Kodowanie Korekcyjne
I. Wprowadzenie
1.1 STRUMIENIA BITÓW I KODY

W komputerach i telekomunikacji cyfrowej informacje są prawie zawsze reprezentowane w postaci
binarnej, czyli jako sekwencja bitów, z których każda ma wartość O lub 1. W oryginalnej postaci
informacje mogą mieć inną reprezentację. Może to być tekst przedstawiony jako słowa i znaki
interpunkcyjne oparte na alfabecie; może to być mowa lub wideo reprezentowane jako sygnały
ogniskowe. Ale niezależnie od oryginalnej lub pośredniej formy, ostateczna reprezentacja jest binarna.
Alfabet zmienia się w 6-, 7- lub 8-bitowe wzory; mowa i wideo są próbkowane, kwantowane i
digitalizowane. Sekwencja bitów może być dowolnej długości. Na przykład zdigitalizowane sygnały
telewizyjne dostarczają ciągły, praktycznie koniec strumienia bitów. Alternatywnie sekwencja może
naturalnie podzielić się na jednostki, takie jak oktety lub bajty reprezentujące znaki alfabetu. Ze
względów praktycznych sekwencje bitów są a! Tak często podzielone na bloki, które mogą mieć
niewielki związek ze strukturą treści informacji. Ma to na celu ułatwienie obsługi; typowym przykładem
jest blokowanie strumienia bitów na „pakiety” o stałej maksymalnej długości (np. 256 oktetów) do
transmisji przez sieć z komutacją pakietów. W tym tekście zajmujemy się wykrywaniem i
korygowaniem błędów, które zwykle występują, gdy takie sekwencje bitów są przesyłane kanałami
komunikacyjnymi. Warto zastanowić się przez chwilę, dlaczego należy to robić, a przynajmniej dlaczego
warto stosować stosunkowo złożone i wyrafinowane techniki opracowane do korekcji błędów. Ogólnie
rzecz biorąc, duża część zniekształconych informacji jest łatwo korygowana przez ludzkie oko, ucho i
mózg, bez żadnych innych pomocy. Wystarczy rozważyć przeczytanie listu od osoby, która nie może
przeliterować, gazety lub uszkodzonej wiadomości faksowej; słuchanie niespójnego dziecka lub kogoś
z wadą mowy; lub oglądanie źle dostrojonego telewizora, aby uświadomić sobie, jak wielkie są
możliwości odtworzenia sensu z pozornych bzdur. Ale istota jego zdolności do poprawiania błędów
polega na tym, że wykorzystujemy nadmiarowość informacji. Jedno lub dwa kluczowe słowa w
zniekształconej wiadomości pozwalają nam odgadnąć resztę, ponieważ reszta w pierwszej kolejności
nie była konieczna. Hiszpan może czytać włoską gazetę bez znajomości języka włoskiego, ponieważ
rozpoznaje łodygi kilku podstawowych rzeczowników i czasowników. Większość pozostałej części
tekstu jest dla niego zbędna. Redundancja, często ogromna nadmiarowość, istnieje niemal we
wszystkich informacjach. Rozważmy na przykład zwykły tekst. Jest redundancja
• W ortografii. Na przykład, po angielsku U następujące O jest dość niepotrzebne. Bardziej radykalnie
można pominąć większość samogłosek z pisanego angielskiego i zredukować wszystkie podwójne litery
do pojedynczych, a stili pozostawić tekst zrozumiały.
• W składni. Na przykład określone i nieokreślone artykuły w języku angielskim często można pominąć
nieszkodliwie; w językach, w których odmieniane są czasowniki, zaimek osobowy jest zwykle
zbyteczny.
• W semantyce. „W tym momencie” można ograniczyć do „W tym momencie” lub „W tym czasie” lub
rzeczywiście odrzucić na korzyść „teraz”.
(Nie bierzemy pod uwagę całkowitej nadmiarowości, w której komunikat jest na przykład
powtórzeniem tego, co już wiemy, a może po prostu nieistotne). Jednak niektóre informacje są mniej
zbędne i bardziej zwarte niż inne informacje. Zwykle niemożliwe jest usunięcie pojedynczej instrukcji
lub parametru z programu komputerowego w języku maszynowym bez niszczenia znaczenia programu,

przynajmniej dla komputera, który go interpretuje, jeśli nie dla wykwalifikowanego i krytycznego
programisty czytającego ten program. Z pewnych punktów widzenia redundancja jest słabością. To
strata przestrzeni. W szczególności jest to marnotrawstwo przepustowości kanałów komunikacyjnych,
które są często wąskimi gardłami w systemach komputerowych, jeśli przesyłane są nadmiarowe
informacje. Istnieje wiele technik kompresji do usuwania nadmiarowości z tekstu i innych strumieni
danych; w przypadku głosu i wideo te techniki są złożone i sprytne, a kompresowane są surowe sygnały
cyfrowe o współczynniki 10, 100 lub nawet więcej. Drugi sposób patrzenia na zwolnienie ujawnia inną
związaną z tym słabość. Zasadniczo nadmiarowość oznacza, że spośród wszystkich możliwych ciągów
znaków (np. W tekście) obowiązuje tylko niewielka część. Tak więc Q w języku angielskim, po którym
nie występuje U, jest nieprawidłowe, a komunikat zawierający takie O nie jest możliwy w normalnie
napisanym języku. Ten aspekt jest cudownie badany w „La Biblioteca” Jorge Luisa Borgesa („The
Library”), który zawiera wszystkie kombinacje liter i tekstów możliwych, a zatem zawiera (we
wszystkich językach) całą wiedzę, w tym, na przykład, przyszłą historię na świecie. Problem polega na
znalezieniu poszukiwanego tekstu. Jeśli go znajdziesz, czy to prawda? Inny tekst, jeśli możesz go
znaleźć, powie ci, czy jest, czy nie (poprawnie lub nie?). Być może procedurę wyszukiwania można
uprościć, przeglądając katalog, który musi znajdować się w bibliotece - jeśli można go znaleźć. Ta
fantazja kryje w sobie ważną prawdę, a mianowicie tę, która szuka ukryte informacje, których używasz
nadmiarowości, aby odróżnić sens od bzdur. W praktyce, jeśli znasz proces szyfrowania i szyfrowania
tajnego tekstu bez znajomości konkretnego klucza, wypróbowanie wszystkich możliwych kluczy może
umożliwić Ci znalezienie właściwego klucza (a tym samym tajnej wiadomości) poprzez sprawdzenie,
czy szyfr szyfrowany został odszyfrowany za pomocą wartość klucza testowego ma sens lub nie.
Shannon wykazał, że jeśli długość klucza użytego w szyfrowaniu jest krótsza niż długość „zawartości
informacyjnej” tajnej wiadomości, to „atak” ma duże prawdopodobieństwo sukcesu l) f. To jest atak
metodą prób i błędów przy użyciu wszystkie możliwe klucze do deszyfrowania dostarczą tylko jeden
znaczący komunikat, poprawny. Koncepcje „zawartości informacji jonowej” i redundancji ”, jak
zapoczątkował Shannon, założyciel Information . Z punktu widzenia wykrywania i korygowania błędów,
zwyczaj usuwania nadmiarowości z informacji albo w celu skompresowania, albo zniszczenia
deszyfrowania „try-all-the-keys” jest poważnym problemem. Bez redundancji jedna wiadomość jest
tak samo ważna jak inna, więc zepsucie jednej wiadomości z konieczności powoduje powstanie
kolejnego; a ponieważ odbiorca nie ma pojęcia, że został uszkodzony, błąd nie jest wykrywany. Ale
nawet w przypadku redundancji, która umożliwia wykrycie błędu przez nonsens, który skutkuje
ponownym rozszerzeniem skompresowanego lub odszyfrowanego zniekształconej zaszyfrowanej
wiadomości, możemy być pewni, że możemy przekodować oryginalne dane. Dzieje się tak, ponieważ
złożoność procesu ex -, pansion i deszyfrowania prawdopodobnie spowoduje rozprzestrzenianie
błędów w niewielkiej części przesyłał dane w takim stopniu, że duża część. jeśli nie wszystkie
przetworzone dane są uszkodzone. Błąd został usunięty, ale nie można go naprawić. Dobrym
przykładem takiego rozprzestrzeniania się błędu może być wiele faksów, które używają kompresji. i
gdzie jeden lub dwa błędy trafienia mogą zniszczyć całą linię skanowania.
1.1.1 Kody i korekcja błędów
Główną funkcją technik kontroli błędów jest przywrócenie kontrolowanej redundancji, która obejmie
te problemy, umożliwiając poprawienie komunikatów uszkodzonych w transmisji przed dalszym
przetwarzaniem. W przypadku tej kontrolowanej redundancji tylko podzbiór wszystkich możliwych
przesyłanych komunikatów (sekwencji bitów) zawiera prawidłowe komunikaty. Podzbiór ten jest
następnie nazywany kodem, a poprawne komunikaty słowami kodowymi lub kodwektorami. Dobry
kod to taki, w którym słowa kodowe są tak „rozdzielone”, że prawdopodobieństwo błędów
powodujących uszkodzenie jednego drugiego jest małe. Wykrywanie błędów jest następnie
uproszczone do odpowiedzi na to pytanie: czy odebrana wiadomość jest słowem kodowym, czy nie?

