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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку інформаційних систем 

ключовими завданнями є забезпечення ефективного зберігання, передавання та 

пошуку даних. Успішність вирішення цих завдань напряму залежить від 

характеристик стискальних і завадостійких кодів, а також пошукових 

алгоритмів, що використовуються в інформаційних системах. Розробка таких 

кодів і методів кодування, декодування та пошуку є фундаментальною 

теоретичною проблемою кібернетики і водночас має велике практичне значення. 

Проблема була сформульована у середині минулого століття К. Шенноном, 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 К. Шенноном, Р. Фано, а також Д. Хафманом, а завадостійкого 

кодування — К. Шенноном та Р. Хемінгом наприкінці 1940-х — на початку  

1950-х років.  

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), а також турбо-

кодів. 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 бойових літальних апаратів, а радіозавади створюються 

супротивником під час військових дій. Високоефективні схеми виправлення 

помилок в інформаційних повідомленнях за таких умов наразі невідомі. 

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, швидкодія кодувальних чи 

декодувальних алгоритмів, ємнісні витрати тощо. Для стискальних кодів 

важливою також є можливість пошуку інформації у стиснутому файлі без його 

розкодування. Крім того, проблема забезпечення завадостійкості поширюється і 

на інформацію, яка зберігається в стиснутому вигляді, тобто постає завдання 

якщо не виправлення, то принаймні обмеження області впливу помилок, що 

можуть траплятися в стиснутих файлах. 

Одним із найвідоміших класів стискальних кодів, що надають 

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

розповсюдження помилок, є коди Фібоначчі. Ідею використання властивостей 

чисел Фібоначчі для створення стискальних кодів вперше запропонували А. 

Апостоліко та А. Франкель, а найбільшого розвитку вона здобула в працях Ш.Т. 
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Клейна та М.К. Бен-Нісан. Також застосування чисел Фібоначчі для кодування 

та стискання даних досліджували українські науковці: А.В. Анісімов, В.А. 

Лужецький, Л.А. Савицька та ін. 

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

Дж. Кулпепера, А. Моффата та ін. 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. Коди, які б поєднували ці 

властивості з близьким до ентропійної межі коефіцієнтом стискання, невідомі. 

Також на сьогоднішній день не існує узагальненого математичного 

апарату для дослідження кодів, що мають зазначені вище характеристики. У 

даній роботі досліджується властивість кодів, на основі якої можна розробити 

відповідний математичний апарат. Ця властивість називається подільністю і  

полягає в можливості поділу кодових слів на короткі фрагменти регулярної 

структури. 

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, а також Р. Боєра та Дж. Мура. 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 застосування цього механізму стримує великий обсяг пам’яті, що 

потрібний для зберігання цих структур даних.  

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 та М.К. Бен-Нісан у 2007 р. було 

запропоновано пошуковий метод, що враховує цю особливість, однак він був 

далекий від досконалості. Згодом С. Фаро, Т. Лекро та інші дослідники 

запропонували покращені методи, однак у цілому галузь пошуку в бінарних 

текстах не є достатньо дослідженою і часові характеристики наявних алгоритмів 

ще можуть бути суттєво покращені. 

Таким чином, актуальними завданнями є: 

• розробка схем завадостійкого кодування, що дають змогу передавати 

корисний сигнал за високого рівня шуму; 

• створення стискальних кодів, що характеризуються стійкістю до 

розповсюдження помилок, надають можливість швидкого пошуку в 

стиснутому файлі і водночас забезпечують кращий коефіцієнт стискання 

та/або швидкість декодування, ніж коди Фібоначчі чи байтові коди; 
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• розробка узагальненого математичного апарату для дослідження 

властивостей кодів, що мають зазначені вище характеристики; 

• розробка методів мінімізації багатовимірних пошукових масивів для 

пошуку рядка в тексті; 

• створення ефективних алгоритмів пошуку рядка в бінарному тексті. 

Все це обумовлює актуальність тематики дисертаційної роботи. 

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 

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.). 

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: 

• конструювання та 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; 

• розробка завадостійких кодів для каналів передавання даних із високим 

рівнем шуму; 

• розробка та застосування математичного апарату для дослідження 

властивостей стискальних і завадостійких кодів на основі такої їхньої 

властивості, як подільність; 

• дослідження властивостей гібридних подільних кодів, що дають змогу 

стискати дані й водночас характеризуються певною завадостійкістю; 

• побудова методів кодування та декодування подільних кодів, що є 

ефективними за часовими та ємнісними витратами; 

• розробка швидких методів пошуку рядка в тексті з використанням 

багатовимірних пошукових масивів; 

• розробка ефективних методів пошуку рядка в 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. 
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Методами дослідження є 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, 

використаний 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. 

1. Вперше розроблено узагальнений математичний апарат дослідження 

якісних властивостей стискальних і завадостійких кодів на основі властивості 

їхньої подільності. 

2. Сконструйовано новий 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. Вперше визначено мультироздільникові та реверсні мультирозділь-

никові 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 нову 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 і застосовано новий метод стискання багатовимірних 

пошукових масивів для алгоритмів пошуку патерна в тексті. 

7. Розроблено нову родину методів пошуку патерна в бінарному тексті 

з урахуванням його побайтової організації, які мають найкращу швидкодію серед 

усіх відомих методів для всіх практично цікавих довжин патерна. 

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 
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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»). 

Особистий внесок здобувача. Робота є узагальненням результатів 

теоретичних та експериментальних досліджень, виконаних автором самостійно і 

опублікованих в особисто підготовлених працях [1–12], [18], [19]. У роботах, що 

опубліковані у співавторстві, здобувачу належить: у статті [13] — опис 

алгоритму MAWP22, [14] — опис базових алгоритмів MAWqp, [15] — 

архітектура синхронного оптичного помножувача, [16] — метод оптимізації 

архітектури синхронного оптичного помножувача, [17] — означення нижнього 

(2,3)-коду та схема виправлення помилок на основі нижнього (2,3)-коду, [20] — 

означення мультироздільникових кодів, доведення їхньої повноти та визначення 

асимптотичної щільності, результати обчислювальних експериментів. 

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);  

http://itcm.comp-sc.if.ua/
http://itcm.comp-sc.if.ua/
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• 1-ї міжнародної наукової конференції «IEEE International Conference on 

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

Також результати дисертації були представлені на наукових семінарах 

«Образний комп’ютер» у Міжнародному науково-навчальному центрі 

інформаційних технологій та систем (м. Київ), семінарах кафедри математичної 

інформатики факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка та на міжнародному науковому 

семінарі Eastern Europe-Luxembourg Workshop on Cloud Computing 

Communications, Security and Services (CLOUDCOMS), м. Люксембург, 

Люксембург, 8–10 жовтня 2014 р. 

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 

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 348 сторінок, із яких 330 сторінок основного тексту, що 

дорівнює 13,8 обліковим аркушам, ілюстрованих 39 рисунками та 34 таблицями. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі описано загальну характеристику та обґрунтовано актуальність 

теми дисертаційної роботи, сформульовано мету та завдання дослідження, 

описано основні результати, визначено їх наукову новизну та практичне 

значення. 

