таблиці, але й, як зазначалося 

вище, отримання доступу до її елементів, якщо її розмір перевищує 16 КБ (і, тим 

більше, 1 МБ). Крім того, зауважимо, що зменшення розмір алфавіту ще не 

означає зменшення розміру пошукової таблиці, оскільки в реальних текстах коди 

символів алфавіту , як правило, не є цілими числами в діапазоні [0; ||). Тому 
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потрібно або збільшувати розмір пошукової таблиці так, щоб максимальний 

індекс її елемента в кожній розмірності був не меншим за максимальний код 

символу, або під час зчитування символів тексту виконувати перетворення їхніх 

кодів, зводячи їх до діапазону [0; ||). Другий підхід є малоприйнятним, оскільки 

він може суттєво знизити швидкодію фази пошуку. 

У цьому підрозділі ми запропонуємо метод суттєвого зменшення розмірів 

пошукової таблиці Mqp майже без уповільнення фази пошуку алгоритму 

MAWqp. Розглядатимемо цей метод на прикладі алгоритму MAW22. 

Насамперед зауважимо, що пошукова таблиця M22 містить лише 2m різних 

елементів, хоча її розмір становить ||4. А отже, цю таблицю можна певним 

чином стиснути. Звичайно, це треба робити так, щоб доступ до її елементів 

уповільнювався не сильно. З цією метою замість одного чотиривимірного масиву 

ми будемо використовувати 4 одновимірні: V0, V1, V2, V3. Масив V3 міститиме 

довжини зсувів, в той час як для i < 3 масиви Vi міститимуть вказівники на деякі 

елементи масивів Vi+1. У мові С ці масиви можуть бути оголошені так: 

int ***V0[], **V1[], *V2[], V3[]; 

Також потрібні будуть вказівники 

int ***p1, **p2, *p3; 

Якщо індекс передостаннього символу першого із двох суміжних вікон 

пошуку зберігається в змінній pos, то величину зсуву можна отримати за 

допомогою таких операцій: 

p1 = V0[T[pos]]; 

p2 = p1[T[pos + 1]]; 

p3 = p2[T[pos + m]]; 

r = p3[T[pos + m + 1]];        (4.6) 

Щоб пояснити, як організовано масиви Vi, припустимо, що початок першого 

вікна пошуку суміщено з початком тексту і x0 = T[m – 2], x1 = T[m – 1], x2 = T[2m 

– 2], x3 = T[2m – 1]. Максимально можливий безпечний зсув, який можна 

виконати, володіючи інформацією лише про символи x0,…,xi, позначатимемо 
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через sh(x0,…,xi). Очевидно, що sh(x0,…,xi+1) ≥ sh(x0,…,xi). Усі масиви Vi можна 

поділити на фрагменти по || елементів у кожному і кожен елемент масиву Vi 

міститиме посилання на один із таких фрагментів масиву Vi+1, причому 

посилання це залежатиме від значення sh(x0,…,xi). Якщо sh(x0,…,xi)=j, то 

опрацьовуватиметься j-й фрагмент масиву Vi+1. На початок цього фрагменту 

вказуватиме вказівник pi з формул (4.6). Згідно з цими формулами, у згаданому 

фрагменті братиметься значення xi+1-го елемента. Воно дорівнюватиме pi+1 тощо. 

Інакше кажучи, якщо k-й елемент j-го фрагмента масиву Vi містить посилання на 

t-й фрагмент масиву Vi+1, то цей факт можна інтерпретувати так: «якщо 

sh(x0,…,xi–1)=j, то sh(x0,…, xi–1,k)=t». Формально значення елементів масивів V0–

V3 визначаються за формулами (4.7)–(4.10).  

V0[i] = ||·min({t | 0 ≤ t < m–1 AND P[m–2–t]=i}{m–1})                         (4.7) 

V1[||i + j] = ||·min({t | 0 ≤ t < m–2 AND P[m–2–t]=i AND P[m–1–t]=j} 

                                          {P[0]=j  m–1}{m})                                             (4.8) 

V2[||i + j] = ||·min({i < m–1  i}{t | m ≤ t < 2m–1 AND P[2m–2–t]=j} 

                                           { i = m–1 AND P[m–1]=j  m–1}{2m–1}}         (4.9) 

V3[||i + j] = ||·min({t | m ≤ t < 2m–1 AND P[2m–2–t]=i AND P[2m–1–t]=j}   

                                            {i < m  i}{ P[0]=j  2m–1}{2m}}              (4.10) 

Цей принцип проілюстровано на рис. 4.3. Зображено пошукові таблиці для 

патерна AGAT, m=4, ={A,G,C,T} і вважатимемо, що символи мають такі коди: 

A=0, G=1, C=2, T=3. Значення вказівників дорівнюють величинам зсувів від 

початків масивів Vi. Перше вікно пошуку має суфікс TA, а друге — GG, тобто 

x0=T, x1=A, x2=G, x3=G. Стрілками зображено вказівники p0, p1, p2, p3, тобто 

стрілка виходить із клітинки, де вказівник розміщено, та спрямовується на 

початок фрагменту, на який цей вказівник вказує. Кожен фрагмент у кожному 

пошуковому масиві містить по 4 елементи, що дорівнює розміру алфавіту. Масив 

V0 складається з одного фрагмента. Згідно з формулою (4.7), V0[x0]= 

V0[T]=3·4=12, і тому вказівник V0[T] вказує на 12-й елемент масиву V1, тобто на 

початок його четвертого фрагмента. Інформація про символ x1=A не збільшує 
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величину максимального безпечного зсуву, і тому вказівник, що відповідає 

символу A у четвертому фрагменті масиву V1, теж вказує на початок четвертого 

фрагмента масиву V2. Якщо врахувати значення x2=G, то стає зрозумілим, що збіг 

патерна з фрагментом тексту не може починатися з 3-го символу і величина 

максимального безпечного зсуву становить 5 (літера «G» в патерні суміщається 

з 6-м символом тексту). Отже, вказівник, що відповідає літері «G» у четвертому 

фрагменті масиву V2, має вказувати на шостий фрагмент масиву V3. Оскільки 

x3=G, то в шостому фрагменті масиву V3 величину зсуву записано в елементі, що 

відповідає символу «G». Ця величина становить 8, оскільки пари символів GG в 

патерні немає і перший символ патерна не дорівнює G. 

 

Рис. 4.3. Визначення величини зсуву в алгоритмі MAW22P 

 

Пошукові алгоритми, що базуються на використанні наведених вище 

таблиць Vi, позначатимемо абревіатурою MAWP (Multiple adjacent windows with 

pointers). Пошукові фази алгоритмів MAWPq та MAWPpq такі самі, як і в 

алгоритмах MAWq та MAWpq за винятком того, що замість формул (4.4) і (4.5) 
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для обчислення величини зсуву застосовуються формули (4.6). Порівняння часу 

виконання пошукової фази із часом передобчислень наведено в табл. 4.6. 

 

Таблиця 4.6. Час виконання пошуку та передобчислень у деяких 

алгоритмах. 

 

Визначимо загальний обсяг пошукових таблиць алгоритму MAWPpq. Якщо 

максимальне значення sh(x0,…,xi–1) становить s, то таблиця Vi містить s+1 

фрагментів по || елементів у кожному. Таким чином, загальний обсяг 

пошукових таблиць становить ||(1+(m–p+1)+…+m+(2m–p+1)+…+2m+…+(qm–

p+1)+…+qm)=O(||mqp), що в загальному випадку значно менше, ніж загальний 

обсяг пошукових таблиць для алгоритму MAWpq, який, очевидно, становить 

O(||qp). 

Час виконання деяких алгоритмів родини MAWP, у порівнянні з іншими 

алгоритмами, на комп’ютері з ЦП Athlon, для 32-символьного алфавіту наведено 

в табл. 4.7. 

Таблиця 4.7. Час виконання алгоритмів пошуку рядка в тексті, ||=32, 

процесор Athlon (мс) 

Алгоритм / 

довжина 

патерна 2 4 8 16 32 64 128 

MAW2 12224 7485 4055 2784 2817 2694 2843 

MAW22 54733 28958 18717 12521 8726 5923 7143 

MAW22P 15429 9893 4425 2656 2272 2154 2214 
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MAW32P 14157 8441 4251 2673 2347 2846 2385 

MAW23P 14157 10715 5932 3749 3353 4227 6387 

MAW24P 14157 13241 7319 4752 4396 6538 11119 

FSBNDM 10907 5786 3263 2341 2054 2046 2018 

FSBNDM31 21182 7321 3696 2384 2116 1929 1480 

GSB 21182 6913 3471 2374 2070 2073 2220 

SBNDMq2 21160 9258 3811 2452 2082 1932 2019 

EBOM 12947 5913 2647 2261 2279 1836 1730 

QLQS 10064 7471 5591 4705 2518 2242 2440 

TVSBS 12553 8616 4536 2892 2915 2223 3027 

Як видно, середній час виконання алгоритму MAW22P більш ніж утричі 

менший за середній час виконання алгоритму MAW22. Час виконання 

алгоритмів MAW23, MAW32 і т.п. у табл. 4.7 не наведено, оскільки він ще значно 

більший за показники MAW22. Таким чином, введення вказівників вирішує 

проблему тривалої обробки великих пошукових таблиць. Однак алгоритми 

родини MAWP дещо поступаються у швидкості роботи іншим алгоритмам, 

таким як QLQS, FSBNDM, FSBNDM31 та EBOM. Подібна картина на 

комп’ютері з процесором Athlon спостерігається і для алфавітів, що мають 

розмір 16, 64 або 128 символів. 