Jeśli jest to słowo kodowe, zakłada się, że nie wystąpiły błędy. Prawdopodobieństwo niewykrycia błędu
przez wykrycie jest wtedy prawdopodobieństwem wystąpienia błędów wystarczających do
przekształcenia rzeczywistego transmitowanego słowa kodowego w inne, najwyraźniej poprawne, ale
w rzeczywistości fałszywe. Jeśli zostanie wykryty błąd, można skorygować zasadę m za pomocą jednej
z dwóch metod:
• Odbiorca odrzuca otrzymaną wiadomość jako błędną i prosi oryginalny nadajnik o powtórną
transmisję.

Odzyskiwanie poprzez retransmisję jest powszechne w systemach komunikacyjnych, w których jest to
możliwe. Jednakże, jeśli opóźnienia propagacji, ze względu na odległość, są duże, technika może stać
się tak nieefektywna, że będzie bezużyteczna. Są też inne przypadki, w których retransmisja nie jest
możliwa, na przykład, jeśli weźmiemy pod uwagę uszkodzone archiwum bez kopii zapasowej.
• Odbiorca poprawia błędy, znajdując poprawne słowo kodowe „najbliższe” odebranej wiadomości,
przy założeniu, że najbliższe jest najbardziej prawdopodobne, ponieważ niewiele błędów
powodujących uszkodzenie jest prawdopodobnie klęską niż wiele! Ta procedura jest często nazywana
korektą błędów w przód (FEC) i jest jednym z głównych tematów

Jako przykład tych pomysłów, rozważ cyfry O i 1 przedłużone do 3 bitów długości, używając 2
redundantnych bitów, aby uzyskać odpowiednio 010 i 101. Są to wtedy tylko dwa ważne słowa kodowe
o długości 3 bitów; jeśli otrzymasz OOO, 001, 011, 100, 110 lub 111, jeden wykrył błąd. Te niepoprawne
wektory mogą być powiązane z poprawnymi w celu ułatwienia korekcji błędów; a zatem,

gdzie umieściliśmy w kolumnie pod każdym słowem kodowym te 3-bitowe wzory, które różnią się od
niego tylko o jeden bit „najbliższymi”. Jeśli otrzymamy na przykład 011, wiemy, że jest on
nieprawidłowy, ale poprawiamy go, mówiąc, że najprawdopodobniej jest to uszkodzenie 010,
reprezentujące 0. Może to być jednak 101, z dwoma pierwszymi bitami uszkodzonymi, w tym gdyby
tak zwana korekta spowodowała błąd, byłoby to mniej prawdopodobne. Dlaczego jest mniej
prawdopodobne? Założenie jest takie, że prawdopodobieństwo uszkodzenia bitu, p, jest małe, więc
prawdopodobieństwo jednego błędu na trzy, p (1 - p)2, jest znacznie większe niż prawdopodobieństwo
dwóch błędów w trzech, p2(1 - p). Jeśli p = 0,1, na przykład p (1 - p)2 = 0,081, podczas gdy p2(1 - p) =
0,009 (p jest koniecznie mniejsze lub równe 0,5. Gdyby było większe, po prostu uzupełnilibyśmy cały
ciąg bitów, a następnie pracować z (1 - p). Oczywiście technika FEC, która polega na porównaniu
otrzymanego komunikatu ze wszystkimi słowami kodowymi w celu znalezienia najbliższego, jest
niewykonalna dla długich kodów z wieloma słowami kodowymi. Na przykład wiele kodów będzie miało
21000 lub 22000 słów kodowych. Takie kody nie są mniej lub bardziej przypadkowym zbiorem dość
dobrze oddzielonych wektorów (jak można by pokusić się na wybór), ale raczej starannie
skonstruowanym zestawem ze złożoną interną! konsystencja. Korekcja błędów wykorzystuje tę
strukturę i spójność, aby znaleźć słowo kodowe najbliższe otrzymanemu wektorowi, używając
matematyki
1.1.2 Wymazania i dekodowanie miękkich decyzji

Kończymy to wprowadzenie, malując, że do tej pory założyliśmy, że odbiorca został przedstawiony z
uszkodzoną odebraną wiadomością lub wektorem bez dalszych informacji o charakterze i lokalizacji
błędów. Przyjęliśmy również, że błędy, o ile wpływają na poszczególne bity, są losowe i jednolite dla
wszystkich bitów. Żadne z tych założeń nie jest koniecznie prawdziwe. W wielu systemach odbierane
bity są wynikiem wcześniejszego przetwarzania, takiego jak demodulacja analogowego kształtu fali lub
co najmniej detektor progu, który decyduje, czy poziom jest bliższy 0 lub 1. Ten preprocesor może
zakwalifikować wytwarzane wartości bitów, i ta dodatkowa informacja może być wykorzystana do
dalszej poprawy procedur korekcji błędów. Na przykład niektóre bity mogą być oznaczone jako
„niepewne”, to znaczy albo 0, albo 1, i mogą być pominięte w poszukiwaniu najbliższego słowa
kodowego i wypełnione dopiero po znalezieniu słowa kodowego. Kanał, który daje ten 3-wartościowy
wynik (0, 1, X = niepewny), nazywany jest kanałem binarnym wyzmaującym. Aby zobaczyć, jak Kanał
Wymazywania pozwala na dokładniejsze dekodowanie w porównaniu z kanałem „twardej decyzji”,
rozważ poprzedni 3-bitowy przykład i załóżmy, że otrzymujemy 0X1. Gdyby powiedziano nam, że jest
to 001, powiedzielibyśmy, że 101 zostało przekazane; gdybyśmy powiedzieli nam, że to 011,
powiedzielibyśmy, że przekazano 010. Ale jeśli pracujemy z 0X1 porównujemy z 0X0 i 1X1 , z których
0X1 jest w równej odległości i dochodzimy do wniosku, że nie wiemy, co zostało przesłane. Jest to z
pewnością dokładniejsze (jeśli mniej rozstrzygające) niż „twarde dekodowanie” oparte na
wcześniejszej, możliwie arbitralnej decyzji preprocesora, którego nie znamy. Kanał wymazowania jest
specjalnym przykładem bardziej ogólnego kanału, który dostarcza informacji kwalifikujących dla
każdego bitu, na przykład pewnego rodzaju współczynnika niezawodności. Te czynniki niezawodności
można wykorzystać do wpływania na koncepcję i ocenę „bliskości”. Zatem każdy bit może mieć
współczynnik towarzyszący o wartości od 0,5 do 1,0, co byłoby oszacowanym prawdopodobieństwem,