У розділі 1 проведено аналіз відомих методів завадостійкого та 

стискального кодування і пошуку рядка в тексті. Також наведено 13 означень 

основних понять, що використовуються в кодуванні даних. 

У підрозділі 1.1 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. Наведено характеристики 

відомих блокових та згорткових систем завадостійкого кодування, а також 

сучасних багаторівневих методів забезпечення завадостійкості, таких як турбо-

коди. 

У підрозділі 1.2 подано класифікацію та розглянуто загальні властивості 

методів стиснення даних без втрат. Наведено означення однозначної 

декодовності, повноти, універсальності, синхронізовності, асимптотичної 
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щільності та асимптотичної оптимальності, а також властивості негайного 

розділення коду. Зокрема, 

Означення 1. Однозначно декодовний код називається повним, якщо до 

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

властивості однозначної декодовності. 

Означення 2. 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. 

Наведено критерій, за яким визначається повнота коду. 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. 

У підрозділі 1.3 описано родину універсальних префіксних 

синхронізовних кодів змінної довжини, що базуються на поданні цілих чисел у 

змішаній системі числення з основами 2 та 3. Удосконаленням цих кодів є 

означений і детально досліджений у розділі 2 нижній (2,3)-код. 

У підрозділі 1.4 розглянуто останні досягнення в галузі розробки 

ефективних алгоритмів пошуку підрядка (патерна) в більшому тексті. Окрему 

увагу приділено задачі пошуку патерна в бінарному тексті, оскільки 

інформаційні системи, що забезпечують двійковий пошук, є важливою сферою 

застосування подільних кодів. 

У розділі 2 розглядаються методи кодування даних переважно 

завадостійкого типу. Спільною рисою всіх цих методів є використання в них 

нижнього (2,3)-коду, що означується в підрозділі 2.1. Базовий факт, на якому 

базується конструкція цього коду, сформульовано в лемі 1. 

Лема 1. Нехай 𝑥 ∈ 𝑁2,3, x > 1, 𝑛 = ⌊𝑙𝑜𝑔2 𝑥⌋, kN, 𝑥1 ∈ 𝑁2,3 ∪ {2}. Тоді x 

можна подати або у формі (1), або у формі (2), причому тільки в одній із цих 

форм. 

x = 2n–1+ 3kx1          (1) 

x = 2n–2 + 3kx1           (2) 

На основі цієї леми сформульовано означення нижньої (2,3) 

послідовності натурального числа, що взаємно просте з 2 і 3, а також нижнього 

(2,3)-коду числа. 

Означення 3. Нижньою (2,3)-послідовністю числа 𝑥 ∈ 𝑁2,3, x > 1, 

називається така послідовність натуральних чисел x0, x1, ..., xt, що 
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• x0=x; 

• 𝑥𝑖 = 2𝑏𝑖 + 3𝑘𝑖𝑥𝑖+1,  𝑖 = 0,… , 𝑡 − 1, 𝑏𝑖 ∈ {⌊𝑙𝑜𝑔2 𝑥⌋ − 1, ⌊𝑙𝑜𝑔2 𝑥⌋ − 2}, 𝑘𝑖 ∈ ℕ; 

• xt = 2 або xt = 1.  

Означення 4. Нехай x0, x1, ..., xt — нижня (2,3)-послідовність числа 𝑥 ∈
𝑁2,3, 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. 

Хоча означення 4 є достатньо загальним і насправді визначає цілий клас 

кодів, надалі досліджується лише один представник цього класу, що належить до 

так званих (Δ,k)-кодів і визначається так. 

Нехай маємо нижній розклад x = 2b+ 3kx1, 𝑚 = ⌊𝑙𝑜𝑔2 3
𝑘 𝑥1⌋. Визначимо 

величину Δ за такою формулою: 

Δ = m – b            (3) 

Якщо величини x1, k и Δ відомі, то можна однозначно обчислити x 

(спочатку обчислюємо 3kx1, потім — m, далі, згідно з формулою (3), отримуємо 

b = m – Δ і, нарешті, визначаємо x). Величина Δ задовольняє такі нерівності 

0 ≤ Δ ≤ 1, якщо 
7

8
2𝑡 < 3𝑘𝑥1 < 2𝑡 для деякого t  N    (4) 

0 ≤ Δ ≤ 2, якщо 2𝑡 < 3𝑘𝑥1 ≤
7

8
2𝑡+1 для деякого t  N   (5) 

У підрозділі 2.1.1 визначено ймовірності, з якими величина Δ набуває тих 

чи інших значень, і на основі цих ймовірностей задано найбільш економні 

кодування Δ у вигляді послідовностей нулів: 

Якщо 2𝑡 < 3𝑘𝑥1 <
7

8
2𝑡+1, то: 

• значення Δ=0 кодується символами 000; 

• значення Δ=1 кодується символами 00; 

• значення Δ=2 кодується символом 0.      (6) 

Якщо ж 
7

8
2𝑡 < 3𝑘𝑥1 < 2𝑡, то кодувати два можливих рівноймовірних 

значення Δ можна довільним чином, наприклад: 

• значення Δ=0 кодується символами 00; 

• значення Δ=1 кодується символом 0.      (7) 

Загалом нижній (2,3)-код означується як конкатенація кодів пар (Δi,ki), де 

кожна така пара кодується рядком вигляду 1…10…0, у якому кількість одиниць 

дорівнює k, а послідовність нулів є кодом Δ. 

Оскільки послідовності з чотирьох нулів у такому кодуванні не може 

бути, її можна вважати розділовою і дописувати до кодового слова справа. Крім 

того, для кодування будь-яких натуральних чисел, а не лише взаємно простих із 
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2 і 3, зліва до коду дописуватимемо 2 біти, що дорівнюють числу, яке потрібно 

додати до заданого, щоб отримати число з 𝑁2,3. У такий спосіб отримуємо 

означення базового нижнього (2,3)-коду. 

Означення 5. Базовим нижнім (2,3)-кодом числа 𝑥 ∈ 𝑁2,3, x > 1, 

називається конкатенація виконаних із застосуванням правил (6) і (7) кодувань 

нижніх (2,3)-розкладань членів xt–1, xt–2, ..., x0 нижньої (2,3)-послідовності числа 

x, що доповнена справа роздільником 0000. 

Означення 6. Базовим нижнім (2,3)-кодом числа 𝑥 ∈ ℕ, x > 1, 

називається базовий нижній (2,3)-код такого найменшого числа 𝑦 ∈ 𝑁2,3, що y ≥ 

x, доповнений зліва двохбітовим поданням числа y – x. Базовим нижнім (2,3)-

кодом числа 1 є рядок 00 0000. 

У підрозділі 2.1.2 наведено алгоритми кодування та декодування 

базового нижнього (2,3)-коду та доведено їхню коректінсть.  

У підрозділі 2.1.3 досліджуються властивості нижнього (2,3)-коду, 

зокрема ті, що стосуються довжин кодових слів. 

Теорема 1. Нехай cx — базовий нижній (2,3)-код натурального числа x. 