Зауважимо, однак, що результати експериментів сильно залежать від 

операційного середовища і насамперед від архітектури процесора. Так, на 

комп’ютері з процесором Intel BYT-M Core2 2840, 1 МБ кеш-пам’яті L2, 4 ГБ 

ОЗП, ОС Windows 10, якщо ||=32 або ||=64, то для деяких невеликих довжин 

патернів алгоритми родини MAW/MAWP мають перевагу над усіма іншими 

(табл. 4.8). Час виконання алгоритмів подано в секундах і усереднено за 100 

пробігами. 
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Таблиця 4.8. Час виконання алгоритмів пошуку рядка в тексті, ||=32, 

процесор Intel BYT-M Core2 (секунди) 

 

 

Цим умовам відповідає пошук коротких патернів у текстах багатьма 

природними мовами, зокрема англійською. Результати порівняння швидкодії 

алгоритмів на англійському тексті наведено в табл. 4.9. Виконувався пошук в 

Біблії (King James Version) рядка, взятого випадковим чином із цього ж тексту. 

Час виконання алгоритмів подано в секундах і усереднено за 100 пробігами. 

Якщо ж розглядати 256-символьний алфавіт, то найкращий час виконання 

демонструватиме ще один різновид алгоритмів MAW, який буде описано в 

підрозділі 4.3. 
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Таблиця 4.9. Час виконання алгоритмів пошуку патерна в англійському 

тексті (cекунди). 

 

 

4.3. Пошук на 256-символьному алфавіті 

Розглянутий в попередньому підрозділі підхід до організації пошукових 

таблиць із використанням вказівників дає змогу значно скоротити обсяг цих 

таблиць, однак для великих алфавітів (які, наприклад, містять 128 або 256 

символів) сумарний обсяг пошукових таблиць навіть в алгоритмах MAWP буде 

прийнятним лише для коротких патернів. Для прикладу розглянемо алфавіт із 

256 символів, що відповідає кількості можливих значень одного байту. Він є 

найбільш цікавим з точки зору організації пошуку в бінарних файлах, оскільки 

за основу бінарного пошуку найкраще брати загальний пошуковий алгоритм, що 

виконує зсуви, аналізуючи значення байтів, а вже в разі виявлення збігу на рівні 

байтів виконувати пошук за значеннями окремих бітів. Для такого пошукового 

алгоритму, як MAWP22, кожен елемент зображених на рис. 4.3 масивів V0–V3 

займатиме 4 байти, оскільки є вказівником, а кожен елемент масиву V4 займатиме 

1 байт. Загалом масиви V0–V4 міститимуть 256m, 2562m, 2563m та 2564m 



279 
 
елементів відповідно, що становить 25628m байтів. Щойно обсяг пошукових 

таблиць перевищує обсяг кеш-пам’яті рівня L1, виконання алгоритму значно 

уповільнюється. Враховуючи, що типовий обсяг кеш-пам’яті рівня L1 для 

сучасних процесорів становить 16 КБ, отримаємо, що алгоритм MAWP22 буде 

ефективним лише для патернів, що складаються з двох символів. 

Для коротких патернів (m ≤ 8), якщо ||=256, достатньо ефективним є 

алгоритм MAW2P, однак для довших патернів середню довжину зсуву можна 

збільшити, якщо його виконувати за евристикою більш ніж одного символу. Як 

було зазначено вище, таблиці зсувів за двосимвольним суфіксом вікна пошуку є 

завеликими. Отже, оптимально було б виконувати зсув, аналізуючи значення 

більш ніж одного символу, але менш ніж двох. Це цілком реально, якщо 

враховувати бітову природу даних. Тоді можна виконувати зсув, 

проаналізувавши k бітів у кінці вікна пошуку, 8 < k < 16. У більшості мов 

програмування є прості механізми для перетворення двох послідовних байтів 

тексту на одне двобайтне значення. Наприклад, у мові С, якщо y —це вказівник 

на байти тексту типу unsigned char*, то таке перетворення має вигляд (unsigned 

short *)y, де unsigned short — тип беззнакового двобайтного цілого. Коли 

отримано двобайтне число, для перевірки рівності певних його бітів еталонному 

значенню можна виконати операцію побітового «І» цього числа та значення-

маски, у якого відповідні біти одиничні, а решта — нульові. 

Варто зауважити ще одну особливість алгоритмів MAW/MAWP, яка в разі 

пошуку на маленьких алфавітах є перевагою, а в разі пошуку на великих 

алфавітах перетворюється на недолік. Пояснимо її на прикладі алгоритму 4.2. 

Значення величини зсуву r, яке береться з пошукової таблиці на кроці 2, потім 

використовується двічі: на кроці 3 у порівнянні r=0 та на кроці 12 у присвоєнні 

pos  pos + r. Тобто загалом схему алгоритмів MAW/MAWP можна описати так: 

1. Обчислити величину зсуву r. 

2. Якщо зсув мінімальний (тобто нульовий), перевірити збіг і виконати зсув 

за якимсь класичним методом (наприклад BMH, кроки 3–11). 
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3. Інакше зсунути вікно пошуку на r символів. 

Зауважимо, що якби значення величини зсуву використовувалося лише в 

порівнянні, то присвоєння на кроці 2 можна було б не робити взагалі, а на кроці 

3 виконувати порівняння M2[T[pos]][T[pos+m]]=0, що економило б 2 операції: 

присвоєння з кроку 2 та зчитування значення r на кроці 3. Тоді на кроці 12 

позицію пошукового вікна pos потрібно було б збільшувати не на r, а на певну 

величину, що є незалежною від поточного вмісту вікна пошуку, наприклад на 

довжину цього вікна або сумарну довжину кількох послідовних вікон.  

 

Чим менший алфавіт, чим довший патерн, і чим менше символів 

використовується в евристиці зсуву, тим імовірніший зсув вікна пошуку не на 

максимальну довжину і тим кориснішим є той факт, що величина зсуву 

обчислюється в пошуковій таблиці, а потім додається до поточної позиції вікна 

пошуку. Однак, якщо алфавіт містить 256 символів, для евристики зсуву 

використовується більше 1 байту, а патерн не надто довгий (наприклад, довжина 

патерна не перевищує 100), то можна вважати, що максимальний зсув 

виконується майже завжди. Тоді замість загальної стратегії алгоритмів 

MAW/MAWP (а також BMH, Quick Search та ін.), яку можна описати фразою 

«визначити точне значення максимального безпечного зсуву в поточній позиції 

вікна пошуку і виконати цей зсув», доцільно використовувати іншу стратегію, а 

саме: «визначити, чи є зсув максимально можливим, і якщо так, то виконати 

максимально можливий зсув». Цю стратегію покладено в основу алгоритмів, 

описаних далі в цьому підрозділі (а також алгоритмів FSBNDM, EBOM та ін.). 

Загальну схему цих алгоритмів можна описати так: 

1. Якщо зсув не максимальний, перевірити збіг і виконати зсув за якимось 

класичним методом (наприклад QuickSearch). 

2. Інакше виконати максимальний зсув вікна пошуку. 

Це, зокрема, означає, що пошукові таблиці міститимуть не величини зсувів, 

а лише «прапорці», що сигналізуватимуть про те, максимальний зсув чи ні. 
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Такий підхід дає можливість значно зменшити обсяги пошукових таблиць навіть 

порівняно з алгоритмами MAWP. Однак це досягається не тому, що «прапорці» 

займають менше місця порівняно зі значеннями зсувів (для забезпечення 

швидкодії кожне значення «прапорця» має займати один байт), а тому, що 

аналоги масивів V1–V3 з рис. 4.3 міститимуть всього по 2 сегменти: один для тих 

випадків, коли зсув максимальний і один — для інших випадків. Крім того, якщо 

використовувати для евристики зсуву двобайтне значення типу unsigned short, 

кількість масивів зсувів зменшиться удвічі. Алгоритм із q послідовними вікнами 

пошуку для 256-символьного алфавіту позначатимемо як ByteMAWp1,…,pq, де 

p1,…,pq — кількості байтів тексту, які, повністю або частково, використовуються 

в пошукових таблицях і належать вікнам 1,…,q відповідно. Далі описано 

пошукову фазу алгоритму ByteMAW22. 

 

Алгоритм 4.10. Пошуковий цикл алгоритму ByteMAW22. 

Вхід: текст T[0..n–1], патерн P[0..m], таблиця зсувів V1 і таблиця V0 

вказівників на сегменти таблиці зсувів, таблиця зсувів D алгоритму QS, бітова 

маска mask.  

Результат: набір чисел, що є позиціями початків усіх входжень патерна в 

текст. 

1.  pos  m – 2. 

2.  poi  V0[word(T[pos],T[pos+1])&mask]. 

3.  r  poi[word(T[pos+m],T[pos+m+1])&mask]. 

4.  Якщо r=0, переходимо на крок 5, інакше — на крок 12. 

5.        j  0. 

6.       Поки j < m і T[pos – m + j +2] = P[j], виконуємо крок 7. 

7.              j  j + 1. 

8.        Якщо j = m, виконуємо кроки 8–9. 

9.             Якщо pos ≥ n, стоп. 

10.             Вивести pos – m + 2. 
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11.         pos  pos + D[T[pos]]. 

12.         Переходимо на крок 2. 