że jest to, co twierdzi, że jest. Jeśli otrzymamy 0 (0,5), 1 (0,6), 1 (0,9), gdzie wartość nawiasie jest
prawdopodobieństwem, to możemy powiedzieć, że „odległość” do 010 wynosi 0,5 + 0,4 + 0,9 = 1,8,
podczas gdy „odległość” do 101 wynosi 0,5 + 0,6 + 0,1 = 1,2, a dekodujemy otrzymany 011 na 101, nie
do 010. (Można też powiedzieć, że prawdopodobieństwo 010 przy otrzymanych wartościach wynosi
0,5 · 0,6 · 0,1 = 0,03, podczas gdy prawdopodobieństwo 101 wynosi 0,5 · 0,4 · 0,9 = 0,18 i ponownie
wybierz 101 zamiast 010). Ten rodzaj techniki dekodowania, w którym uwzględnia się czynniki
niezawodności, nazywany jest „dekodowaniem miękkich decyzji”. Jest użyteczny; Aplikacje,
szczególnie w delikatnych systemach, ale w wielu przypadkach jest to po prostu niewykonalne,
ponieważ odbiornik danych jest prezentowany z bezkompromisowym i niekwalifikowanym
strumieniem bitów przez inne urządzenia, nad którymi ma niewielką lub żadną kontrolę. Innym
założeniem, które zostało zawarte w tym wstępie, jest to, że błędy bitowe są losowe i jednolite. W
praktyce jest to seidom. Błędy mają swoje przyczyny, a jeśli przyczyną jest „skok” elektryczny, chwilowe
zwarcie lub zadrapanie na nośniku magnetycznym, powszechne jest, że korupcja wpływa na więcej niż
jeden bit. Dzieje się tak, jeśli „szum” trwa dłużej niż czas bitowy lub rozprzestrzenia się szerzej niż
przestrzeń bitowa na nośniku. Wybuchy błędów są tworzone, zwykle w szeroko rozstawionych,
nieregularnych odstępach. Techniki korekcji błędów uwzględniają błędy serii na różne sposoby, takie
jak
• Zmiana kolejności danych w taki sposób, aby seria błędów była rozproszona losowo;
• Korzystanie ze specjalnie zaprojektowanych kodów wykrywania i korekcji błędów seryjnych (np.
Kodów pożarowych);
• Obsługa grup bitów, a nie pojedynczych bitów, jako symboli kodu podstawowego, tak że krótki impuls
pojedynczych bitów staje się jednym błędem symbolu (np. Kody Reeda-Salomona).

1.2 Odległość Hamminga rozkład dawki
Kontynuując powyższe heurystyczne wprowadzenie, możemy teraz starać się być bardziej
precyzyjnym. Rozważamy kody blokowe. Kod blokowy jest zdefiniowany jako podzbiór wszystkich
możliwych 2n wektorów binarnych posiadających n bitów długości. Odległość, zwana także odległością
Hamminga na cześć R.W Hamminga, między dwoma takimi wektorami, jest definiowana jako liczba
pozycji bitów, przy których dwa wektory mają różne wartości. Odległość kodu, odległość kodu, jest
zdefiniowana jako minimalna odległość między dowolnymi dwoma elementami kodu, to znaczy między
dowolnymi dwoma słowami kodowymi. Pierwszym celem przy projektowaniu dobrego kodu jest
zapewnienie, aby jego odległość była jak największa, aby umożliwić skorygowanie jak największej liczby
błędów. Jeśli odległość d = 2 t + 1, to jest oczywiste, że możemy wykryć wszystkie uszkodzenia, które
wpływają na ≤ 2t bity słowa kodowego, ponieważ nigdy nie mogą one przekształcić jednego słowa
kodowego w inne. Jest równieżoczywiste, że możemy, przynajmniej w zasadzie, poprawić wszystkie
zepsucia wpływające na bity słowa kodowego, ponieważ uszkodzone słowo będzie bliższe (tj. „mMieć
mniejszą odległość”) od oryginalnego słowa kodowego niż do jakiegokolwiek innego. Jeśli d jest równe,
d = 2t, możemy wykryć (2t - 1) błędy; ale możemy skorygować tylko błędy (t - 1), ponieważ błędy t
mogą doprowadzić nas do tego samego słowa kodowego, co oryginalne. (Jako przykład, jeśli 00 i 11 są
słowami kodowymi o n = 2, możemy wykryć 01 i 10 jako błędy, ale nie możemy ich poprawić). Drugim
celem dobrego projektowania kodu jest skonstruowanie kodu, to znaczy wybranie podzbioru ze
wszystkich możliwych 2n wektorów, w taki sposób, aby wykrywanie błędów i korekta mogły być
wykonywane bez konieczności porównywania odebranego wektora ze wszystkimi prawidłowymi
słowami kodowymi . Wracając do problemu maksymalizacji odległości kodu, oczywiste jest, że liczba
słów kodowych w kodzie jest głównym ograniczeniem naszej wolności. Jeśli istnieją słowa kodowe M,

możemy sobie wyobrazić każde słowo kodowe otoczone przez „sferę” pokrewnych wektorów, bliżej
do niego niż do jakiegokolwiek innego słowa kodowego, zawierające słowo kodowe uszkodzone przez
wszystkie błędy jednobitowe, wszystkie błędy dwubitowe i tak dalej , aż do wszystkich wektorów tbitowych. Liczba takich pokrewnych wektorów to S (n, t) i

gdzie nawiasy są współczynnikami dwumianowymi. Jeśli unikniemy oryginalnego słowa kodowego,
każda kula zawiera (1 + S (n, t)) wektorów. Aby przestrzegać odległości d = 2t + 1 kodu, sfery te nie
mogą się nakładać; w związku z tym,

Jest to warunek konieczny dla kodu odległości d; ale niewystarczające. W dodatku B pokazano, że dla
dużych n, t = αn i α < 1/2, 1 + S (n, t) ≤ 2nH(α), gdzie H(a) jest funkcją entropii.

Tak więc, jeśli

spełnia , (1.1) jest z pewnością spełnione, więc możemy użyć (1.2) dla dużego n. Na przykład, jeśli n =
8, t = 2 (tak, że mamy kod korygujący z dwoma błędami, jeśli możemy go znaleźć), używając
nierówności (1.1) otrzymujemy M (1 + 8 + 28) ≤ 256, więc M ≤ 6.9.
Wektory kodowe mogą to być 00000000, 01111100, 10011111 i 11100011, ale znaleźliśmy tylko cztery,
a nie sześć. Odległość (minimalna) kodu = 2t + 1 = 5; odległość między drugim i czwartym słowem
kodowym a pierwszą i trzecią wynosi 6, co wyjaśnia, dlaczego M jest mniejszy niż oczekiwano.
Nierówność (1.2) jest znane jako wiązanie kuli. Jeśli weźmiemy logarytmy o pdostawie 2 w (1.2), mamy

Stwierdza to, że dla dużego n, efektywna długość kodu, z punktu widzenia liczby nieograniczonych
bitów informacji, które możemy umieścić w słowie kodowym (pozostałe bity są zbędne, ale używane
do wykrywania i korekcji błędów) jest ograniczona przez n(1 - H(α)), z a= t / n. Kod składający się z k
bitów informacyjnych, które mogą mieć 2k dowolnych wartości, oraz (n - k) zbędnych bitów lub cyfr
kontrolnych nazywany jest kodem systematycznym (n, k). Nasz przykład to kod systematyczny (8, 2) z
pierwszymi dwoma bitami będącymi bitami informacyjnymi. Nierówność (1.3) stwierdza, że k / n ≤ 1 H(α), gdzie α = t / n = (d - 1} / 2n. k / n jest znane jako współczynnik kodowania. Zauważ, że w (1.1), w
szczególnym przypadku, gdy n jest nieparzyste i t = (n - 1) / 2 mamy (1 + S (n, t)) = 2n - 1; tak, że M ≤ 2.
Dwa słowa kodowe to wtedy 000 ... 00 i 111. . . 11
1.3 TEORIA SHANNONA

Nierówność (1.2) określa górną granicę liczby słów kodowych, które mogą istnieć, jeśli ma zostać
osiągnięta minimalna odległość d = 2t + 1. Ale widzieliśmy nawet w naszym prostym przykładzie, że
może być trudności ze znalezieniem kodu, gdy M zbliża się do limitu. Czy takie kody istnieją? Shannon
zajął się tym pytaniem nie wprost, rozważając problem prawidłowego dekodowania uszkodzonego
słowa kodowego. Jego regułą dekodowania jest
Jeśli prawdopodobieństwo błędu bitowego wynosi p, to szukaj w kuli wokół r, otrzymanego wektora,
używając promienia n(p + ε), gdzie ε jest bardzo małe, dla słowa kodowego. Jeśli zostanie znaleziony
jeden, zdekoduj go do niego. Jeśli nie znaleziono żadnego lub znaleziono dwa lub więcej, dekodowanie
kończy się niepowodzeniem.