Тоді бітова довжина cx задовольняє такому співвідношенню: 

|с𝑥| ≤
4 𝑙𝑜𝑔2 𝑥

𝑙𝑜𝑔2
24

7

+ 6 ≈ 2,25 𝑙𝑜𝑔2 𝑥 + 6  

Теорема 2. Базовий нижній (2,3)-код є універсальним. 

У підрозділі 2.1.4 досліджуються завадостійкі властивості нижнього 

(2,3)-коду. Метод виявлення та виправлення помилок у закодованих у такий 

спосіб повідомленнях базується на тому факті, що якщо певна бітова 

послідовність не є словом нижнього (2,3)-коду, то під час її декодування за 

алгоритмом 2.2 виникне помилка, яка може бути ідентифікована на певній 

ітерації цього алгоритму таким чином: 

• Δ подається у вигляді послідовності з більш ніж трьох нулів,  

якщо 2𝑚 < 3𝑘𝑥1 <
7

8
2𝑚+1;         

• Δ подається у вигляді послідовності з більш ніж двох нулів,  

якщо  
7

8
2𝑚+1 < 3𝑘𝑥1 < 2𝑚+1; 

• 𝑏 = 𝑚 − Δ < 0.          

Також у підрозділі 2.1.4 описано метод, що з високою ймовірністю 

(більше, ніж 1–10–6) дає змогу виправити одну або дві помилки в достатньо 

довгих (від 500 бітів) повідомленнях, закодованих нижнім (2,3)-кодом. Для цього 

до нижнього (2,3)-коду дописуються значення 3 характеристичних функцій: 

• 𝑝𝑎𝑟(𝑥) = 𝑥1 ⊕…⊕𝑥𝑛 — парність кількості одиничних бітів у коді; 

• 𝑝𝑜𝑠(𝑥) = ∑ 𝑖𝑖:𝑥𝑖=1  — сума номерів одиничних бітів (припускаємо, що біти 

нумеруються від 1 до n, причому найстарший біт має номер 1); 

(8) 
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• deltaBlocks(x2,3) = deltaBlockst(x2,3) mod L, де t — номер останнього елемента 

у нижній (2,3)-послідовності x0, x1, ..., xt числа x, 𝐿 = 22⌊𝑙𝑜𝑔 𝑛⌋, а величина 

deltaBlockst(x2,3) обчислюється рекурсивно: 

o deltaBlocks1(x2,3) = Δ1, де Δ1 — значення Δ, що декодоване з 

першого (найлівішого) блоку нулів у x2,3 (воно використовується 

під час обчислення xt). 

o deltaBlocksj+1(x2,3) = 3deltaBlocksj(x2,3) + 2N(j) + Δj ,    

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. 

Під час декодування, якщо будуть виявлені дані, що свідчать про 

наявність помилок (тобто або під час декодування виникне одна із ситуацій збою 

(8), або результат декодування не відповідатиме значенням характеристичних 

функцій), шляхом оптимізованого перебору визначається місцеположення 

одного або двох помилкових бітів. Хоча з достатньо високою ймовірністю 

(більше, ніж 1–10–5) додавання характеристичних функцій дає змогу виправити 

помилки і в незакодованому двійковому повідомленні, нижній (2,3)-код 

допомагає локалізувати місцезнаходження помилок, оскільки, найімовірніше, 

збій під час декодування цього коду виникне неподалік від місця внесення 

помилки. Це зменшує кількість обчислень характеристичних функцій. 

У підрозділі 2.2 розглянуто модифікації нижнього (2,3)-коду. 

Насамперед це компактний нижній (2,3)-код, що генерується спеціальним 

скінченним автоматом, і довжина якого перевищує довжину достатньо довгого 

незакодованого числа лише менш ніж в 1,05 разів у середньому, в той час як для 

базового нижнього (2,3)-коду цей показник становить 1,16. Компактний нижній 

(2,3)-код також допомагає зменшити обчислювальну складність декодування, 

хоча й не в такій мірі, як базовий нижній (2,3)-код. Середню кількість обчислень 

характеристичних функцій, які необхідно виконати для виправлення 2 помилок 

у базовому нижньому (2,3)-коді, компактному нижньому (2,3)-коді та в 

стандартному двійковому поданні числа, наведено в табл. 1. 

Для підвищення завадостійкості можна модифікувати алгоритм нижнього 

(2,3)-кодування, що вимагатиме й модифікації автомату, призначеного для 

стискання відповідного коду. Наприклад, у випадку 2𝑚 < 3𝑘𝑥𝑖 ≤
7

8
⋅ 2𝑚+1 

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. Наявність 

помилок у модифікованому компактному (2,3)-коді визначатиметься не лише за 

наведеними вище трьома ознаками (2.21), а й у тих випадках, коли Δi кодується 

як 0000, хоча xi mod 20  {1,3,5,7,11} або навпаки. Такий підхід, що описаний у 

підрозділі 2.2.2, суттєво підвищує ймовірність та ефективність виявлення 
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помилок у компактному коді під час декодування, однак збільшує довжину коду, 

яка тепер у середньому в 1,15 разів перевищуватиме довжину двійкового 

подання. 

Таблиця 1. Показники довжини та обчислювальної складності вико-

ристання 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 

У підрозділі 2.2.3 на основі скінченного автомату сконструйовано ще 

один різновид нижнього (2,3)-коду — збалансований нижній (2,3)-код, який має 

гірший коефіцієнт стискання, ніж модифікований компактний нижній (2,3)-код, 

однак значно вищу завадостійкість. 

У підрозділах 2.3 і 2.4 розглядається 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. 

Так, у підрозділі 2.3 досліджується код (2, 3, z), який конструюється з 

блоків бітової довжини z, що належать до множини двійкових векторів, відстань 

Хемінга між елементами якої не менша певної величини d. Цей код дає змогу не 

лише виявити, але і виправити з високою ймовірністю багато помилок, якщо у 

кожному z-блоці їх міститься не більше d–1. Докладно розглядається (2,3,3)-код, 

для якого ця множина може складатися з тріад бітів 000, 011,101 та 110 (d=2). 

Побудовано двошарову схему завадостійкого кодування на основі компактного 

нижнього (2,3)-коду та (2,3,3)-коду. Довжини контрольних сум добираються так, 

щоб швидкість коду становила ½. Графік, що демонструє ефективність 

виправлення помилок у повідомленні довжиною 150 бітів, наведено на рис. 1, а 

графік часової складності — на рис. 2. Цей і всі інші обчислювальні 

експерименти, результати яких представлено в даному дослідженні, 

проводилися на комп’ютері з ЦП AMD Athlon, 3 ГГц, 4 МБ 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, 
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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. 1. Ефективність виправлення помилок у повідомленні довжиною 

150 бітів кодом (2,3,3) 

 
Рис. 2. Часова складність декодування повідомлення довжиною 

150 бітів кодом (2,3,3) 

У підрозділі 2.4 розглядається дворівнева схема завадостійкого 

кодування, що позбавлена основного недоліку (2,3,3)-коду — можливості 

виправлення лише 1 помилки в 3 послідовних бітах. Спочатку вхідне 

повідомлення кодуватиметься збалансованим нижнім (2,3)-кодом; це кодування 

називатиметься внутрішнім, а потім до отриманого коду застосовуватиметься 

інший кодувальний автомат, що може розглядатися як різновид згорткових кодів 

швидкості 2/3; цей рівень називатиметься зовнішнім. Зовнішній кодувальний 

автомат зчитує пари бітів збалансованого нижнього (2,3)-коду, здійснює 

переходи між станами і записує при цьому в результуючий код тріади бітів. Ці 

тріади належать до однієї з множин A={000,011,101,110} або 

B={111,100,010,001} залежно від того, з якого стану здійснюється перехід. У разі 

відсутності помилок тріади типу А і B під час декодування чергуватимуться, а в 
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протилежному випадку з високою ймовірністю відбудеться збій — автомат 

зчитає тріаду типу А, хоча за нормальної роботи мав би зчитати тріаду типу B чи 

навпаки. У підрозділі 2.4.4 наведено низку лем, що визначають конфігурації 

помилок, які напевно призводять до збоїв. 