13.    pos  pos + 2m 

14.    Переходимо на крок 2. 

Кінець алгоритму. 

 

Величина r, що обчислюється на кроках 2 і 3 алгоритму 4.10, — це 

«прапорець», який сигналізує про наявність максимального зсуву: r=1, якщо зсув 

максимальний і r=0 в протилежному випадку. Пояснимо принцип обчислення 

цієї величини. Функція word(x,y) перетворює два послідовних байти тексту x та 

y на одне двобайтне беззнакове значення. Бітова маска mask має містити одиниці 

в молодших бітах, щоб індекси масивів зсувів були послідовними цілими 

числами, починаючи з 0 (інакше обсяг пошукового масиву збільшувався б без 

жодного зиску). Якщо кількість одиничних бітів у масці становить k, то масив V0 

складається з 2k елементів, а масив V1 — з 2k+1 елементів і умовно поділяється на 

2 сегменти по 2k елементів у кожному. Другий сегмент містить лише нульові 

значення (що вказують на небезпечність максимального зсуву), а перший 

сегмент містить одиничні значення, якщо за значеннями відповідних масці бітів 

символів тексту T[pos+m] і T[pos+m+1] можна зробити висновок про безпечність 

зсуву на повну довжину вікна пошуку, і нульові значення в протилежному 

випадку. Масив V0 містить вказівники на один із двох сегментів масиву V1: на 

перший сегмент, якщо за значеннями відповідних масці бітів символів тексту 

T[pos] і T[pos+1] можна зробити висновок про безпечність зсуву на повну 

довжину вікна пошуку, і на другий сегмент в протилежному випадку. Таким 

чином, максимальний зсув на 2m символів відбувається за виконання двох умов: 

(1) проаналізовані біти символів T[pos] і T[pos+1] вказують на безпечність зсуву 

на m символів і (2) проаналізовані біти символів T[pos+m] і T[pos+m+1] вказують 

на безпечність зсуву на m символів.  
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Максимальний зсув зображено на рис. 4.4, а, а всі варіанти немаксимального 

зсуву — на рис. 4.4, б–д. Межі вікон пошуку на початку певної ітерації 

пошукового циклу позначено вертикальними рисками, а положення вікна 

пошуку після зсуву показано над текстом. Байти патерна, що дорівнюють байтам 

тексту, заштриховано. Якщо збігатися має не весь байт, а лише біти, що 

відповідають масці, то відповідну клітинку заштриховано наполовину. 

Зауважимо, що у випадку, зображеному на рис. 4.4, г, відповідність останнього 

байту патерна передостанньому байту другого вікна пошуку не вимагається (на 

відміну від аналогічного випадку для алгоритму MAW22, зображеного на рис. 

4.2, г). Якщо таку відповідність вимагати, то випадок, зображений на рис. 4.4, г, 

траплявся б рідше, а максимальний зсув, зображений на рис. 4.4, а, — частіше. 

Однак навіть за наявних умов ймовірність випадку з рис. 4.4, г для випадкових 

тексту й патерну становить лише 1/256, тому виграш в часі був би незначним. 

Натомість спеціально для опрацювання цього випадку довелося б створювати 

третій сегмент у масиві V1, тобто обсяг цього масиву збільшився б у 1,5 рази. Як 

свідчить експеримент, пов’язані з цим перевитрати пам’яті не окуповуються 

виграшем, отримуваним завдяки довшим зсувам: час виконання пошукового 

алгоритму для патернів довжини більше 8 навіть незначно збільшується. 

Проаналізувавши можливі варіанти зсувів, легко зрозуміти принцип 

ініціалізації пошукових таблиць V0 та V1. Цю дію виконує алгоритм 4.11. 
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Рис. 4.4. Зсуви вікна пошуку в алгоритмі ByteMAW22 

 

Алгоритм 4.11. Ініціалізація пошукових таблиць для алгоритму 

ByteMAW22. 

Вхід: вказівники V0 та V1 на відповідні масиви, патерн P[0..m], m — довжина 

патерна, k — кількість одиничних бітів у двобайтній масці. 

Результат: таблиця вказівників V0 та сигналів максимального зсуву V1 для 

алгоритму ByteMAW22, маска mask.  

1.  mask  2k –1.  

2.  Елементам V0[0]… V0[2k –1] присвоюємо адресу першого елемента V1. 

3.  i  0. 

4.  Поки i < 216–k, повторювати кроки 5–6. 
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5.       V0[P[0] | (i << 8)]  V1 + 2k. 

6.       i  i + 1. 

7.  Поки i < m –1, повторювати кроки 8–9. 

8.       V0[word(P[i],P[i+1])&mask]  V1 + 2k. 

9.       i  i + 1. 

10.   i  0. 

11.   Елементам V1[0]… V1[2k –1] присвоюємо 1. 

12.   Елементам V1[2k]… V1[2k+1 –1] присвоюємо 0. 

13.   i  0. 

14.   Поки i < m –1, повторювати кроки 15–16. 

15.       V1[P[0] | (i << 8)]  0. 

16.        i  i + 1. 

17.   i  0. 

18.   Поки i < m –1, повторювати кроки 19–20. 

19.       V1[word(P[i],P[i+1])&mask]  0. 

20.       i  i + 1. 

Кінець алгоритму. 

 

На кроках 2–10 алгоритму 4.11 ініціалізується масив V0, а на кроках 11–20 

— масив V1. Присвоєння на кроці 2 відповідає випадкам, зображеним на рис. 4.4, 

а, б, в, коли за парою байтів у кінці першого вікна пошуку здійснюється 

максимальний зсув, а отже, відповідні елементи масиву V0 мають посилатися на 

початок масиву V1. На кроках 3–6 опрацьовується випадок, зображений на рис. 

4.4, г: останній байт першого вікна пошуку збігається з першим байтом патерна, 

а на кроках 7–10 — випадок, зображений на рис. 4.4, д: збігаються відповідні 

масці біти із деяких двох послідовних байтів патерна та останніх двох байтів 

першого вікна пошуку. У цих випадках елементи масиву V0 мають посилатися 
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на другий сегмент масиву V1, значення у якому вказують на відсутність 

максимального зсуву. 

Значення 1, що присвоюється елементам першого сегменту масиву V1 на 

кроці 11, означає максимальний зсув «за замовчуванням», що зображений на рис. 

4.4, а. На кроці 12 другий сегмент цього масиву ініціалізується нулями, що 

означає немаксимальний зсув (рис. 4.4, г і д). На кроках 13–16 опрацьовується 

випадок, зображений на рис. 4.4, б, а на кроках 17–20 — випадок з рис. 4.4, в: 

можна здійснити зсув на m символів через перше вікно пошуку, але не через 

друге, тому загалом максимального зсуву немає. 

Що стосується вибору оптимального значення k, 8< k ≤16, яке б мінімізувало 

час роботи алгоритму, то слід зауважити, що збільшення цього значення 

підвищує ймовірність максимального зсуву, однак збільшує обсяг пошукових 

таблиць, а зменшення — навпаки. Обчислювальні експерименти свідчать, що 

оптимальним значенням k є 12. 

Тепер розглянемо реалізацію використаної в алгоритмах 4.10 і 4.11 функції 

word(x,y), яка перетворює два послідовних байти пам’яті зі значеннями x та y на 

одне двобайтне число. В більшості мов програмування найпростіше вона 

реалізується через зведення типів, на кшталт (unsigned short*)p у мові С, де p — 

вказівник на байт x. Однак результат такої операції залежить від того, у якому 

порядку процесор зчитує байти з пам’яті під час їхнього завантаження в регістр 

(цей порядок називається endianness, [188]). Наприклад, у процесорах 

архітектури x86 байти пам’яті будуть розташовані в регістрі у зворотному 

порядку (рис. 4.5, а). Якщо індексом пошукового масиву робити повний останній 

байт вікна пошуку і половину передостаннього, то ця ситуація буде небажаною, 

оскільки тоді результуюче слово буде зсунуто до лівого краю двобайтного 

регістру, а обсяг цього масиву доведеться збільшити в 16 разів порівняно з 

випадком, зображеним на рис. 4.5, б. Однак у разі реалізації алгоритмів 4.10 і 

4.11 на архітектурі x86 ситуація з рис. 4.5, б теж небажана, оскільки тоді випадки, 

зображені на рис. 4.4, б і 4.4, г, траплятимуться в разі збігу не повного байту, а 
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лише половини, тобто з ймовірністю не 1/256, а 1/16 кожен, що в сумі 

призводитиме до вельми суттєвого зниження швидкодії пошуку. 

 

Рис. 4.5. Зміна порядку розташування байтів пам’яті під час зчитування їх у 

регістр процесора в архітектурі x86 

Зауважимо, що зображений на рис. 4.5, б спосіб визначення тестових бітів у 

двох послідовних байтах тексту є цілком прийнятним, якщо переміщувати вікна 

пошуку не зліва направо, а справа наліво. Тоді різновиди зсувів вікна пошуку 

були б такими, як показано на рис. 4.6. Самі алгоритми пошуку патерна на 256-

символьному алфавіті шляхом перегляду тексту справа наліво назвемо 

реверсними і позначатимемо як RByteMAWp1,…,pq (літера R символізує слово 

«Reverse»), де p1,…,pq — кількості байтів, що тестуються на початку q 

послідовних вікон пошуку (якщо рахувати справа наліво). Алгоритм 4.12 є 

описом алгоритму RByteMAW22. Для його зупинення в разі досягнення початку 

тексту потрібно до тексту зліва дописати стоп-патерн. 
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Рис. 4.6. Зсуви вікна пошуку в алгоритмі пошуку справа наліво 

RByteMAW22 

 

 Алгоритм 4.12. Пошуковий цикл алгоритму RByteMAW22. 