Zatem (p + ε) odpowiada naszemu α, ale sfera jest wyśrodkowana na r, a nie na słowie kodowym. Dzięki
tej metodzie

PE = Prob (błąd dekodowania) = Prob (brak słowa kodowego)
+ Prob (dwa lub więcej słów kodowych)
Dla dużego n, Prob(bez słowa kodowego) < δ, gdzie δ jest dowolną małą stałą, ponieważ oczekiwana
odległość oryginalnego nieuszkodzonego słowa kodowego od r wynosi np, z odchyleniem
standardowym proporcjonalnym do (np)1/2. Wraz ze wzrostem n jest to mniejsze niż n (p + ε). Zauważ,
że δ jest niezależne od wyboru samego kodu i konkretnego otrzymanego wektora.
Prawdopodobieństwo znalezienia dwóch lub więcej słów kodowych w sferze otaczającej otrzymany
wektor zależy wyraźnie od użytego kodu i tego wektora. Jednakże, jeśli uśrednimy wszystkie możliwe
kody posiadające słowa kodowe M, a także możliwe otrzymane wektory, otrzymamy

gdzie q = (p + ε)
Jest to proporcja pozostałych słów kodowych (M - 1), przy użyciu stosunku liczby wektorów w „sferze”
do całkowitej liczby. Zastępujemy (M - 1) z M i wykorzystujemy nierówność z Załącznika B,
otrzymujemy

Odpowiednio

gdzie
to średnie prawdopodobieństwo błędu we wszystkich kodach i wektorach odebranych. Pod
warunkiem że

może być dowolnie mały, zwiększając n i redukując ε. Ale jeśli średnie prawdopodobieństwo błędu
we wszystkich kodach może być dowolnie małe, to musi istnieć co najmniej jeden kod, który ma ten
sam efekt, uśredniony dla wszystkich możliwych otrzymanych wektorów. Dlatego
arbitralnie mały, pod warunkiem, że

może być

• Wybrano odpowiedni kod.
• n jest wystarczająco duże.
•
Patrząc wstecz na nierówność (1.2), widzimy, że jeśli podane jest prawdopodobieństwo błędu
bitowego p, możemy teoretycznie znaleźć kod, który poprawi wszystkie wzorce błędów t = pn bitów
lub mniej z arbitralnie małym prawdopodobieństwem błędnego dekodowania, z M prawie równym 2
n(1 H(p). Nie możemy zwiększyć t bez obowiązku zmniejszenia M, z powodu nierówności (1.2), i nie
możemy zredukować t, aby umożliwić wzrost M, ponieważ naruszyłoby to równość (1.4 ) i zaczęlibyśmy
cierpieć z powodu błędnego dekodowania. W Załączniku A pokazano, że (1 - H (p)) to pojemność
binarnego kanału symetrycznego, w którym wszystkie bity 0 lub 1 są jednolicie uzależnione od
prawdopodobieństwa p.

Pojemność = C = (1 - H (p))

Otrzymujemy logarytmy o podstawie 2 w nierówności (1.4) z M = 2k , mamy

Coderate = k / n < C

To słynne twierdzenie Shannona, które skutecznie stwierdza, że możemy osiągnąć praktycznie
bezbłędną komunikację, pod warunkiem, że wybieramy odpowiedni kod (a taki istnieje, jeśli tylko
możemy go znaleźć), n jest wystarczająco duży, a koder nie przekracza pojemności kanału.

II. Kody liniowe
2.1 Reprezentacja macierzy
Pierwszy krok narzucania części wewnętrznej struktury na kodzie, który w innym przypadku jest
arbitralnym zbiorem wektorów M z 2n, ma uczynić go liniowym. W kodzie liniowym n elementów
wektora jest elementami pola skończonego, F. Na razie wystarczy napisać, że pole skończone jest
skończonym zbiorem elementów, w tym 0 (tożsamość addytywna) i 1 (tożsamość multiplikatywna),
między którymi dodawanie / odejmowanie i mnożenie / dzielenie są zdefiniowane. Każdy element, α,

ma addytywny odwrotność, -α. Każdy element, β, z wyjątkiem 0, ma multiplikatywną odwrotność, β- 1
.W tej chwili jesteśmy zainteresowani tylko polem skończonym (GF(2)) dwóch elementów, 0 i 1.
Obowiązują następujące właściwości:

0+ 0 = 0

0+ 1 = 1 + 0 = 1

1 + 1 = 0 (szczególnie uwaga)

0X0=0

0x1x1=1x0=0

1X1=1

Aby kod był liniowy, obowiązuje następująca reguła:
Jeśli c1 i c 2 są słowami kodowymi, α1, α2 są elementami pola, to

to słowo kodowe. Równanie (2.1) używa definicji, które jeśli c1 = (c11, c12, c13, …, c1n i podobnie dla c2,
to dodanie wektorów to

W powszechnym języku matematycznym kod liniowy jest podprzestrzenią w n-wymiarowej przestrzeni
wektorowej wszystkich n-krotek na polu skończonym.
2.1.1 Tablica standardowa

Równanie (2.1) skutecznie definiuje podprzestrzeń, stwierdzając, że kod jest dodatkowo zamknięty i
mnożnik skalarny, ponieważ jeśli te operacje są tworzone na dowolnych słowach kodowych, po prostu
produkujemy kolejne słowo kodowe. Kod jest również podgrupą grupy 2n n-krotek, zamkniętych w
trakcie dodawania. Kod koniecznie zawiera 0 = (0, 0…0), które zwykle nazywamy c0, więc słowa kodowe
mogą być oznaczone przez c0, c1, …, cM -1 .Ważne jest, aby pamiętać, że ponieważ różnica między
dowolnymi dwoma słowami kodowymi jest sama słowem kodowym, minimalna odległość kodu to
minimalna waga niezerowych słów kodowych, gdzie waga jest zdefiniowana jako liczba niezerowych
bitów w słowie kodowym. Ponieważ kod jest podgrupą, możemy konstruować klocki w zwykły sposób,
tworząc standardową tablicę. Procedura polega na zapisaniu słów kodowych w wierszu,

a następnie zbudowaniu drugiego wiersza przez wybranie e1 (wektor jeszcze nie zapisany) i dodanie go
do pierwszego wiersza; a zatem,

Trzeci wiersz jest tworzony przez wybranie e2 (wektor jeszcze nie zapisany) i ponowne dodanie go do
pierwszego wiersza.