Сутність методу виправлення помилок, що детально описаний в 

підрозділі 2.4.5, є такою. 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, як доведено в 

підрозділі 2.4.4, 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 

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, залишатиметься високою ймовірність 

виникнення помилки під час роботи внутрішнього автомату. 

На рис. 3 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. Вимірювався рівень помилок в пакетах 

(Packet Error Rate — PER). Ця величина дорівнює відношенню кількості 

отриманих пакетів із помилками до загальної кількості 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.  
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Рис. 3. Порівняння завадостійкості дворівневої схеми кодування із 

відомими кодами 

Отже, нижній (2,3)-код на внутрішньому рівні двошарової схеми 

завадостійкого кодування відіграє роль «чистильника» помилок, які не вдалося 

усунути на зовнішньому рівні, значно підсилюючи завадостійкі властивості 

використаної на зовнішньому рівні технології. 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 

згортковий код спеціального вигляду. 

У розділі 3 введено поняття подільності кодів, а також введено і 

досліджено один із класів стискальних подільних кодів — мультироздільникові 

коди. Подільність кодів розглядається в підрозділі 3.1. 

Означення 7. (,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.  
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Коди, у яких параметр  може набувати не більше d різних значень, 

називатимемо d-подільними. Одним із найпростіших d-подільних кодів є код 

Голомба, у якому кожне кодове слово містить тільки одну (k,)-групу, що подає 

число km + , 0 ≤  < d. Цікавішим прикладом є коди Фібоначчі, подільність яких 

встановлюється теоремою 3.1. 

Теорема 3. Будь-який код Фібоначчі Fibm є m-подільним (k,)-кодом, але 

не є (,k)-кодом. 

У підрозділі 3.1 також пояснюється, що (,k)-подільні коди мають кілька 

переваг над (k,)-подільними кодами, зокрема ту перевагу, що їхня структура дає 

змогу використовувати різні роздільники для різних слів того самого коду. Коди 

з багатьма роздільниками означуються та детально досліджуються в підрозділах 

3.2–3.5. 

У підрозділі 3.2 дається означення мультироздільникових кодів та 

досліджуються їхні теоретичні властивості. Припустимо, що m1 , … , mt — деякі 

цілі числа, такі що 0 < m1 <…< mt.  

Означення 8. 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. 

У теоремі 4 встановлюється належність мультироздільникових кодів до 

одного з класів подільних кодів. 

Теорема 4. Будь-який код 
tmmD ,...,1
 є (,k)-кодом. 

Властивість подільності використовується в доведенні теорем 5–7, що 

встановлюють інші важливі властивості мультироздільникових кодів. 

Теорема 5. Будь-який мультироздільниковий код 𝐷𝑚1,…,𝑚𝑡
 є однозначно 

декодовним і повним. 

Теорема 6. Будь-який мультироздільниковий код 𝐷𝑚1,…,𝑚𝑡
 є 

універсальним. 
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Теорема 7. Будь-який мультироздільниковий код 𝐷𝑚1,…,𝑚𝑡
 не є 

асимптотично оптимальним. 

Зауважимо, що остання властивість (асимптотична неоптимальність) не 

є недоліком коду, якщо розглядати його застосування до стискання таких даних 

як, наприклад, природномовні тексти, оскільки асимптотично оптимальні коди 

не можуть містити достатню для ефективного стискання кількість коротких 

кодових слів. 

Асимптотичну щільність різних мультироздільникових кодів визначено 

в підрозділі 3.2.4; цю характеристику, разом із кількістю коротких кодових слів, 

наведено в табл. 2. 

Таблиця 2. 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 

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 відповідних кодів Фібоначчі 

(наприклад, можна порівняти асимптотичні щільності кодів Fib3, D2,4 та D2,5). 

Важливою властивістю мультироздільникових кодів є те, що вони 

містять кодові слова, коротші за роздільник, на відміну від кодів Фібоначчі. А 
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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. З точки зору 

стискання текстів розумного обсягу (від кількох кілобайтів до сотень гігабайтів) 

кількість коротких кодових слів (довжина яких не перевищує 10–15) є 

важливішою за асимптотичну щільність. Загалом мультироздільникові коди 

можуть гнучко припасовуватися до розподілу частот символів вхідного 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.  

У підрозділі 3.3 описано декілька алгоритмів кодування та декодування 

мультироздільникових кодів. Під час кодування природномовних текстів 

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. Однак її 

використання потребує побудови кодувального відображення з множини 

цілочислових індексів на множину кодових слів та зворотного декодувального 

відображення. 

У підрозділі 3.3.1 наведено алгоритми кодування чисел та декодування 

слів мультироздільникового коду, що потребують виконання операцій над 

окремими бітами у двійкових поданнях чисел та слів. Такі алгоритми назвемо 

базовими. Операції над бітами та базові алгоритми в цілому в цілому є достатньо 

повільними, однак їх можна описати за допомогою скінченних автоматів, що 

переходять зі стану в стан, зчитуючи біти вхідних чисел або кодових слів. Цей 

підхід у підрозділі 3.3.2 детально розглядається для операції декодування, 

оскільки вона в інформаційно-пошукових системах виконується «на льоту» і є 

важливішою за кодування, що, як правило, виконується в режимі «офлайн». 

«Квантифікація» згаданих автоматів дає можливість побудувати прискорені 

декодувальні алгоритми, що на кожній ітерації опрацьовують цілі байти 

закодованого файлу. Фактично робота декодувального автомату подається у 

вигляді серії таблиць TABj[Text[i]], де j — номер стану автомату, у якому він 

перебуває на початку опрацювання i-го байту тексту, значення якого Text[i] є 

індексом елемента таблиці.  

Прискорені методи декодування різних мультироздільникових кодів 

описано в підрозділі 3.3.3. А саме, це метод формування таблиць TABj, 

прискорений алгоритм декодування мультироздільникового коду D2,3,5, а також 



18 

 

економний (з погляду на витрати пам’яті) прискорений метод декодування коду 

D2 (принципи побудови декодувальних алгоритмів для інших кодів такі самі). 