Вхід: текст T[0..n–1], патерн P[0..m], таблиця зсувів V1 і таблиця V0 

вказівників на сегменти таблиці зсувів, таблиця зсувів D алгоритму QS, бітова 

маска mask.  

Результат: набір чисел, що є позиціями початків усіх входжень патерна в 

текст. 

1.  pos  n – 2m. 

2.  poi  V0[word(T[pos+m],T[pos+m+1])&mask]. 

3.  r  poi[word(T[pos],T[pos+1])&mask]. 

4.  Якщо r=0, переходимо на крок 5, інакше — на крок 13. 
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5.        j  0. 

6.       Поки j < m і T[pos + m + j] = P[j], виконуємо крок 7. 

7.              j  j + 1. 

8.        Якщо j = m, виконуємо кроки 9–10. 

9.             Якщо pos + m ≤ 0, стоп. 

10.             Вивести pos + m. 

11.         pos  pos – D[T[pos+m–1]]. 

12.         Переходимо на крок 2. 

13.    pos  pos – 2m 

14.    Переходимо на крок 2. 

Кінець алгоритму. 

 

У алгоритмі 4.13 описано метод заповнення пошукових таблиць для 

алгоритму 4.12. 

 

Алгоритм 4.13. Ініціалізація пошукових таблиць для алгоритму 

RByteMAW22. 

Вхід: вказівники V0 та V1 на відповідні масиви, патерн P[0..m], m — довжина 

патерна, k — кількість одиничних бітів у двобайтній масці, кількість бітів у байті 

b. 

Результат: таблиця вказівників V0 та сигналів максимального зсуву V1 для 

алгоритму RByteMAW22, маска mask.  

1.  mask  2k –1.  

2.  Елементам V0[0]… V0[2k –1] присвоюємо адресу першого елемента V1. 

3.  i  0. 

4.  Поки i < 22b–k, повторювати кроки 5–6. 

5.       V0[P[m–1] | (i << b)]  V1 + 2k. 

6.       i  i + 1. 

7.  Поки i < m –1, повторювати кроки 8–9. 
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8.       V0[word(P[i],P[i+1])&mask]  V1 + 2k. 

9.       i  i + 1. 

10.   i  0. 

11.   Елементам V1[0]… V1[2k –1] присвоюємо 1. 

12.   Елементам V1[2k]… V1[2k+1 –1] присвоюємо 0. 

13.   i  0. 

14.   Поки i < 22b–k, повторювати кроки 15–16. 

15.       V1[P[m–1] | (i << b)]  0. 

16.        i  i + 1. 

17.   i  0. 

18.   Поки i < m –1, повторювати кроки 19–20. 

19.       V1[word(P[i],P[i+1])&mask]  0. 

20.       i  i + 1. 

Кінець алгоритму. 

Фактично алгоритм 4.13 відрізняється від алгоритму 4.11 лише тим, що на 

кроках 5 і 15 використовується елемент P[m–1] замість елементу P[0]. Така 

заміна стає зрозумілою, якщо проаналізувати випадки б і г на рис. 4.4 і 4.6. 

Зауважимо, що для коротких патернів перевірка двох 12-бітних фрагментів 

тексту може бути надлишковою. Якщо в кінці першого вікна пошуку для 

виконання зсуву перевіряти не півтора байти, а один байт, то рядок 2 в алгоритмі 

4.10 (або аналогічний рядок в алгоритмі 4.12 у разі пошуку справа наліво) можна 

замінити таким: poi  V0[T[pos]]. Виконання цієї дії потребує на 6 елементарних 

операцій менше, ніж дії з початкової версії алгоритму 4.10 або 4.12. У такий 

спосіб ми отримаємо алгоритм ByteMAW12 (1 байт для перевірки в кінці 

першого вікна пошуку, 2 байти — в кінці другого). Якщо ж і в кінці другого вікна 

пошуку перевіряти 1 байт, то і рядок 3 алгоритму 4.10 (або 4.12) потрібно 

замінити на такий: r  poi[T[pos+m]], що так само зменшує кількість операцій. 

У такий спосіб отримаємо алгоритм ByteMAW11, що, фактично, є спрощеною 
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версією алгоритму MAW2P. Невеликі обсяги пошукових таблиць у разі 

перевірки 1 байту (1-сегментна таблиця міститиме 256 елементів, а 2-сегментна 

— 512) дають змогу реалізовувати алгоритми і з 3 або більше послідовних вікон 

пошуку, наприклад MAW211. 

У разі використання однобайтних евристик пошуку спрощуються і методи 

створення пошукових таблиць. Для прикладу, метод створення пошукових 

таблиць для алгоритму ByteMAW11 описано в алгоритмі 4.14. 

 

Алгоритм 4.14. Ініціалізація пошукових таблиць для алгоритму 

ByteMAW11. 

Вхід: вказівники V0 та V1 на відповідні масиви, патерн P[0..m], m — довжина 

патерна. 

Результат: таблиця вказівників V0 та сигналів максимального зсуву V1 для 

алгоритму ByteMAW11.  

1. Елементам V0[0]… V0[255] присвоюємо адресу першого елемента V1. 

2.  i  0. 

3.  Поки i < m, повторювати кроки 4–5. 

4.       V0[P[i]]  V1 + 2b. 

5.       i  i + 1. 

6.  Елементам V1[0]… V1[2b–1] присвоюємо 1. 

7.  Елементам V1[2b]… V1[2b+1 –1] присвоюємо 0. 

8.   i  0. 

9.   Поки i < m –1, повторювати кроки 10–11. 

10.       V1[P[i]]  0. 

11.        i  i + 1. 

Кінець алгоритму. 

Звичайно, замінюючи перевірку 12 бітів перевіркою 1 байту, ми зменшуємо 

ймовірність максимального зсуву, а тому для різних довжин патернів 

оптимальну швидкодію можуть мати різні алгоритми родини ByteMAWp1…pm. 
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Було проведено експеримент з вимірювання швидкодії цих та інших відомих 

алгоритмів на випадкових текстах.  

Результати порівняння швидкодії алгоритмів родини ByteMAWp1…pm  та 

інших відомих алгоритмів на алфавіті з 256 символів наведено в табл. 4.10 

(короткі патерни), 4.11 (середні патерни) та 4.12 (довгі патерни). Алгоритми були 

запрограмовані мовою С і відкомпільовані в Microsoft Visual Studio, конфігурація 

Release. Їх було запущено на виконання на процесорі AMD Athlon II, 2,9 ГГц, 64 

КБ кеш-пам’яті L1, 1 МБ кеш-пам’яті L2, ОС Microsoft Windows 7. Наведено 

швидкість пошуку усіх входжень патерна, вибраного випадковим чином у тексті 

обсягом 10 МБ, що згенерований у випадковий спосіб. Було виконано по 105 

пробігів кожного алгоритму, з яких 5 найдовших пробігів відкидалося, оскільки 

різкі збільшення часу виконання алгоритму можуть спричинятися змінами в 

операційному середовищі. Наведені результати усереднено за 100 пробігами та 

подано в мілісекундах.  

Таблиця 4.10. Час виконання байтових алгоритмів пошуку рядка (мс), 

короткі патерни 

Алгоритм \ 
довжина 
патерна 

2 3 4 5 6 7 8 

RByteMAW22 6021,72 4281,19 3460,58 2903,13 2576,46 2415,9 2383,92 

ByteMAW11 4857,66 3716,68 3080,42 2767,33 2597,86 2508,15 2432,42 

ByteMAW111 5310,65 4014,81 3340,69 2950,34 2708,75 2586,76 2527,62 

RByteMAW21 5323,33 3930,22 3262,73 2792,57 2576,52 2460,8 2419,16 

RByteMAW12 5401,71 3970,36 3223,5 2797,26 2569,7 2466,28 2422,02 

RByteMAW211 5488,59 4102,17 3388,86 2958,12 2688,93 2543,92 2457,38 

RByteMAW212 5746,02 4206,54 3427,16 2950,99 2654,5 2503,08 2405,47 

RByteMAW222 5974,93 4368,22 3591,35 3067,76 2750,17 2568,97 2491,04 

FSBNDM 9442,09 6447,6 5025,91 4158,72 3584,07 3171,81 2865,29 

FSBNDM-
2byte 14374,65 9218,16 7023,55 5849,52 5078,1 4526,28 4111,25 

GSB 14374,65 9218,16 6835,1 5347,76 4451,09 3853,73 3458,97 

GSB-2byte 14374,65 9218,16 8678,4 6688,39 5611,55 4881,21 4357,46 

FSBNDM31 20202,97 10458,01 7290,39 5699,84 4742,98 4098,25 3705,32 

FSBNDM31-
2byte 33556,91 17485 11162,74 8474,72 6989,93 5983,62 5265,88 
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FSBNDM42 20202,97 10458,01 10900,84 8362,33 6838,71 5815,76 5105,16 