Ta procedura jest powtarzana, dopóki nie zostaną wybrane wcześniej wybrane wektory. W ostatnio
zapisanym wierszu, odpowiadającym ei, powiedzmy, brak wektora ei + cr, = ej + cs, gdzie j < i, ponieważ
oznaczałoby to, że ei = ej + (cs - cr) = ej + ck dla tego samego słowa kodowego ck, co przeczy zasadzie, że
ei nie został już zapisany. Zatem procedura kończy się pełnym wierszem. Ponieważ w sumie są 2n
wektory, M musi podzielić się przez 2n; dlatego M = 2k za to samo k.
2.1.2 Generator macierzy
Fakt, że M = 2k oznacza, że kod jest k-wymiarową podprzestrzenią opartą na k liniowo niezależnych
wektorach bazowych, gi ,i = 1 do k, a kod składa się ze wszystkich kombinacji liniowych

Możemy to zapisać w notacji macierzowej

c = mG

(2.2)

gdzie m jest wektorem rzędu k elementów, a G jest macierzą (k na n), której wierszami jest gi .
Równanie (2.2) jest formułą stosowaną do generowania kodu liniowego (n, k) z elementów wiadomości
k (bitów) przy użyciu macierzy generatora G. Podstawę podprzestrzeni można zmienić bez zmiany
samej przestrzeni. Używając standardowych technik macierzowych, biorąc pod uwagę, że gi są liniowo
niezależne, możemy dodawać wiersze G razem (bez zmiany podprzestrzeni) i zmieniać kolejność
kolumn (co oznacza tylko porządkowanie sekwencji, w której bierzemy pod uwagę bity w wektorze) do
tworzenia
G = (I, P)
gdzie I to macierzą tożsamościową (k przez k), a P nazywana jest macierzą parzystości (k przez (n - k)).
Ta forma G skutkuje systematycznym (n, k) podanym kodem liniowym

z pierwszymi k bitami będącymi niezmienionymi wiadomościami i ostatnimi (n - k) bitami, qk + 1 do qn,
cyframi kontrolnymi. Używając tej reprezentacji, możemy podsumować kod w Sekcji 1.2, zawierający
cztery słowa kodowe przez jego generator macierzy

Kod sekcji 1.1 ze słowami kodowymi (010) i (101) nie jest liniowy i nie można go w ten sposób
przedstawić. Jeśli rozważymy podgrupę w kodzie wszystkich słów kodowych c mających zero w danej
pozycji, na przykład pierwsze, że c = (0, c2 c3 ... cn), możemy następnie utworzyć koset z nowym
wektorem e1 = (100…0). To wyczerpuje wszystkie słowa kodowe, ponieważ jeśli pozostanie,
powiedzmy, c1, będzie to koniecznie 1 w pierwszej pozycji, a następnie (c1 + e1) będzie słowem
kodowym c2 w pierwotnej podgrupie, tak że c1 = (c2 + e1), co stoi w sprzeczności z założeniem, że c1 nie
zostało już zapisane. Dlatego oryginalna podgrupa zawiera połowę kodu, więc wszystkie słowa kodowe
na każdej pozycji bitowej mają równą liczbę 0 i 1. Zostało to zilustrowane w kodzie za pomocą słów
kodowych (00000000), (01111100), (10011111) i (11100011), wcześniej rozważanych.
2.2 MACIERZ ZEROWA LUB MACIERZ KONTROLI PARZYSTOŚCI
Konstruowanie słów kodowych z macierzy generującej jest prostą procedurą, chociaż zakłada, że
wykonuje się obliczenia z macierzą parzystości (k · (n - k)) P, aby utworzyć cyfry kontrolne. Jeśli k jest
duże, na przykład rzędu 104 lub 105, wymagania dotyczące przechowywania i obliczania mogą zacząć
być uciążliwe. W następnej części zobaczymy, w jaki sposób potrzeba patrzenia na P może być
przezwyciężona, ponieważ dalsze interna! spójność, poza zwykłą liniowością, nakłada się na strukturę
kodu. Właściwe zrozumienie tego można uzyskać tylko poprzez rozważenie macierzy zerowej H, kodu.
(Używamy terminu matryca zerowa, która najlepiej wyraża jego główną właściwość. Często stosuje się
także nazwę macierz kontroli parzystości.) Macierz zerowa jest tworzona z (n - k) liniowo niezależnych
wektorów ortogonalnych do kodu podstawowego wektory, a więc ortogonalnie do wszystkich
wektorów kodu. Przez ortogonalnie rozumiemy, że iloczyn skalarny

Te (n - k) wektory definiują przestrzeń zerową i (jak w samym kodzie) mamy swobodę w wyborze
podstawy dla pustej przestrzeni. Jeśli G jest w formie systematycznej, możemy wybrać szczególnie
dogodną formę dla rzędów macierzy ((n - k) · n) H w następujący sposób:

G = (I, P)

(k · n)

H = (PT, l)

((n - k) · n)

(2.3)

gdzie indeks górny T wskazuje transpozycję danej macierzy, to znaczy wiersze i kolumny wymieniane.
Łatwo to sprawdzić

GHT = 0 (k · k)

(2.4)

udowodnienie, że wiersze H rzeczywiście definiują pustą przestrzeń. Należy zauważyć, że ta sama
ostrożność jest wymagana przy rozważaniu H. W zwykłych macierzach nad nieskończonym polem, jeśli
wektor jest prostopadły do podprzestrzeni, jest on liniowo niezależny od tej podprzestrzeni; jeśli jest
on liniowo niezależny od podprzestrzeni, ma komponent prostopadły do tej podprzestrzeni. Oznacza

to, że przestrzeń wektorowa może zostać podzielona na podprzestrzeń i jej pustą przestrzeń, która
między nimi zawiera wszystkie wektory przestrzeni. Ale w skończonym polu wektor może być
ortogonalny względem siebie. Ponad każdy wektor GF(2) z parzystą liczbą bitów jest prostopadły do
siebie. To, że przestrzeń zerowa kodu ma wymiar (n - k) można zobaczyć, rozważając wektor z 2(n –
k)
dowolnymi kodami w ostatnich (n - k) pozycjach i zauważając, że pierwsze pozycje k są następnie
określane jednoznacznie przez wymóg ortogonalności, gdy wektor jest mnożony do k rzędów G w
formie systematycznej. Pusta przestrzeń G, H i G sama w sobie niekoniecznie obejmuje przestrzeń; tak,
że istnieją wektory, które nie są liniowo zależne od rzędów G ani od rzędów H. Na przykład, jeśli

a przestrzeń zerowa jest zawarta w kodzie. Wektor taki jak (1000) nie znajduje się ani w kodzie, ani w
pustej przestrzeni.
Otrzymujemy z równań (2.2) i (2.4)

gdzie s jest wektorem (n - k) zwanym syndromem c. Równanie (2.5) pokazuje, że możemy
przetestować, czy wektor jest słowem kodowym, oceniając jego syndrom i sprawdzając, czy jest to
zero, ponieważ jeśli wektor znajduje się w pustej przestrzeni H, to musi leżeć w kodzie
2.2.1 Syndrom
Jeśli zastosujemy ten test do otrzymanego wektora
r=c+e
gdzie c jest słowem kodowym, e wzorem błędu, otrzymujemy
s = rHT = (c + e) HT
s = eHT

(2.6)

Równanie (2.6) stwierdza, że syndrom odebranego wektora zależy tylko od wzoru błędu i jest
niezależny od słowa kodowego. Co więcej, jest rzeczą oczywistą, że jeśli s1 i s2 są dwoma odrębnymi
zespołami, wówczas odpowiednie błędy e1 i e2 są różne, z wyjątkiem możliwego dodania słowa
kodowego. Możemy zatem zidentyfikować wzorce błędów z wagą w ≤ t, gdzie odległość d = 2t + 1,
patrząc na syndrom otrzymanego wektora, ponieważ takie wzorce błędów nie mogą różnić się słowem
kodowym. Istnieje zależność jeden-do-jednego między zespołami a wzorcami błędów z w ≤ t. Istnieją
2n-k możliwych odrębnych syndromów i
korekty t-error

wyraźne wzorce błędów wagi w; dlatego potrzebujemy

Jest to (1.1) z rozdziału 1 przepisanego z M = 2k dla kodu liniowego. Wracając do standardowej tablicy
wprowadzonej wcześniej, teraz tworzymy ją za pomocą ei wybrane jako najbardziej prawdopodobne
wzorce błędów: po pierwsze, wszystkie
wzorce pojedynczego błędu, następnie
dwa wzorce
błędów i tak dalej. Ta procedura może kontynuować do wszystkich wzorców błędów t, jeśli d = 2t + 1
to odległość kodu. Gdy wychodzimy poza schematy błędu t, pojawiają się niejasności, ponieważ
odkryjemy, że niektóre wartości (c + e) zostały już zapisane. Aby zilustrować tę niejednoznaczność,
rozważ d = 4 kod z