Якщо обсяг декодувальних таблиць в прискореному алгоритмі становить 

приблизно 20Кб, то для економного алгоритму він удвічі менший, хоча сам 

алгоритм є складнішим. 

Загалом реверсні мультироздільникові коди, що описані в підрозділі 3.4, 

вирішують проблему немонотонності кодувального відображення для звичайних 

мультироздільникових кодів, яку далі стисло опишемо. Позначимо кодувальне 

відображення з множини натуральних чисел на множину слів 

мультироздільникового коду згідно з базовим алгоритмом через ψ, а зворотне 

декодувальне відображення — 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, 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. 

Цю проблему вирішують реверсні мультироздільникові коди, які 

являють собою не що інше, як звичайні мультироздільникові коди, слова яких 

записані справа наліво.  

Означення 9. Реверсним мультироздільниковим кодом 
1
,...,

t
m 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. 

Очевидно, реверсні мультироздільникові коди не є префіксними, однак 

вони є однозначно декодовними, повними та універсальними. 

Теорема 8. Будь-який реверсний мультироздільниковий код 𝑅𝑚1,…,𝑚𝑡
 є 

однозначно декодовним, повним і універсальним. 

Основна перевага реверсних мультироздільникових кодів полягає в тому, 

що для них легко описати принцип формування множини всіх кодових слів, 

впорядкованої за зростанням їхніх довжин. А саме, нехай M={m1,…,mt} — 

множина параметрів коду 𝑅𝑚1,…,𝑚𝑡
, а K={k1, …, kq} — впорядкована за 

зростанням послідовність усіх невід’ємних цілих чисел в діапазоні від 0 до mt +1 
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включно, які не належать M. Тоді, якщо набори слів довжини менше ніж L вже 

побудовано, набір кодових слів довжини L будуємо так: 

• 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. 

Для прикладу на рис. 4 проілюстровано утворення кодових слів коду 

2,3,5R  довжини 8 із коротших кодових слів. 

Цей принцип відповідає деякому монотонному відображенню ψ(i) → ci, 

де i — натуральне число, а ci — i-е кодове слово у впорядкованому за зростанням 

довжин списку всіх кодових слів. Найважливішим є той факт, що зворотне до 

нього відображення ψ–1(ci) → i може бути описано доволі простим скінченним 

автоматом, що для коду 2,3,5R  зображений на рис. 5 і на основі якого можна 

побудувати прискорений декодувальний алгоритм, який опрацьовує 

закодований файл байт за байтом. Подібно до прямих мультироздільникових 

кодів, роботу декодувального автомату фактично можна подати у вигляді серії 

таблиць TABLj[Text[i]], де довжина декодованої на поточний момент частини 

кодового слова, j — номер стану автомату, у якому він перебуває на початку 

опрацювання i-го байту тексту, значення якого Text[i] є індексом елемента 

таблиці. 

Тут через p позначено номер кодового слова у впорядкованому за 

зростанням довжин списку всіх кодових слів (для обчислення цього номера і 

призначено автомат), а значення nLj дорівнює величині, на яку збільшується 

позиція кодового слова у послідовності впорядкованих за зростанням довжин 

кодових слів у разі дописування до нього справа такої групи вигляду 01…1 із kj 

одиницями, що бітова довжина отриманого слова дорівнюватиме L. 

«Квантифікація» роботи цього автомату дає можливість описати швидкий 

алгоритм декодування реверсних мультироздільникових кодів. 
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Рис. 4. Слова реверсного мультироздільникового коду R2,3,5 , L ≤ 8. 
 

 

Рис. 5. Декодувальний автомат для коду R2,3,5. 
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Алгоритм 1. 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]]. 

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. 

Результати експерименту з порівняння швидкодії декодувальних 

алгоритмів наведено в табл. 3. 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, який спеціально розроблений для 

швидкого декодування і має значно гірший коефіцієнт стискання. 

Реверсні мультироздільникові коди мають таку саму стискальну 

ефективність, як і прямі мультироздільникові коди зі словником необмеженого 

обсягу. Стискальна ефективність реверсних мультироздільникових кодів, кодів 

Фібоначчі та байтових кодів була визначена експериментально для текстів 

різного розміру та двома мовами (українською та англійською); ці результати 

подано в табл. 3. Виявилося, що за допомогою мультироздільникових кодів текст 

можна стиснути значно краще, ніж за допомогою кодів Фібоначчі, і тим більше 

байтових кодів. Наприклад, текст середнього розміру (Біблія), стиснутий за 

допомогою мультироздільникового реверсного коду R2–15 (код з усіма 
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роздільниками, що містять від 2 до 15 одиниць) перевищує ентропійну межу 

лише на 2,3%, у той час як у разі стискання цього тексту за допомогою кодів 

Фібоначчі віддалення від ентропії буде втричі більшим (6,9%). Якщо розглядати 

текст великого розміру (статті з Вікіпедії), то у разі його стискання за допомогою 

мультироздільникового реверсного коду R2,4–15 (код з усіма роздільниками, що 

містять від 2 до 15 одиниць, крім роздільника з 3 одиницями) відстань від 

ентропії становитиме 2,8%, а в разі застосування коду Фібоначчі — 4,4%. 

Таблиця 3. 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%) 

Таблиця 4. Порівняння стискальної ефективності кодів із роздільниками 

Текст Слів у 

тексті 

Розмір 

словника 

Значення 

ентропії 

RPBC Fib3 R2,3,5 R2–15 R2,4–15 

Хіба ревуть во-

ли як ясла повні, 

П.Мирний  (укр) 

104 832 22 512 11,519 13,439 

16,7% 

12,87 

11,7% 

12,305 

6,8% 

12,418 

7,8% 

12,192 

5,8% 

Біблія 

(англійською) 

790 018 14 018 8,879 10,354 

16,6% 

9,491 

6,9% 

9,211 

3,7% 

9,082 

2,3% 

9,2 

3,6% 

Статті з 

Вікіпедії (англ.) 

19 507 

783 

288 179 11,0783 12,685 

14,5% 

11,564 

4,4% 

11,464 

3,5% 

11,6 

4,7% 

11,393 

2,8% 

Розділ 4 присвячено побудові високошвидкісних алгоритмів пошуку 

рядка в тексті, зокрема в бінарному тексті. Разом із кодами, що дають можливість 

пошуку в закодованих файлах, вони створюють основу потужних інформаційно-

пошукових систем. 

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 
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передобчислення, тобто на основі інформації про патерн будуються пошукові 

таблиці — масиви, використання яких прискорює пошук на другому, пошуко-

вому, етапі. Пошуковий етап, як правило, полягає в послідовних зсувах вікна 

пошуку — фрагмента тексту, відповідність якого патерну перевіряється на поточ-

ній ітерації пошукового алгоритму. Зсув називається безпечним, якщо він 

гарантує, що будь-яке наступне входження патерну в текст не буде пропущено. 

Ефективність алгоритмів пошуку в тексті доцільно порівнювати на 

площині (||,m), у різних областях якої найбільш ефективними будуть різні 

алгоритми. Майже всі з найефективніших у тій чи іншій області цієї площини 

алгоритмів можна віднести до класу алгоритмів суфіксного пошуку. 