SBNDM/BMH 8665,54 6068,54 4801,18 4038,07 3545,18 3161,58 2881,41 

SBNDMq2 21009,57 10799,4 7468,27 5798,49 4814,1 4144,77 3686,93 

SBNDMq4 21009,57 10799,4 30143,19 15281,02 10396,98 8003,89 6518,33 

FSBNDM32 21009,57 10799,4 30143,19 15281,02 10396,98 8003,89 6518,33 

QLQS 7119,64 5362,37 4410,11 3790,91 3379,02 3063,9 2835,24 

TVSBS 17497,28 14219,39 12023,32 10496,39 9349,09 8443,09 7723,85 

FJS 10075,17 7794,24 6397,32 5483,82 4822,63 4321,37 3931,37 

 

Таблиця 4.11. Час виконання алгоритмів пошуку рядка (мс), патерни 

середньої довжини 

Алгоритм \ 
довжина 
патерна 

12 16 24 32 40 60 

RByteMAW22 2138,22 2058,52 1896,59 1845,08 1769,47 1684,16 
ByteMAW11 2213,98 2143,54 2015,63 1951,22 1919,43 1896,18 
ByteMAW111 2297,22 2196,98 2086,03 2006,89 1981,38 1952,09 
RByteMAW21 2181,45 2082,76 1937,69 1852,64 1817,01 1775,94 
RByteMAW12 2182,78 2090,09 2001,94 1922,92 1890,49 1845,83 
RByteMAW211 2235,21 2113,16 1980,02 1883,87 1864,23 1865,1 
RByteMAW212 2195,1 2071,51 1935,52 1853,82 1784,01 1722,72 
RByteMAW222 2258,53 2143,87 2001,8 1877,52 1800,11 1714,08 
FSBNDM 2324,23 2226,4 2100,81 2031,2 2030,51 2026,37 
FSBNDM-2byte 3157,06 2730,46 2347,98 2220,31 2173,02 2092,43 
GSB 2565,18 2398,89 2203,16 2072,05 2070,72 2071,34 
GSB-2byte 3233,1 2726,29 2326,11 2193,87 2196,08 2196,85 
FSBNDM31 2676,08 2432,15 2257,45 2142,5 2079,95 1960,04 
FSBNDM31-
2byte 3742,64 3013,91 2503,33 2324,2 2250,77 2148,78 
FSBNDM42 3563,74 2814,62 2399,76 2340,03 2346,15 2344,9 
SBNDM/BMH 2488,84 2375,21 2218,99 2175,7 2168,75 2093,66 
SBNDMq2 2655,16 2446,03 2247,63 2100,87 2050,16 1917,98 
SBNDMq4 4037,49 3061,68 2406,48 2333,51 2303,05 2304,49 
FSBNDM32 4037,49 3061,68 2406,48 2333,51 2303,05 2304,49 
QLQS 2451,54 2297,22 2158,24 2065,79 2006,47 1879,11 
TVSBS 5857,48 4836,26 3763,56 3265,69 3033,65 2942,49 
FJS 2994,93 2588,54 2346,48 2265,15 2249,54 2202,34 
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Таблиця 4.12. Час виконання алгоритмів пошуку рядка на 256-символьному 

алфавіті (мс), довгі патерни 

Алгоритм \ 
довжина 
патерна 

80 100 140 180 220 260 

RByteMAW22 1750,27 1524,16 1295,72 1158,03 1053,56 977,36 
ByteMAW11 1970,65 2024,03 2036,16 2011,54 1947,54 1771,75 
ByteMAW111 2064,36 2095,98 2097,16 1989,72 1953,41 1807,75 
RByteMAW21 1842,35 1776,69 1715,48 1632,38 1597,71 1500,64 
RByteMAW12 1961,55 1867,9 1789,61 1677,09 1636,76 1502,31 
RByteMAW211 1943,31 1936,31 1919,85 1782,89 1746,82 1662,35 
RByteMAW212 1790,05 1701,03 1632,34 1556,84 1502,73 1449,07 
RByteMAW222 1748,8 1522,38 1293,78 1139,69 1038,86 973,33 
FSBNDM 2026,78 2028,61 2036,9 2032,61 2028,23 2028,49 
FSBNDM-2byte 2047,04 2073,95 1612,9 1376 1180,79 1059,99 
GSB 2072,96 2069,79 2075,9 2069,64 2074,25 2068,37 
GSB-2byte 2194,5 2194,18 2190,69 2198,25 2193,18 2185,24 
FSBNDM31 1939,62 1889,32 1589,33 1370,91 1148,31 1007,6 
FSBNDM31-
2byte 2188,1 2113,1 2097,12 1775,15 1544,03 1363,07 
FSBNDM42 2350,94 2348,98 2351,33 2341,42 2350,48 2340,31 
SBNDM/BMH 2204,38 2363,92 2097,12 1775,15 1544,03 1363,07 
SBNDMq2 1908,81 1921,56 1584,01 1380,7 1147,22 1012,42 
SBNDMq4 2295,02 2306,28 2296,63 2302,1 2298,38 2299,33 
FSBNDM32 2295,02 2306,28 2296,63 2302,1 2298,38 2299,33 
QLQS 1879,3 1960,51 2098 1973,73 1975,18 1824,81 
TVSBS 3530,6 3541,02 3149,21 2432,6 1976,18 1840,38 
FJS 2452,02 2611,92 2669,28 2625,11 2595,75 2428,15 

 

Час виконання найшвидших алгоритмів для кожної довжини патерна 

виділено сірим кольором. Як видно, певні представники родини алгоритмів 

ByteMAW мають вищу швидкодію, ніж усі інші відомі алгоритми, для всіх 

досліджуваних довжин патернів. Для коротких патернів довжиною не більше 5 

байтів найшвидшим є алгоритм ByteMAW11, який можна вважати спрощеною 

версією алгоритму MAW2P. У цьому алгоритмі дії, відповідні крокам 2 і 3 

алгоритму 4.12, є значно простішими, як зазначалося вище. Однак для довших 

патернів зменшення кількості операцій на цих кроках не компенсує зменшення 
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середньої довжини зсуву і доцільно виконувати зсув за евристикою 12-бітового 

суфікса в одному з двох (для патернів довжини 6, алгоритм RByteMAW12) або в 

обох (для довших патернів) послідовних вікнах пошуку (алгоритм 

RByteMAW22). Для патернів довжиною 80 або більше найшвидшим стає 

алгоритм RByteMAW222, у якому перевіряється 3 послідовних вікна пошуку, 

хоча час його виконання менший за час виконання алгоритму RByteMAW22 

незначно. Це може бути пов’язане з тим, що для довгих патернів уповільнення 

через перевитрати пам’яті на зберігання пошукових таблиць є не настільки 

суттєвим на фоні збільшення середньої довжини зсуву, яке завдяки цьому 

досягається. 

Для визначення рівня достовірності експерименту було обчислено 

середньоквадратичні відхилення та коефіцієнти варіації часу виконання кожного 

алгоритму для кожної довжини патерну в серії зі 100 пробігів. Для всіх 

алгоритмів і довжин патерна коефіцієнти варіації не перевищують 3,8%. Як 

відомо, середня величина вважається надійною, якщо коефіцієнт варіації не 

перевищує 33%, а отже, всі наведені в таблиці усереднені значення часу 

виконання алгоритмів є надійними.  

Для визначення достовірності твердження про те, що один алгоритм 

швидший за інший, для кожної довжини патерна швидкодію найкращого з 

алгоритмів родини ByteMAW було порівняно зі швидкодією найкращого з інших 

відомих алгоритмів за t-критерієм Стьюдента. Розрахункові значення критерію 

наведені в табл. 4.13. Оскільки для вибірки зі 100 випробувань і рівня 

достовірності 99,9% еталонне значення критерію Стьюдента становить 3,4, то 

для будь-якої досліджуваної довжини патерна практично зі 100% ймовірністю 

можна стверджувати, що родина алгоритмів ByteMAW має представника, який 

суттєво швидший за всі інші відомі алгоритми. 
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Таблиця 4.13. Показники варіації та надійності середнього часу виконання 

алгоритмів пошуку рядка на 256-символьному алфавіті 

Дов- 

жина 

патер- 

на 

Найшвидший 

алгоритм 

ByteMAW 

Час Ст. 

відхи-

лення 

Найшвид- 

ший ін-

ший 

алгоритм 

Час Ст. 

відхи-

лення 

Розр. 

знач. 

t-кри-

терію  

2 ByteMAW11 4857,66 15,628 QLQS 7119,64 22,929 815,18 

3 ByteMAW11 3716,68 28,105 QLQS 5362,37 27,976 415,00 

4 ByteMAW11 3080,42 20,597 QLQS 4410,11 25,327 407,32 

5 ByteMAW11 2767,33 22,051 QLQS 3790,91 24,475 310,71 

6 ByteMAW12 2569,7 18,646 QLQS 3379,02 32,299 217,01 

7 RByteMAW22 2415,9 15,777 QLQS 3063,9 29,658 192,90 

8 RByteMAW22 2383,92 22,882 QLQS 2835,24 34,176 109,73 

12 RByteMAW22 2138,22 19,11 FSBNDM 2324,23 29,846 52,49 

16 RByteMAW22 2058,52 19,694 FSBNDM 2226,4 29,626 47,19 

24 RByteMAW22 1896,59 18,137 FSBNDM 2171,99 30,024 78,51 

32 RByteMAW22 1845,08 24,635 FSBNDM 2100,81 19,477 81,43 

40 RByteMAW22 1769,47 21,541 QLQS 2006,47 31,971 61,48 

60 RByteMAW22 1684,16 17,348 QLQS 1936,64 32,351 68,78 

80 RByteMAW222 1750,27 20,338 QLQS 1879,11 23,198 41,76 

100 RByteMAW222 1524,16 19,031 FSBNDM31 1889,32 35,098 91,46 

140 RByteMAW222 1295,72 15,757 SBNDMq2 1584,01 34,687 75,67 

180 RByteMAW222 1158,03 19,175 FSBNDM31 1370,91 31,686 57,48 

220 RByteMAW222 1053,56 21,502 SBNDMq2 1140,63 27,162 25,13 

260 RByteMAW222 977,36 20,725 FSBNDM31 1007,6 19,849 10,54 
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4.5. Пошук у двійковому тексті 

Як уже зазначалося в розділі 1, специфіка пошуку підрядка у двійковому 

тексті полягає в тому, що за одну операцію зчитування з файлу або з пам’яті 

отримуємо відразу щонайменше 8 двійкових символів (1 байт). Якщо ж 

зчитується 2 або більше байтів, то кількість зчитуваних за одну операцію 

символів зростає пропорційно. А для того, щоб оперувати окремими двійковими 

символами, потрібно виконувати додаткові побітові операції. Тому 

застосовувати для пошуку у двійкових файлах звичайні пошукові методи, що не 

враховують поділу символів тексту на байти, було б вкрай неефективно. Такі 

звичайні методи потребують спеціальної адаптації до двійкового пошуку. 