Jeśli wybieramy e = (00000011) wagi 2 dla pierwszej wagi - 2 wiersz standardowej tablicy, będziemy
(na przykład) zapisać (10001000) w tym wierszu, będąc (g1 + e). Teraz nie możemy wybrać e' =
(10001000) dla następnego rzędu. Alternatywnie, jeśli wybraliśmy e 'dla pierwszej wagi - 2 rzędy, nie
moglibyśmy wybrać e dla następnego. Należy zauważyć, że syndrom e i e’ to (0011), to znaczy taki sam
dla obu wzorów błędów. jednakże, jak pokazano powyżej, nie ma takiego problemu w przypadku
pojedynczych błędów, z których wszystkie dają odmienne syndromy, mianowicie rzędy H T (kolumny
H). Sugeruje to prostą technikę korygowania poprawnych wzorców błędów, o masie mniejszej lub
równej t, w otrzymanym wektorze r, a mianowicie:
1. Oceń syndrom s, od r.
2. Wyszukaj odpowiedni e w tabeli wstępnie obliczonej. (Jeśli znalezione s nie znajduje się w tabeli,
błąd nie można naprawić.)
3. Prawidłowe słowo kodowe c = r + e.
(Ta technika jest odpowiednikiem znalezienia r w kolumnie w standardowej tablicy i wybrania c na
początku tej kolumny jako poprawnego słowa kodowego).
Kolumny zerowej matrycy
Zauważono, że kolumny H są syndromami odpowiadającymi pojedynczym błędom. W rzeczywistości
kolumny H mają dalsze znaczenie: Odległość (waga) kodu liniowego jest minimalną liczbą liniowo
zależnych kolumn H. Wynika to z faktu, że słowo kodowe tej wagi pomnożone przez H T musi dawać
syndrom zerowy; i nie istnieją żadne niższe słowa kodowe. Ten fakt sugeruje metodę konstruowania
kodów, w których wybierana jest liczba cyfr kontrolnych (n - k), liczba rzędów H i odpowiednie liniowo
niezależne kolumny, aby uzyskać wymaganą odległość, dopóki nie będziemy mogli dodać więcej , a
następnie mamy n. Proces ten jest wykorzystywany do ustanowienia wiązania Varsharmova-Gilberta,
a także do konstrukcji kodów cyklicznych, co zostanie pokazane w następnej części. Kończymy tę
sekcję, ilustrując niektóre punkty wykonane za pomocą kodu (5, 2) zdefiniowanego przez

Kolumny H są różne; dlatego odległość d ≥ 3. W rzeczywistości d = 3, ponieważ t wiersze G mają wagę
3, to znaczy, że kolumna ns 1, 3, 4 i 2, 4, 5 H ma l learendent. Wszystkie wzory pojedynczych błędów
są korygowane i możemy zapisać standardową tablicę z syndromami (wiersze H) dodanymi po prawej
stronie.

Powyżej linii przerywanej znajduje się korespondencja jeden-do-jednego między liderem coset, czyli
wzorzec błędu w kolumnie c0, a syndromem. Poniżej linii przerywanej, gdzie uwzględniamy wzory z 2
błędami, występuje dwuznaczność. Zarówno 11000, jak i 00101 dają ten sam syndrom, 101.
Moglibyśmy wybrać 00101 jako coset prowadzący , bez zmiany zawartości cosetu, tylko jego
wewnętrzny porządek . Gdyby dokonano zmiany, dekodowalibyśmy 11000 do 11101 na początku
kolumny, a nie do 00000. (W standardowej tablicy wektory o wadze = 2 zostały wyróżnione.)

2.3 DOSKONAŁE KODY
Dla danego (n - k) i n (2.7) daje górną granicę liczby błędnych bitów skorygowanych, t. Kod (n, k) liniowy,
dla którego nierówność staje się równością, nazywany jest kodem doskonałym. Kod (23, 12) Golaya
jest przykładem idealnego kodu, z t = 3, d = 7 i 1 + 23 + 253 + 1771 = 2048 = 2 1.
Prostszymi przykładami doskonałych kodów są kody Hamminga [3], t = 1,
d = 3, więc 1 + n = 2n -k.
Dla kodu Hamminga mamy wtedy

Zauważ, że jeśli 1 + n = 2n -k, to liczba kolumn H, n, jest podawana przez n = 2n -k - 1. To znaczy, ponieważ
H ma (n - k) wierszy, wszystkie (2n -k - 1) można dostosować różne niezerowe wzory bitów dla kolumn
H, dając odległość d = 3, ponieważ nie mniej niż trzy kolumny mogą być zależne liniowo. Tę sytuację
ilustruje kod Hamminga (7, 4) z

Innym przykładem doskonałych kodów są kody powtórzeń, które mają n = 2t + 1, k = 1. Z t = (n - 1) / 2.
Przy t = (n-1)/2

Jest jeden bit informacji i (n - 1) cyfry kontrolnej. Na przykład przy n = 5 wektory kodowe to (00000) i
(11111),

i d = 5, t = 2.
Kody liniowe, których masa jest liczbą nieparzystą, mogą mieć zwiększoną odległość poprzez dodanie
dodatkowego bitu do długości kodu, n, i ustawienie tego bitu na O lub 1, aby dać wszystkie
podstawowe słowa kodowe (tj. Rzędy G) parzystości (tj. parzysta liczba l). Ta procedura nie może
zmniejszyć odległości (ponieważ oryginalne n bitów jest zmienione), ale zapewnia, że wszystkie słowa
kodowe mają parzystość, ponieważ kombinacje liniowe wektorów parzystości cvcn dają wektory o
większej parzystości. Dlatego minimalna waga, która była nieparzysta, musiała zostać zwiększona o co
najmniej 1. Jako przykład tej procedury należy rozważyć kod Hamminga (7, 4) (d = 3) przedłużony do
kodu (8, 4) z d = 4; a zatem,

G ma bity parzystości dodane na ósmej pozycji. H ma zera dodane w ósmej pozycji, aby pozostawić
istniejącą ortogonalność bez zmian. H ma również dodany czwarty wiersz all-l, aby zapewnić
równomierność parzystości wszystkich słów kodowych. H można umieścić w normie! formować,
odejmując sumę pierwszych trzech rzędów od ostatniego, aby dać