Найпростішим, однак водночас достатньо ефективним серед таких алгоритмів є 

алгоритм Бойера-Мура-Хорспула, у якому зсув вікна пошуку виконується на 

основі інформації про останній символ цього вікна. Якщо поточне вікно пошуку 

починається з позиції pos, то цим останнім символом буде T[pos + m − 1]. 

Якщо відношення |P| / || достатньо мале, то символ T[pos + m − 1] з 

високою ймовірністю не трапляється в патерні і величина зсуву буде 

максимальною, тобто 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 (можливо, і T[pos + 3m − 1] тощо). Це означає, що вікно пошуку 

може бути безпечно зсунуто відразу на кілька своїх довжин, тобто кілька пос-

лідовних вікон пошуку можуть бути опрацьовані на одній ітерації пошукового 

циклу. Це є базовою ідеєю алгоритмів із кількома суміжними вікнами пошуку 

(Multiple Adjacent Search Windows, MAW), що досліджуються в підрозділі 4.1. 

Спочатку розглянемо алгоритм, що опрацьовує на одній ітерації два 

суміжних вікна пошуку, виконуючи зсув за останніми символами в кожному 

вікні, — MAW2. Два зчитування з пошукової таблиці на двох ітераціях 

алгоритму BMH 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. 6, а–г. У нижньому рядку кожного з 

цих рисунків зображено текст, а у верхньому — положення першого з двох 

суміжних вікон пошуку після зсуву. Розглянемо ці типи зсувів детальніше. 

(а) Як символ i, так і символ j, не належать патерну. Тоді вікна пошуку 

можна безпечно зсунути на 2m позицій вперед. 

(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 
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входження символу і в патерн, який збігається з першим вікном пошуку, 

відповідало символу T[m–1]. 

Рис. 6. Різновиди зсувів у алгоритмі MAW2 

 (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 Quick Search (QS). 

Пошуковий цикл MAW2 відображено в алгоритмі 2. Припускається, що 

в кінець тексту дописано «стоп-патерн», що дає змогу на кроці 2 коректно 

отримувати символ T[pos+m] в кінці тексту та виконувати перевірку досягнення 

кінця тексту лише в разі виявлення збігу (крок 8). 

Алгоритм 2. Пошуковий цикл алгоритму MAW2. 

Вхід: текст T[0..n–1], патерн P[0..m–1], таблиця зсувів M2||×||, таблиця 

зсувів D|| алгоритму Quick Search.  

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. 

Зазначимо, що у випадку, зображеному на рис. 6а, 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 пошуку на таку саму відстань. Більше того, у випадках, 

зображених на рис. 6а–6в,  одна ітерація алгоритму MAW2 потребує виконання 

меншої кількості операцій навіть ніж одна ітерація пошукового циклу BMH. 

Тому чим частіше виконується видок з рис. 6а і чим рідше — випадок з рис. 6г, 

тим відчутнішою є перевага алгоритму MAW2.  

Як свідчать експерименти, алгоритм MAW2 є ефективнішим за алгоритм 

BMH у дуже широкій області площини (||,m), однак, якщо розглядати всі відомі 

алгоритми пошуку патерна в тексті, то алгоритм MAW2 виявляється найкращим 

лише для алфавітів середніх розмірів (32–64 символи) та коротких патернів (не 

довше 4 символів). Хоча цей випадок достатньо важливий, оскільки під нього 

підпадають тексти англійською мовою, у загальному випадку більш ефективною 

є перевірка двох або більше суміжних символів вікна пошуку (так званих q-

грам). 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. Він відрізняється від алгоритму MAW2 лише 

способом обчислення величини зсуву r на кроці 2, адже тепер ця величина 

братиметься з чотиривимірного масиву M22: r  M22[T[pos]][T[pos+1]] 

[T[pos+m]][T[pos+m+1]] , а також тим, що змінна pos вказує не на останній 

символ першого вікна пошуку, а на передостанній. 

Алгоритм MAW22 легко узагальнити й на випадок використання q 

суміжних вікон пошуку з перевіркою p-символьного суфіксу в кожному. Так ми 

отримаємо алгоритм MAWqp, основною відмінністю якого від алгоритму 2 буде 

те, що в рядку 2 зчитуватиметься значення елемента qp-вимірного масиву Mqp. 
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Алгоритми MAWqp можуть бути ефективними лише завдяки значно 

довшим за m зсувам вікна пошуку, оскільки інакше обчислювальні витрати, 

пов’язані з отриманням значення елемента багатовимірного масиву, не 

компенсуються збільшенням довжини зсуву, порівняно з алгоритмами BMH чи 

MAW2. Як свідчать результати експериментів, наведені в табл. 5 і табл. 6, для 

деяких довжин патерна, якщо || = 4, «довгі» зсуви є достатньо ймовірними, щоб 

ті чи інші алгоритми родини MAWqp були найшвидшими серед усіх відомих на 

сьогодні алгоритмів пошуку патерна в тексті. Також деякі представники цієї 

родини є найшвидшими й у випадку || = 8. Серед алгоритмів, що не належать 

до родини MAWqp, у табл. 5 і 6 наведено результати лише тих, які є 

найшвидшими для якоїсь із довжин патерна. 

Таблиця 5. Час виконання алгоритмів пошуку рядка в тексті, ||=4, 

короткі патерни (мс) 

Алгоритм / 

довжина 

патерну 

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 

FSBNDM31 26665 16103 11702 9308 7818 6868 6415 4994 

FSBNDM41  28822 15578 10696 8318 6841 5919 4087 

SBNDMq4   29862 15521 10715 8373 6949 4419 

EBOM 18226 15544 14028 12970 11611 12285 11967 9353 

Таблиця 6. Час виконання алгоритмів пошуку рядка в тексті, ||=4, довгі 

патерни (мс) 

Алгоритм / 

довжина 

патерну 

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 

FSBNDM31 4289 3556 3040 3333 3154 2903 2676 3149 

FSBNDM41 3217 2667 2529 3020 3060 2810 2762 3093 

SBNDMq4 3435 2666 2484 2433 2496 2486 2451 2453 

EBOM 7726 5814 4773 4091 3541 3149 2857 3068 
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Обсяг пошукових таблиць для методів MAWqp становить O(||qp), тому 

як зі зростанням розміру алфавіту ||, так і зі зростанням параметрів q і p, ці 

таблиці перестають вміщуватися в кеш-пам’ять комп’ютера і робота з ними 

суттєво уповільнюється. Для вирішення цієї проблеми в підрозділі 4.2  

запропоновано метод суттєвого зменшення розмірів пошукової таблиці Mqp 

майже без уповільнення фази пошуку відповідних алгоритмів. 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 максимальну величину безпечного 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]];     (9) 

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 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 (9). 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». Пошукові алгоритми, що базуються на 

описаному принципі, позначатимемо абревіатурою MAWP (Multiple adjacent 

windows with pointers). Загальний обсяг пошукових таблиць алгоритму MAWPpq 

становитиме O(||mqp), що в загальному випадку значно менше, ніж загальний 

обсяг пошукових таблиць для алгоритму MAWpq. 
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Хоча розглянутий вище спосіб організації пошукових таблиць із 

використанням вказівників дає змогу значно скоротити їх обсяг, однак для 

великих алфавітів сумарний обсяг пошукових таблиць навіть в алгоритмах 

MAWP буде прийнятним лише для коротких патернів. А з точки зору організації 

пошуку в бінарних файлах найбільш цікавим є алфавіт з 256 символів, 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. Тому в підрозділі 4.3 

розглядаються алгоритми, спеціалізовані для пошуку на 256-символьному 

алфавіті, які теж належать до родини алгоритмів із суміжними вікнами пошуку. 