Найбільш відома адаптація методу Боєра-Мура [25]. Основним недоліком, 

що знижує швидкодію цієї адаптації можна вважати те, що перевірка збігу 

суфіксу вікна пошуку з суфіксом патерна починається з перевірки збігу 

останнього неповного байта. Оскільки байт неповний, то ми порівнюємо 

насправді не 8 бітів, а, залежно від розміщення патерна, від 1 до 8 (у середньому 

— 4,5). Зсув відбувається на таку кількість бітів, щоб сумістити передостаннє 

входження в патерн порівнюваного суфіксу із суфіксом вікна пошуку. 

Ймовірність того, що в кожній конкретній позиції випадково згенерованого 

патерна зустрінеться певний рядок довжини L, дорівнює 2–L, а середня довжина 

зсуву вікна пошуку за евристикою суфіксу довжини L дорівнюватиме 2L. 

Оскільки 24,522,6, а 28=256, то середня величина зсуву за евристикою повного 

байту буде більш ніж в 11 разів більшою, ніж середня величина зсуву за 

евристикою неповного байту випадкової довжини. 

Крім того, на всіх ітераціях пошукового циклу в [25] обчислюється 

положення вікна пошуку з точністю до біта, що потребує суттєвих часових 

витрат. Цей недолік властивий ще двом розглянутим у [27] адаптаціям до 

бінарного пошуку класичних методів: Hash-пошуку [24] та Skip Search [163]. 

Насправді на кожній ітерації пошукового циклу достатньо зберігати лише дані 
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про положення останнього повного байту тексту, що охоплюється вікном 

пошуку. Це випливає з твердження 4.1. 

Надалі стосовно пошуку в бінарному тексті використовуватимемо такі 

позначення: 

b — розмір машинного слова (байта) в бітах. 

P[0…m] — патерн, включно із останнім байтом, який, можливо, неповний. 

Вважатимемо, що незначущі молодші біти останнього байта є нульовими. 

mlast — кількість значущих бітів останнього байта патерна. 

mask — бітова маска, у якій одиничними є ті й тільки ті біти, що 

відповідають значущим бітам останнього байта. 

Решта позначень з розділу 4 залишаються в силі і стосовно бінарного 

пошуку.  

Твердження 4.1. Нехай pos — номер деякого байту тексту, що повністю 

охоплюється вікном пошуку, а l — відстань у бітах від правого краю 

найправішого входження T[pos] у патерн до кінця патерна. Тоді, якщо l ≥ bt, де  

t — деяке невід’ємне ціле число, то вікно пошуку може бути безпечно зсунуте 

так, щоб повністю охоплювати байт тексту із номером pos+t. 

Доведення. Нехай найправіше входження T[pos] у патерн починається з біта 

i. Очевидно, що зсув вікна пошуку, який суміщає його біти i, i+1,…, i+b–1 із 

байтом тексту з номером pos, є безпечним. Нехай величина цього зсуву в бітах 

дорівнює x. Тоді l–x — це відстань від правої межі байту тексту з номером pos до 

правої межі вікна пошуку в початковому положенні. Оскільки під час зсуву всі 

біти вікна пошуку перемістяться на x позицій вправо, то відстань від правої межі 

байту тексту з номером pos до правої межі вікна пошуку дорівнюватиме l–x+x=l 

(рис. 4.7, на якому сірим позначено байт тексту T[pos] та його положення у вікні 

пошуку). А оскільки l ≥ bt, то вікно пошуку повністю охоплюватиме байт тексту 

із номером pos+t. Твердження доведено. 
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Рис. 4.7. Зсув вікна пошуку в алгоритмі пошуку в двійковому тексті 

(тестовий байт належить патерну) 

 

В аналогічний спосіб легко довести і твердження 4.2, яке стосується 

випадку, коли тестований байт тексту не належить патерну. 

 

Твердження 4.2. Нехай pos — номер деякого байту тексту, що повністю 

охоплюється вікном пошуку, але не належить патерну, а l — відстань у бітах від 

правого краю найдовшого префіксу патерна, який водночас є суфіксом T[pos], до 

кінця патерна. Тоді, якщо l ≥ bt, де t — деяке невід’ємне ціле число, то вікно 

пошуку може бути безпечно зсунуте так, щоб повністю охоплювати байт тексту 

із номером pos+t. 

Ситуацію, що описується в твердженні 4.2, проілюстровано на рис. 4.8. 

 

Рис. 4.8. Зсув вікна пошуку в алгоритмі пошуку в двійковому тексті (тестовий 

байт не належить патерну, однак його суфікс довжини 5 є префіксом патерна) 

 

Твердження 4.1 і 4.2 дають змогу сформулювати принцип, за яким 

максимальний безпечний зсув байту тексту, що перевіряється (його назвемо 
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тестовим), можна визначити залежно від значення цього байта та самого патерна. 

Нехай l — бітова відстань до кінця патерна від правого краю найправішого 

входження тестового байту в патерн або, якщо цей байт патерну не належить, від 

правого краю найдовшого (можливо, порожнього) префіксу патерна, який 

водночас є суфіксом тестового байту; нехай t — таке найбільше невід’ємне ціле 

число, що l ≥ bt. Тоді тестовий байт зміщуємо на t байтів вправо. 

Значення максимальних безпечних зсувів t на стадії передобчислень 

записуватимемо в масив байтових зсувів D. Тобто D[c] — це буде максимальна 

кількість байтів, на яку може бути безпечно зсунуто вікно пошуку, якщо останній 

повний байт тексту, який воно охоплює, дорівнює c. 

Якщо ж D[c]=0, то потрібно перевіряти можливий збіг патерна з вікном 

пошуку, яке може бути зсунуте на невелику кількість бітів вправо або вліво 

(таку, щоб останній повний байт тексту, який охоплює вікно пошуку, залишався 

тим самим). Для цього використовуватимемо масиви бітових зсувів Bi. Bi[c] — 

це кількість бітів, на яку має бути зсунуто початок вікна пошуку відносно межі 

байтів, щоб сумістити його останній повний байт із його i-м, рахуючи справа, 

його входженням у патерн, якщо цей байт дорівнює c. Значення Bi[c] може 

варіюватися в межах від 0 до b–1, а якщо для певного c такого i-го входження 

байту c в патерн, що 0 ≤ Bi[c] < k, не існує, то покладемо Bi[c] = –1. Крім того, 

знадобиться масив Length, де Length[i] — номер останнього байту, який повністю 

належить вікну пошуку в разі зсуву його початку на i бітів вправо; нумерація 

починається з нуля. 

Після того, як усі збіги перевірено, можна виконувати зсув за наступним, 

після поточного тестового, байтом тексту. У результаті ми отримаємо алгоритм 

пошуку у двійковому тексті (пошуковий цикл якого наведено в алгоритмі 4.15), 

який можна вважати адаптацією як алгоритму BMH, так і однобайтового 

варіанту алгоритму MAW2. Ключовою його відмінністю від адаптацій 

алгоритмів Боєра-Мура та BMH, зокрема алгоритму [177], є те, що перевірка 

збігу виконується не кожної ітерації, а лише коли байтовий зсув дорівнює нулю. 
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Це доцільно, оскільки в разі пошуку в бінарному тексті перевірка збігу потребує 

великих обчислювальних витрат. Цей алгоритм назвемо BitMAWB1 (алгоритм 

MAW для бінарного тексту з одним вікном пошуку).  

 

Алгоритм 4.15. Пошуковий цикл алгоритму BitMAW1. 

Вхід: текст T[0..n–1], патерн P[0..m], таблиця зсувів D||, кількість бітів у 

байті b, масиви Bi[c] бітових зсувів патерна для суміщення його останнього байту 

з i-м справа входженням байта c в патерн, масив Length[q] — довжин патерна в 

байтах у разі зсуву його початку на q бітів вправо, mask_last — бітова маска, у 

якій одиничні біти відповідають значущим бітам останнього байту патерна. 

Вихід: набір чисел, що є номерами бітів тексту, з яких починаються всі 

входження патерна в текст. 

1. pos  m – 1. 

2. r  D[T[pos]]. 

3. Якщо r=0, переходимо на крок 4, інакше — на крок 18. 