2.4 DALSZE OBCIĄŻENIA NA KODY LINIOWE

2.4.1 Varsharmov-Giłbert Bound
Granica nierównomierności sfer-upakowania (2.7) jest uzyskiwana dzięki doskonałym kodom, których
jedyne znane przykłady to kody Hamminga i Golaya. Biorąc pod uwagę liczbę cyfr kontrolnych (n - k),
nakłada górną granicę na odległość d, a dokładniej na t = (d - 1) / 2. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę
(n - k), możemy, jak sugerowano w (2.2), zawsze konstruować kody liniowe do pewnego limitu,
wybierając kolumny H, aby były odpowiednio liniowo niezależne. Limit jest przyznawany przez granicę
Varsharmova-Gilberta w następujący sposób:
Załóżmy, że skonstruowaliśmy (n - 1) kolumn H z zastrzeżeniem ograniczenia, że wszystkie kombinacje
liniowe j kolumn, j ≤ 2t, są liniowo niezależne. Następnie wybieramy nową kolumnę x, która nie jest
równa żadnej kombinacji liniowej (2t - 1) istniejących kolumn. Żadne 2t kolumn (teraz) n kolumn nie są
liniowo zależne; gdyby były, byłoby to sprzeczne z założeniami dotyczącymi pierwszych (n-1) kolumn i
wyboru n-tej kolumny. Ale aby ten wybór był możliwy, w najgorszym przypadku, gdy wszystkie
kombinacje liniowe j dają różne wartości, musimy mieć

gdzie (2n -k - 1) to maksymalna liczba niezerowych kolumn.
Dla dużych n (2.8) staje się

z m = (2 t - 1) / (n - 1). Możemy to przeformułować następująco: pod warunkiem, że nH (m) <(n - k), co
implikuje (2.8), możemy z pewnością skonstruować Iinearny kod odległości (2t + 1). Dla dużych n staje
się to

coderate = k / n <1 - H (2t / n)

(2,9)

Jeśli (2.9) jest spełnione, możemy z pewnością skonstruować kod liniowy (n, k) zdolny do korygowania
błędów t. Powinno to być skontrastowane z wiązaniem kuli

k / n < 1 - H(t / n)

(2,10)

Nierówność (2.10) musi być spełniona, ponieważ kody, które jej nie spełniają, są niemożliwe; ale jeśli
(2.9) jest spełnione, zawsze możemy znaleźć kod Iinearny. Szary obszar, w którym musimy szukać
„dobrych” kodów z dużym k / n podanym t / n lub dużym t / n podanym k / n to

1 - H(2t / n) < k / n < 1 - H(t / n)

2.4.2 Ograniczenia Plotkina
Sfera pakowania w swojej ogólnej formie nierówności (1.2) w części 1 dotyczy wszystkich kodów.
Powiązanie z Plotkinem jest kolejnym górnym ograniczeniem współczynnika kodowania specyficznego
dla kodów liniowych. Znaleziono to w następujący sposób:
1. Niech M (n, t) będzie maksymalną liczbą słów kodowych, podaną n i t. Następnie rozważ odpowiedni
kod o długości n i jego podgrupę składającą się ze wszystkich słów kodowych z 0 w ostatniej pozycji. Ta
podgrupa (zrzucająca ostatni bit) jest kodem długości (n - 1), z hipotezami ≤ M (n - 1, t). Ale podgrupa
to połowa oryginalnego kodu, więc
M (n, t) / 2 ≤ M (n - l, t)
lub
M(n, t) ≤ 2M(n - 1, t)
Zauważ, że to bardzo proste wyrażenie mówi, że dla danego t, gdy n wzrasta o 1 bit, liczba słów
kodowych w większości podwaja się. Jest to poważne ograniczenie dla kodeinowego k / n narzuconego
tylko przez liniowość.
2. Rozważ teraz całkowitą wagę wszystkich słów kodowych:
Waga całkowita

= 2kn / 2
= 2k - 1 n

(Dzieje się tak, ponieważ połowa bitów w kodzie to 1, połowa 0). Średnia waga niezerowych słów
kodowych to całkowita waga podzielona przez (2k - 1), więc minimalna waga lub odległość d = 2 t + 1
spełnia
d(2k - 1) ≤ 2k - 1 n
więc
2k ≤ 2d / (2d-n)
pod warunkiem, że (2 d - n) > O.
3. Dla optymalnego kodu z maksymalnymi słowami kodowymi
M(n, t) = 2k ≤ 2d / (2d - n) (jeśli (2d - n) > 0)
Biorąc pod uwagę d, uważamy największy n = n* takie że
2d - n* > 0 , a mianowicie n* = 2d - 1
Następnie M (n*, t) ≤ 2d

Dla większego n stosujemy nierówność kroku 1, aby uzyskać

w związku z tym,
k ≤ n + 2 - 2 d + log2 d
4. Doszliśmy do wniosku, że jeśli n ≥ n* = 2d - 1
(n - k) ≥ 2d - 2 - log2 d
Dla dużych n ≥ 2d - 1 = 4t + 1 możemy to zapisać:
coderate = k / n ≤ 1 - 4 t / n

(2.11)

Nierówność (2.11) jest krzywą powiązaną dla kodów liniowych. Jest to uchwytne na rysunku 2.1, dla
wysokich wartości t / n jest bardziej ograniczone niż granica kuli

2.4.3 Granice w praktyce

Warto przyjrzeć się tym samym rzeczywistym kodom w świetle tych różnych granic. Twierdzenie
Shannona stwierdza, że możliwe jest znalezienie kodu, który poprawi błędy np, gdzie p jest bitową
stopą błędu, z dowolnym małym prawdopodobieństwem błędu, pod warunkiem, że koder jest
mniejszy niż pojemność. Rozważmy p = 1/7, aby pojemność C = 1-H (p) = 0,408. Prawdopodobieństwem
niepowodzenia dekodowania jest prawdopodobieństwo wystąpienia więcej niż t błędów bitowych.
Kod Hamminga (7, 4) koryguje np = 1-bitowy błąd. Ale coderate k/ n = 0,571 (tj. nadmiar pojemności)
i prawdopodobieństwo niepowodzenia dekodowania (tj. więcej niż pojedynczy błąd) wynosi 0,264.
Możemy zredukować coderate do 0.143, używając kodu powtórzenia (7, 1) z t = 3 i Prob (Failure) =
0.01. Jest to z pewnością dużo mniejsze niż 0,264, ale nie jest bez znaczenia: i jest znacznie mniejszy

niż pojemność. Nigdzie nie znajdujemy się w pobliżu teoretycznego optimum podanego przez
Shannona, mimo że używamy kodów „doskonałych”. I jest tak, ponieważ n jest małe. Jeśli spróbujemy
(15.11) kodu Hamminga jako przykład dużego n, przy p = 1/15 i C = 0,646, możemy skorygować błędy
np = 1, ale k / n = 0,733 (ponad C) i Prob (Failure) = 0,264 Zmniejszając koderate do 0,067 przy użyciu
(15.1) kod powtórzenia daje Prob (Failure) < 5 X 10-6. Z pewnością zbliża się to, co można by nazwać
„arbitralnym małym” prawdopodobieństwem błędu, ale z kodeaterycznym rzędem wielkości
mniejszym niż C. Tabela 2.1 przedstawia (15, 7) d = 5, i (15, 5) d = 7 kodów oprócz wprowadzonego już.
W tabeli podano wartości dla koderate k / n, stosunku t / n i współczynnika k / n Prob (Failure)
zakładając, że prawdopodobieństwo błędu bitowego p wynosi 1/7 i 1/15. Widać, że tylko gdy k / n <<
C robi Prob (Failure) zaczyna spadać i mamy t / n >> p w tych przypadkach; zgodnie z twierdzeniem
Shannona t / n ~p może dać pomijalny Prob (Failure). W Tabeli 2.1 podświetlono wartości Prob (Failure)
odpowiadające k / n < C. Kody zostały również wykreślone na rysunku powyżej. Twierdzenie Shannona

wskazuje, że gdy n staje się znacznie większy, sytuacja powinna ulec poprawie, ale jest bardzo mało
dowodów na to z Tabeli (która, trzeba przyznać, ma n małą, chociaż została podwojona, z 7 do 15).
Najlepiej byłoby, gdybyśmy utrzymywali k / n w pobliżu pojemności i utrzymywali t / n stałą w pobliżu
wypełnienia kuli lub granicy Plotkin, stopniowo zmniejszając Prob (Failure), gdy n wzrasta. Jeśli uda
nam się utrzymać t / n stałą, to z pewnością zmniejszymy prawdopodobieństwo niepowodzenia
dekodowania, ponieważ