Відмінною рисою цих алгоритмів є те, що для виконання зсуву вікна пошуку 

аналізується значення більш ніж односимвольного, але менш ніж двохсим–

вольного його суфіксу. Це цілком реально, якщо враховувати бітову природу 

даних. Тоді зсув виконується на основі аналізу 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 — беззнакове 

двобайтне ціле. 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 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. 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 

патерну 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 
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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 в підрозділі 4.3. 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. 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, а тому, що 

пошукові таблиці міститимуть всього по 2 сегменти (подібні до сегментів 

пошукових таблиць MAWP): 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 3. Пошуковий цикл алгоритму ByteMAW22. 

Вхід: текст T[0..n–1], патерн P[0..m], таблиця зсувів V1 і таблиця V0 

вказівників на сегменти V1, таблиця зсувів D алгоритму QS, бітова маска mask.  

Результат: набір чисел, що є позиціями початків патерна в тексті. 

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. 

11.         pos  pos + D[T[pos]]. 

12.         Переходимо на крок 2. 

13.    pos  pos + 2m 

14.    Переходимо на крок 2. 

Кінець алгоритму. 
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Величина r, що обчислюється на кроках 2 і 3 алгоритму 3, — 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 T[pos+m] і T[pos+m+1] можна зробити висновок про безпечність зсуву 

на повну довжину вікна пошуку, і нульові значення в іншому випадку. Масив V0 

містить вказівники на один із двох сегментів масиву V1: на перший сегмент, 

якщо значення відповідних масці бітів символів тексту T[pos] і T[pos+1] свідчать 

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. 

Результати порівняння швидкодії алгоритмів родини ByteMAWp1…pm  та 

інших відомих алгоритмів на алфавіті з 256 символів наведено в табл. 7 (короткі 

патерни) і табл. 8 (довгі патерни). 

Таблиця 7. Час виконання байтових алгоритмів пошуку рядка в тексті 

(мс), короткі патерни 

Алгоритм \ 

довжина 

патерна 

2 3 4 5 6 7 8 

RByteMAW22 6022 4281 3461 2903 2576 2416 2384 

ByteMAW11 4858 3717 3080 2767 2598 2508 2432 

ByteMAW111 5311 4015 3341 2950 2709 2587 2528 

RByteMAW21 5323 3930 3263 2793 2577 2461 2419 

RByteMAW12 5402 3970 3224 2797 2570 2466 2422 

RByteMAW211 5489 4102 3389 2958 2689 2544 2457 

RByteMAW212 5746 4207 3427 2951 2655 2503 2405 

RByteMAW222 5975 4368 3591 3068 2750 2569 2491 

FSBNDM 9442 6448 5026 4159 3584 3172 2865 

FSBNDM31 20203 10458 7290 5700 4743 4098 3705 

SBNDM/BMH 8666 6069 4801 4038 3545 3162 2881 

QLQS 7120 5362 4410 3791 3379 3064 2835 
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Таблиця 8. Час виконання байтових алгоритмів пошуку рядка в тексті 

(мс), довгі патерни 

Алгоритм \ 

довжина 

патерна 

16 32 60 80 100 140 260 

RByteMAW22 2059 1845 1684 1750 1524 1296 977 

ByteMAW11 2144 1951 1896 1971 2024 2036 1772 

ByteMAW111 2197 2007 1952 2064 2096 2097 1808 

RByteMAW21 2083 1853 1776 1842 1777 1715 1501 

RByteMAW12 2090 1923 1846 1962 1868 1790 1502 

RByteMAW211 2113 1884 1865 1943 1936 1920 1662 

RByteMAW212 2072 1854 1723 1790 1701 1632 1449 

RByteMAW222 2144 1878 1714 1749 1522 1294 973 

FSBNDM 2226 2031 2026 2027 2029 2037 2028 

FSBNDM31 2432 2143 1960 1940 1889 1589 1008 

SBNDM/BMH 2375 2176 2094 2204 2364 2097 1363 

QLQS 2297 2066 1879 1879 1961 2098 1825 

Якщо врахувати особливості реалізації на процесорах різної архітектури 

функції word, що перетворює 2 послідовних байти пам’яті на машинне слово на 

кроках 2 і 3 алгоритму 3, то можна зробити висновок, що на процесорах 

архітектури x86 доцільніше виконувати пошук справа наліво, якщо зсув 

відбувається за евристикою нецілого числа байтів. На початку абревіатури, що 

позначає відповідні алгоритми, записуватимемо літеру «R», що означає 

«reverse», «зворотний». Також зауважимо, що значення k кількості суттєвих бітів 

у двох байтах взяте рівним 12, оскільки саме така величина оптимізує швидкодію 

алгоритмів, як свідчать експерименти. 

Як видно, для коротких патернів найшвидшим є алгоритм ByteMAW11, 

у якому перевіряється по одному байту в кінці кожного з двох послідовних вікон 

пошуку, оскільки цього достатньо для того, щоб максимальний зсув виконувався 

досить часто, а витрати на перевірку більше 1 байту не окуповуються. Якщо ж 

патерн стає довшим, то перевірка полуторабайтвого суфіксу в одному, двох чи 

навіть трьох послідовних вікнах пошуку стає доцільною і найкращу швидкодію 

мають алгоритми RByteMAW12, RByteMAW22 та RByteMAW222. Зауважимо, 

що для всіх досліджуваних довжин патерна ті чи інші представники родини 

алгоритмів ByteMAW мають кращу швидкодію, ніж усі інші алгоритми. 

Карту найшвидших алгоритмів на площині (довжина патерну, розмір 

алфавіту) зображено на рис. 7.  
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Рис. 7. Карта найшвидших алгоритмів пошуку рядка в тексті 

На рис. 7а зображено ситуацію станом на 2013 рік, згідно з дослідженням 

С. Фаро та Т. Лекро, а на рис. 7б — станом на 2020 рік, з урахування алгоритмів 

родини MAW. Тестування проводилося на комп’ютерах з різними процесорами, 

AMD Athlon та Intel Celeron. В областях 11–15 із суцільною заливкою на рис. 8б 

алгоритми родини MAW є швидшими за всі інші алгоритми на обох 

комп’ютерах, а в областях, позначених штриховкою, — лише на одному з 

комп’ютерів. 