4.      i  0 

5.      q  Bi[T[pos]] 

6.    start  pos – Length[q] 

7.   j  start  

8.      Поки (T[j]<<q) | (T[j+1]>>(b–q)) = P[j–start] і  

                                                                j–start<m, виконувати крок 9 

9.               j  j + 1 

10.    Якщо j – start = m і ((T[j]<<q) | (T[j+1]>>(b–q))) & mask_last =P[m], 

                                         виконувати кроки 11–12 

11.             Якщо pos ≥ n, стоп. 

12.             Вивести start*b + q. 

13.    i  i + 1 

14.    q  Bi[T[pos]] 
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15.   Якщо q ≥ 0, переходимо на крок 6. 

16.     pos  pos + 1 

17.     Переходимо на крок 2. 

18.  pos  pos + r 

19.  Переходимо на крок 2. 

Кінець алгоритму. 

 

Метод BitMAW демонструє кращу швидкодію, ніж адаптація до бінарних 

алгоритмів методу Бойера-Мура Ш.Т. Клейна [25], ніж метод Binary-Skip [178] 

та деякі інші, але поступається у швидкодії найшвидшому з методів пошуку в 

двійковому тексті, які були відомі на час виконання даного дослідження, — BFL 

(Binary Faro, Lecroq) [27]. Це природно, адже базовим алгоритмом пошуку на 

256-символьному алфавіті для BitMAW1 є метод BMH, у той час як для BFL 

таким базовим алгоритмом є значно швидший метод SBNDM. Однак, як 

показано в табл. 4.9–4.11, певні представники родини алгоритмів ByteMAW є 

швидшими за всіх представників родини SBNDM для всіх довжин патернів від 2 

до 260. Тому алгоритми ByteMAW доцільно використовувати як базові для 

побудови методів пошуку в двійковому тексті. Метод бінарного пошуку, що 

базується на алгоритмі ByteMAWpq, ми позначатимемо як BitMAWpq. Як 

свідчить обчислювальний експеримент, результати якого наведено в табл. 4.13, 

найбільш ефективними для різних довжин патернів є методи бінарного пошуку, 

що базуються на алгоритмах ByteMAW22 і ByteMAW222. А для 

найпоширенішої архітектури процесора x86, як показано вище, застосовні 

реверсні варіанти алгоритмів ByteMAW. Тому родину алгоритмів BitMAW ми 

розглянемо на прикладі реверсного алгоритму RBitMAW22. 
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Алгоритм 4.17. Пошуковий цикл алгоритму RBitMAW22. 

Вхід:  

- текст T[0..n–1]; 

- патерн P[0..m–1]; 

- таблиця зсувів V1; 

- таблиця V0 вказівників на сегменти таблиці зсувів; 

- кількість бітів у байті b; 

- масиви Bi[c] індексів, із яких починається i-е входження байту c в патерн; 

- mask_last — бітова маска, у якій одиничні біти відповідають значущим 

бітам останнього байту патерна; 

- бітова маска для перевірки пар послідовних байтів mask.  

Вихід: набір чисел, що є номерами бітів тексту, з яких починаються всі 

входження патерна в текст. 

1.  pos  n – 2m + 1. 

2.  poi  V0[word(T[pos+m–1],T[pos+m])&mask]. 

3.  r  poi[word(T[pos],T[pos+1])&mask]. 

4. Якщо r=0, переходимо на крок 5, інакше — на крок 19. 

5.     i  0 

6.     q  Bi[T[pos + m – 1]] 

7.  Якщо q ≥ 0, переходимо на крок 8, інакше — на крок 17. 

8.       Якщо q=0, то start  pos + m – 1, інакше start  pos + m – 2 

9.       j  start  

10.   Поки byte( (T[j]<<q) | (T[j+1]>>(b–q)) ) = P[j–start] і  

                                                             j–start<m, виконувати крок 11 

11.                 j  j + 1 

12.   Якщо j – start = m і  

    ((T[j]<<q) | (T[j+1]>>(b–q))) & mask_last =P[m], 

                                     виконувати кроки 13–14. 

13.    Якщо start < 0, стоп. 
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14.    Вивести start*k + q. 

15.    i  i + 1 

16.    Переходимо на крок 6. 

17.   pos  pos – 1. 

18.   Переходимо на крок 2. 

19. pos  pos – (2m – 2) 

20. Переходимо на крок 2. 

Кінець алгоритму. 

 

Функція byte(x), що викликається на кроці 10, залишає наймолодший байт 

значення x, яке може складатися більш ніж із одного байту. У мові С вона може 

реалізовуватися за допомогою простого перетворення типів (unsigned char). 

Таблиці V0 і V1 визначають можливість максимального зсуву вікна пошуку 

(величина цього зсуву становить m–1 байтів) в кожному з двох послідовних вікон 

пошуку (V0 відповідає за правіше вікно, оскільки алгоритм реверсний). Якщо 

зсув в обох вікнах максимальний (r0), то виконуються лише кроки 2–4 і 19–20, 

тобто алгоритм функціонує так само, як і RByteMAW22 з тією лише відмінністю, 

що зсув відбувається на 2m–2, а не 2m байтів. Інакше на кроках 5–18 виконується 

перевірка збігу у правішому з двох суміжних поточних вікон пошуку. Щоб 

пояснити принцип виконання перевірки збігу, спочатку наведемо алгоритм, що 

ініціалізує пошукові таблиці для алгоритму RBitMAW22. 

 

Алгоритм 4.18. Ініціалізація пошукових таблиць для алгоритму 

RBitMAW22. 

Вхід: вказівники V0 та V1 на відповідні масиви, патерн P[0..m], l — довжина 

патерна в бітах, k — кількість одиничних бітів у двобайтній масці, b — кількість 

бітів у байті. 

Результат:  

- таблиця зсувів V1; 
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- таблиця V0 вказівників на сегменти таблиці зсувів; 

- байтова довжина патерна m; 

- масиви Bi[c] індексів, із яких починається i-е входження байту c в патерн; 

- mask_last — бітова маска, у якій одиничні біти відповідають значущим 

бітам останнього байту патерна; 

- бітова маска для перевірки пар послідовних байтів mask.   

1.  mask  2k –1. 

2.  m  ⌊𝑙 𝑏⁄ ⌋. 

3.  mask_last  (2b –1) << (b – l mod b). 

4. Елементам масивів Bi[0]… Bi[2b –1], 0 ≤ i < b, присвоюємо –1. 

5. B0[P[0]]  0. 

6. i  1. 

7.  Поки i < b, повторюємо кроки 8–10. 

8.  c  (P[0] << i) | (P[1] << (b – i)) 

9.  Bj[c]  b – i, де j = min { j : Bj[c] = –1} 

10.  i  i + 1. 

11.  Елементам V0[0]… V0[2k –1] присвоюємо адресу першого елемента V1. 

12.  Елементам V1[0]… V1[2k –1] присвоюємо 1. 

13.  Елементам V1[2k]… V1[2k+1 –1] присвоюємо 0. 

14.  i  0. 

15.  Поки i < l – b, повторюємо кроки 16–26. 

16.  t  k_word(i). 

17.  V0[t]  V1 + 2k. 

18.  V1[t]  1. 

19.  Якщо l – i < 2b, виконуємо кроки 20–25. 

20.   Якщо l – i > 3b – k, то s  2b – (l – i), інакше s  k – b. 

21.   j  0. 

22.   Поки j < s, повторюємо кроки 27–29. 

23.    V0[t | (j << b)]  V1 + 2k. 
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24.    V1[t | (j << b)]  1. 

25.    j  j + 1. 

26.        i  i + 1. 

Кінець алгоритму. 

Пояснимо принцип дії алгоритму 4.18. На кроках 1–3 обчислюється маска, 

що накладається на двобайтне слово, довжина патерна в байтах та маска для 

визначення значущих бітів останнього байту патерна. Масиви Bi[c], що 

ініціалізуються на кроках 4–10, містять бітові індекси i-го входження байту c в 

патерн, де c — це всі можливі бітові підрядки патерна, що починаються в межах 

його першого байту. Якщо байт c починається в патерні менше ніж в i різних 

бітах першого байту, то Bi[c] = –1. Ці масиви використовуються для перевірки 

збігу в тому випадку, якщо виконується умова r=0 на кроці 4 алгоритму 4.17, 

тобто виявлено збіг двох байтів тексту (з урахуванням накладання на них маски) 

із фрагментом патерна. Тоді для збігу необхідно, щоб перший байт патерна 

збігався з (pos + m – 1)-м байтом тексту, якщо Bi[c]=0, або починався в Bi[c]-му 

біті (pos + m – 2)-го байту тексту, якщо Bi[c]>0. 

Отже, якщо значення Bi[T[pos + m – 1]], отримане на кроці 6 алгоритму 4.17, 

виявиться невід’ємним, то збіг можливий і на кроках 8–12 цього алгоритму ми 

послідовно перевіряємо, чи можна отримати всі байти патерна із конкатенацій 

частин сусідніх байтів тексту, що зсунуті на кількість бітів, вказану в масиві Bi. 

Якщо так, то на кроці 13 алгоритму 4.17 перевіряємо, чи не досягнуто початку 

тексту і на кроці 14 виводимо позицію початку збігу. 