Підрозділ 4.4 присвячено розв’язанню задачі пошуку у двійковому тексті 

патерна, межі якого можуть не збігатися з межами байтів. В основі алгоритмів, 

що розв’язують цю задачу, лежать алгоритми звичайного пошуку рядка в тексті 

на 256-символьному алфавіті, які були розглянуті попередньому підрозділі,  

однак із тією відмінністю, що суфікс вікна пошуку може збігатися із суфіксом 

патерна не точно, а з урахуванням певного невеликого зсуву (до 8 бітів). Якщо 

такий збіг трапився, потрібно виконувати повну перевірку наявності патерна в 

поточному положенні вікна пошуку, з урахуванням зсуву. Алгоритми пошуку у 

двійковому тексті позначатимемо як BitMAW, а якщо пошук виконується справа 

наліво — то RBitMAW. Алгоритм BitMAW22 подібний до алгоритму 3 за тим 

винятком, що в ньому перевірка збігу (кроки 5–12) є складнішою, а також 

складніше обчислюються таблиці зсувів V0 і V1 на стадії передобчислень (в 

алгоритмі 3 не відображена). 

Результати обчислювального експерименту з вимірювання швидкодії 

алгоритмів пошуку патерна у бінарному тексті наведено в табл. 9. 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. 
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Таблиця 9. 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 

Отже, було створено кілька родин ефективних алгоритмів пошуку рядка 

в тексті, що об’єднані спільною ідеєю — опрацюванням символів кількох 

суміжних вікон пошуку на одній ітерації пошукового циклу. Вони суттєво 

змінюють ландшафт найшвидших пошукових алгоритмів на площині (довжина 

патерна, розмір алфавіту). 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі розв’язано науково-прикладну проблему 

інформатики та кібернетики, що полягає в розробці методів стискального і 

завадостійкого кодування даних, а також їхнього пошуку, які підвищують 

ефективність функціонування сучасних інформаційних систем. Здобувач є 

суб’єктом авторського права щодо таких наукових положень та науково 

обґрунтованих результатів. 

1. Розроблено математичний апарат для визначення характеристик 

множин кодових слів на основі поняття подільності кодів. 

2. Сконструйовано та досліджено нижній (2,3)-код — подільний код на 

основі двобазисної системи числення, досліджено його теоретичні властивості 

та можливість застосування в завадостійкому та стискальному кодуванні.  

3. 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. 

4. Сконструйовано 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. 
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5. 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. 

6. Розроблено мультироздільникові та реверсні мультироздільникові 

стискальні коди, досліджено їхні теоретичні властивості та визначено показники 

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

характеристики кодів Фібоначчі, є більш гнучкими та перевершують їх як за 

стискальною ефективністю, так і за швидкістю кодування й декодування. 

7. Побудовано декодувальні автомати для мультироздільникових та 

реверсних мультироздільникових кодів, а також прискорені побайтові алгоритми 

декодування на основі квантифікації роботи цих автоматів. 

8. Побудовано родину алгоритмів пошуку рядка в тексті, у яких 

використовується кілька суміжних вікон пошуку. Показано, що вони мають 

кращу швидкодію серед усіх відомих алгоритмів для широкого діапазону 

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

9. Створено родину спеціалізованих алгоритмів пошуку рядка в тексті 

на 256-символьному алфавіті. Ці алгоритми базуються на запропонованому в 

дисертації підході до зсуву вікна пошуку на основі інформації про його суфікс, 

що складається з нецілої кількості байтів. Показано, що алгоритми з цієї родини 

перевершують відомі аналоги в широкому діапазоні довжин патернів. 

10. Створено родину алгоритмів пошуку рядка в бінарному тексті, що 

мають кращу швидкодію за всі інші відомі алгоритми розв’язання цієї задачі 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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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. 

У роботі введено поняття подільності кодів і на його основі розроблено 

математичний апарат для визначення властивостей методів кодування.  

Означено та досліджено мультироздільникові стискальні коди, які, так само, 

як і коди Фібоначчі, дають можливість виконувати пошук у стиснутому файлі, 

але при цьому забезпечують вищу ступінь стискання тексту (близько до 

ентропійної межі), вищу швидкість декодування та мають кращу 

синхронізовність. 

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

числення, досліджено його властивості та можливість застосування в 

стискальному та завадостійкому кодуванні. 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. 

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. Розроблено із 

застосовано метод стискання багатовимірних пошукових масивів для алгоритмів 

пошуку патерна в тексті. 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. 

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

даних, завадостійкість, завадостійкий код, декодування, пошук рядка, пошук 

тексту, пошуковий алгоритм, код Фібоначчі, мультироздільниковий код. 
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научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических 

наук по специальности 01.05.01 — теоретические основы информатики и 

кибернетики. — Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, 

Киев, 2020. 

В работе вводится понятие разделимости кодов, на основе которого 

разработан математический аппарат для определения свойств методов 

кодирования.  
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Определены и исследованы мультиразделительные сжимающие коды, 

которые, так же как и коды Фибоначчи, дают возможность выполнять поиск 

информации в сжатом файле, но при этом характеризуются более высокой 

степенью сжатия текстов (достаточно близкой к энтропийному пределу), 

большей скоростью декодирования и лучшей синхронизируемостью. 

Определен нижний (2,3)-код — разделимый код на основе двухбазисной 

системы счисления, исследованы его свойства и возможность применения в 

сжимающем и помехоустойчивом кодированиях. Сконструирована двухслойная 

схема помехоустойчивого кодирования с использованием нижнего (2,3)-кода, 

эффективность которой выше, чем у известных аналогов, в случае пакетной 

передачи данных в каналах с высоким уровнем шума. 

Описано семейство алгоритмов поиска патерна в тексте, 

характеризующихся наивысшим быстродействием среди всех известных 

алгоритмов для широкого диапазона длин паттернов на алфавитах из 4, 8 и 256 

символов. Разработан и применен метод сжатия многомерных поисковых 

массивов для алгоритмов поиска паттерна в тексте. Описано семейство 

эффективных методов поиска паттерна в бинарном тексте с учетом его 

побайтовой структуры, представители которого характеризуются наивысшим 

быстродействием среди всех известных методов для всех длин паттерна, 

представляющих практический интерес. 

Ключевые слова: код, кодирование, сжимающий код, сжатие данных, 

уплотнение данных, помехоустойчивость, помехоустойчивый код, 

декодирование, поиск строки, поиск текста, поисковый алгоритм, код 

Фибоначчи, мультиразделительный код. 

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 

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

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

And vice versa, the codes that benefit from the these properties, such as Fibonacci or 

byte-aligned codes, suffer from the low compression rate. Thus, the development of 

codes that combine a high compression rate with other useful properties is an actual 

task. This 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, a splittability 

of codes is defined — the property, which makes the development of such 

mathematical apparatus possible. Basing on the 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 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 in a noised environment is an actual 

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

Investigating 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 

methods of pattern matching in encoded files. 

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

splittable codes encoding and decoding, pattern matching methods using multiple 

adjacent search windows, and methods of a fast pattern matching in binary files. 

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; 
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• 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. 

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 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 in creating the possibilities for: 

• improving systems that provide a reliable data transmission, in particular 

in a high-noise environment; 

• advancing large data storage systems, in particular 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, multi-delimiter code. 