Функція k_word(i), що використовується на кроці 16 алгоритму 4.18, формує 

з k бітів патерна, починаючи з i-го, таке двобайтне слово, яке б було сформоване 

в регістрі процесора в разі зчитування двох послідовних байтів патерна з пам’яті 

і накладання на них бітової маски mask, якби найстарший біт першого байту 

збігався з i-м бітом патерна. Реалізація цієї функції залежить від порядку 

зчитування байтів слова з пам’яті в регістр процесора. Для зворотного порядку 
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(архітектура х86) одну з можливих реалізацій функції k_word наведено в 

алгоритмі 4.19. 

 

Алгоритм 4.19. Обчислення функції k_word для зворотного порядку 

зчитування байтів із пам’яті. 

Вхід: i — номер біта патерна, бітова маска для перевірки пар послідовних 

байтів mask, b — кількість бітів у байті. 

Результат: двобайтне слово t, яке буде зчитано з пам’яті в регістр 

процесора, якщо сумістити i-й біт патерна з найстаршим бітом старшого байта. 

1. q  ⌊𝑖 𝑏⁄ ⌋. 

2. s  (prepend(P[q]) << 2b) | (prepend(P[q+1]) << b) | P[q+2]. 

3. s  s << (s mod b). 

4. mask2  (2b –1) << b 

5. mask3  (2b –1) << 2b 

6. t  ((s & mask3) >> 2b) | (s & mask & mask2). 

Кінець алгоритму. 

 

На кроці 1 алгоритму 4.19 обчислюється q — номер поточного байта, якому 

належить i-й біт. Тоді двобайтне слово, що починається з i-го біта патерна, буде 

міститися в байтах P[q], P[q+1] і P[q+2]. Функція prepend, що використовується 

на кроці 2, перетворює байт на машинне слово, доповнюючи його зліва нулями. 

У мові С це може бути просто операція перетворення типів (unsigned int). А 

загалом крок 2 призначено для зчитування байтів P[q], P[q+1] і P[q+2] у три 

наймолодші байти регістра процесора, де зберігається значення змінної s. В 

архітектурі з прямим порядком читання байтів з пам’яті крок 2 полягав би просто 

в читанні з пам’яті машинного слова за адресою P + q – 1. На кроці 3 отримане 

значення зміщується вліво так, щоб сумістити i-й біт патерна з найстаршим бітом 

3-го байта регістра, якщо рахувати справа. У результаті всі потрібні нам біти 

міститимуться в другому та третьому байтах регістра. На кроках 4 і 5 
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формуються маски машинного слова, у яких одиничними бітами заповнено 

другий і третій байти відповідно (якщо рахувати справа). Нарешті, на 6-му кроці 

третій байт переставляється на місце першого, а в другому байті обнулюються 

всі біти, крім тих, що відповідають масці mask. Такі перестановку та обнулення 

зображено на рис. 4.5, б. 

Результати обчислювального експерименту з вимірювання швидкодії 

алгоритмів пошуку патерна у бінарному тексті наведено в табл. 4.13. Як видно, 

алгоритми родини BitMAW є найшвидшими на всіх досліджуваних довжинах 

патернів. Для коротких патернів найшвидшим є пошуковий метод RBitMAW222, 

а для патернів довжиною від 64 бітів швидшим стає метод RBitMAW22, оскільки 

ймовірність зсуву вікна пошуку на потрійну довжину знижується. Серед інших 

методів для всіх довжин патерна найкращим є метод BFL. Для патернів довжини 

32 найкращий із алгоритмів родини MAW випереджає його майже на 30%, однак 

зі зростанням довжини патерна відрив скорочується (наприклад, для патернів 

довжиною 192 біти алгоритм RBitMAW22 випереджає BFL усього на 2–3%). 

 

Таблиця 4.14. Час виконання алгоритмів пошуку рядка в бінарному тексті 

(мс) 

Алгоритм \ 

довжина патерна 

(у бітах) 32 64 96 128 160 192 

RbitMAW11 11001 7956 6915 6357 6022 5924 

RbitMAW22 6152 3298 2591 2355 2265 2178 

RbitMAW222 6092 3417 2775 2528 2402 2321 

BitMAW1 11757 5893 4281 3562 3053 2846 

Binary-Skip 12291 8171 7195 6621 6154 5847 

BFL 8442 3812 2736 2437 2286 2246 

FED 8978 4970 3817 3234 3005 2912 

KBM 78023 52462 41318 39403 37052 35680 
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Висновки за розділом 4 

У розділі 4 дисертаційного дослідження було побудовано родину 

алгоритмів пошуку рядка в тексті, у яких використовується кілька суміжних 

вікон пошуку. Вони мають кращу швидкодію серед усіх відомих алгоритмів для 

широкого діапазону довжин патернів на алфавітах, що містять 4 або 8 символів. 

Створено родину спеціалізованих алгоритмів пошуку рядка в тексті на 256-

символьному алфавіті, що використовують новітній підхід зсуву вікна пошуку 

на основі інформації про його суфікс, що складається з нецілої кількості байтів. 

Представники цієї родини перевершують відомі аналоги в широкому діапазоні 

довжин патернів. 

Створено родину алгоритмів пошуку рядка в бінарному тексті, що мають 

кращу швидкодію за всі інші відомі алгоритми для широкого діапазону довжин 

патернів. 

Карту найшвидших алгоритмів, з урахування результатів цього розділу, 

наведено на рис. 4.9. Дослідження проводилися в двох операційних 

середовищах: на комп’ютері з ЦП AMD Athlon II X2 245, 2,9 ГГц, 64 КБ кеш-

пам’яті L1, ОС Windows 7, та на комп’ютері з ЦП Intel BYT-M Core2 2840, 2.16 

ГГц, 24 КБ кеш-пам’яті L1, ОС Windows 10. Сірим кольором позначено області, 

у яких алгоритми MAW мають перевагу в обох обчислювальних середовищах, 

штриховкою – області, де представники родини алгоритмів MAW є 

найшвидшими хоча б в одному із середовищ. Якщо порівняти рис. 4.9 з рис. 1.9, 

де цю карту наведено без урахування результатів даного дослідження, то видно, 

що ландшафт найкращих методів пошуку рядка в тексті на площині (довжина 

патерна, розмір алфавіту) суттєво змінився. 
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Рис. 4.9. Карта найшвидших алгоритмів пошуку рядка в тексті, з 

урахуванням алгоритмів родини MAW 

Результати розділу 4 опубліковано в працях [41], [46], [47], [164], [177]. 
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Висновки 
У дисертаційній роботі досліджено нові методи завадостійкого та 

стискального кодування, а також пошуку даних у закодованих файлах, що 

покращують характеристики відомих методів, призначених для розв’язання 

названих задач, у широкому діапазоні значень вхідних параметрів. Означено та 

досліджено поняття подільності коду, яке застосовано для визначення 

асимптотичних характеристик та доведення теоретичних властивостей широкого 

класу стискальних і завадостійких кодів. 

Одержано такі основні результати: 

1. Означено нижній (2,3)-код — подільний код на основі двобазисної 

системи числення, досліджено його теоретичні властивості та 

можливість застосування в завадостійкому та стискальному 

кодуванні.  

2. На основі нижнього (2,3)-коду побудовано схему завадостійкого 

передавання даних, яка з імовірністю майже 100% виправляє 2 помилки в 

інформаційних повідомленнях довжиною від кількох десятків бітів, збільшуючи 

цю довжину в 1,15 разів у середньому. 

3. Означено завадостійкий код (2,3,z) та розроблено двошарову схему 

завадостійкого кодування з використанням цього коду та нижнього (2,3)-коду, 

що дає змогу близькою до 1 ймовірністю виправляти до 15 помилок у 

повідомленні довжиною 150 бітів, якщо в кожній тріаді бітів із номерами k, k+1, 

k+2 є не більше 1 помилки. 

4. Створено двошарову схему завадостійкого кодування з 

використанням нижнього (2,3)-коду та згорткового коду спеціального вигляду, 

показники завадостійкості якої є вищими за показники аналогів у разі пакетного 

передавання даних у каналах із високим рівнем шуму. 

5. Означено мультироздільникові та реверсні мультироздільникові 

стискальні коди, досліджено їхні теоретичні властивості та визначено показники 

ефективності.  Вони є першими стискальними кодами, що, маючи всі якісні 
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характеристики кодів Фібоначчі, є більш гнучкими та перевершують їх як за 

стискальною ефективністю, так і за швидкістю кодування й декодування. 

6. Побудовано декодувальні автомати для мультироздільникових та 

реверсних мультироздільникових кодів, а також прискорені побайтові алгоритми 

декодування на основі квантифікації роботи цих автоматів. 

7. Побудовано родину алгоритмів пошуку рядка в тексті, у яких 

використовується кілька суміжних вікон пошуку. Вони мають кращу швидкодію 

серед усіх відомих алгоритмів для широкого діапазону довжин патернів на 

алфавітах, що містять 4 або 8 символів. 

8. Створено родину спеціалізованих алгоритмів пошуку рядка в тексті 

на 256-символьному алфавіті, що використовують новітній підхід зсуву вікна 

пошуку на основі інформації про його суфікс, що складається з нецілої кількості 

байтів. Представники цієї родини перевершують відомі аналоги в широкому 

діапазоні довжин патернів. 

9. Створено родину алгоритмів пошуку рядка в бінарному тексті, що 

мають кращу швидкодію за всі інші відомі алгоритми для широкого діапазону 

довжин патернів. 

Результати дисертації можуть бути використані у створенні 

високоефективних систем зберігання великих обсягів даних та їхнього пошуку, 

а також для захисту даних у разі їх передавання середовищем із високим рівнем 

шуму. 
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