dąży do zera i = 0, gdy n wzrasta, dla stałej t / n. Intuicyjnie oczywiste jest również, że pojedyncze długie
słowo kodowe jest lepsze niż konkatenacja krótkich słów, jeśli możemy utrzymać k / n oraz t / n, gdy
zwiększamy n, ponieważ może obsłużyć serię t lub mniej błędów w dowolnym miejscu. Konkatenacja
krótkich słów kodowych nie może tego zrobić, dla tej samej wartości t; błędy muszą być odpowiednio
rozłożone na poszczególne słowa kodowe. Ale problem pozostaje: jak znaleźć długie kody obiecane
przez twierdzenie Shannona? Na koniec zauważamy, że przyjęliśmy Prob (Failure), aby było równe
prawdopodobieństwu (t + 1) lub błędom bitowym klaczy, gdy kod ma odległość d = 2t + 1. Dotyczy to
idealnego kodu, ale dla większości kody zawierają niejednoznaczny zakres wzorców błędów
powodujących powstawanie wektorów odbieranych w odległości większej niż t od dowolnego słowa
kodowego. Błędy te są wykrywalne, dlatego korekta błędów może się zdarzyć !, nieprawdą jest
twierdzenie, że zostanie wygenerowany fałszywy wynik. Procedura dekodowania może wyraźnie
oznaczać takie przypadki, a odzyskiwanie może być dokonane innymi sposobami, na przykład

retransmisją. Wykrywalne wzorce błędów są, jak widzieliśmy, wzorami, które nie są słowami
kodowymi. Zatem analiza wykrywalnych błędów wymaga analizy prawdopodobieństwa występowania
błędów w postaci słów kodowych, niewykrywalnych błędów - cała reszta jest wykrywalna. To wymaga
analizy rozkładu ciężaru kodu, liczby słów kodowych wagi i, wi, dla i = 0 do n. Na przykład dla kodu (7.4)
mamy

Dokładniejsza analiza prawdopodobieństwa pomyślnej korekty błędu, błędu Jetection bez korekty, a
także bezpośrednia porażka lub niepoprawna „korekta” muszą uwzględniać rozkład masy kodu, w
przeciwieństwie do rozpatrywania nie długości i odległości, tak jak mamy Gotowe.
2.5 NIEBINARNE KODY LINIOWE
Nieliniowy kod liniowy jest podprzestrzenią przestrzeni wektorowej nad polem skończonym GF(q),
gdzie q = pm, a p jest liczbą pierwszą. Pole skończone musi mieć pierwszą cechę, p, taką, że (1 + 1 + · ·
+ 1) p razy sumuje się do zera. Pokazano również, że całkowita liczba elementów w polu wynosi q = pm
dla tej samej liczby całkowitej m, i że niezerowe elementy w postaci· (q-1) elementy tworzą grupę
multiplikatywną z elementem podstawowym α. Niebinarny (n, k) kod liniowy składa się więc z qk słów
kodowych, z których każde jest wektorem n symboli w długości. gdzie symbole reprezentują jedno z q
elementów. Dodawanie i odejmowanie wektorów jest parowane przez elementy pola, mnożenie
skalarne wykorzystuje reguły mnożenia pola, na przykład w GF(3)

W taki sam sposób jak w przypadku binarnych kodów liniowych możemy zdefiniować macierz
generującą (k x n)
G = (I,P)
Ważne jest, aby zauważyć, że macierz zerowa (n - k) przez n zawiera -PT, ponieważ 1 + 1 ≠ 0 ogólnie, z
wyjątkiem sytuacji, gdy p = 2, tak że
H= (-PT, I)
Możemy utworzyć standardową tablicę, jak w przypadku binarnym, ale tym razem istnieją
prowadzących kosetów wagi r; w przeciwieństwie do prostuego
poprawić t symboli w błędzie, wymagamy

, gdy q = 2. Aby móc

jako nowa forma powiązania pakowania kuli. W GF(q) możemy zdefiniować kody Hamminga przy
użyciu kolumn macierzy zerowej. Wymagamy, aby minimalna waga kodu wynosiła 3, więc wszystkie
kolumny H muszą być różne, w tym fakt, że żadna kolumna nie musi być skalarną wielokrotnością

żadnej innej. (Nie miało to znaczenia w przypadku q = 2, ponieważ jedynym niezerowym skalarem
dostępnym dla mnożenia było 1.) Można to osiągnąć, jeśli uwzględnimy kolumny w kolejności z
wiodącym (n - k - 1), (n - k - 2) i tak dalej, pozycje równe zero i pierwsza niezerowa pozycja równa 1.
Na przykład, nad GF (3) z (n - k) = 3 mamy

Tak więc n = 13 i mamy kod (13, 10) nad GF (3) z d = 3 symbolami. W systematycznej formie moglibyśmy
napisać

Ogólnie istnieje

takich kolumn ; w związku z tym
n = (qn-k - 1) / (q - l)
dla kodu niebinarnego Hamminga.
Jeśli weźmiemy pod uwagę korektę błędów z takim kodem, postępujemy zgodnie z poprzednią
procedurą oceny
rHT = eHT = s
gdzie r jest otrzymanym wektorem, e wektorem błędu a s syndromem.
Iloczyn skalarny kolumny H będzie s, jeśli wystąpi tylko jeden błąd symbolu, a to pozwoli nam
zlokalizować pozycję błędu. Aby obliczyć wartość błędu (ponieważ niekoniecznie jest równy 1, jak w
przypadku kodów binarnych), używamy kontroli parzystości. Załóżmy na przykład, że c jest wysyłane
za pomocą zilustrowanego kodu (13, 10),

c = (0100000000021)
to znaczy drugi wiersz G, pamiętając o zmianie znaku oraz transpozycji macierzy parzystości w H.
Załóżmy, że błąd jest

Wtedy

a

dlatego błąd znajduje się w trzeciej pozycji symbolu, ponieważ jest to pozycja, w której HT ma wiersz
(101). Możemy stwierdzić bezpośrednio, że wartość błędu wynosi 2, ale może oświetlać, aby wykonać
następujące czynności: Niech x będzie poprawną wartością dla pozycji, więc c jest r z x w trzeciej
pozycji.

c = (01x0000000021)
Następnie, ponieważ cHT = 0, znajdujemy x = 0
Powyższa procedura jest typowa dla korekcji błędów niebinarnych. Używamy dwóch kroków
I. Znajdź pozycję symboli w błędzie
2. Oceń wartości odpowiadające tym pozycjom.
(Zasadniczo dostępne są do tego (n - k) rozwiązania, od wymogu cHT = 0.)
Zastosowane rozumowanie (w oparciu o cosets podprzestrzeni składające się ze wszystkich słów
kodowych o zerowym położeniu w danej pozycji) w (2.1) można rozszerzyć, aby pokazać, że
W kodzie nad GF(q) każda pozycja symbolu ma równą liczbę wszystkich wartości symboli, a mianowicie
qk / q = qk-1. Możemy to wykorzystać w kroku 2 obliczeń ograniczenia Plotkina w (2.4), aby podać duże
n
coderate = k / n ≤ 1 - 2 q t / n

która jest nową Plotkiną związaną z kodami nad GF (q).
2.5.1 Kody niebinarne z charakterystyką 2
W praktyce, gdy używane są komputery cyfrowe, najwygodniej jest wybrać GF(q), aby mieć
charakterystykę p = 2, wię q = 2m.
Normą jest aby przyjąć wielomian jako elementarnt, ponieważ pozwala nam to na reprezentowanie
wszystkich niezerowych elementów pola na dwa sposoby, jako wygodne. Tak więc, jeśli α jest
pierwiastkiem pierwotnym wybranego wielomianu, możemy rozpatrywać elementy jako wzorce bitów
m, przy czym każda pozycja odpowiada potędze α, α i = 0, (m - l);

tak, że na przykład jeśli m = 4, 1011 oznacza

Ta forma się do dodawania elementów pola, ponieważ p = 2, więc dodanie jest znanym ekskluzywnym
OR. Alternatywnie, możemy reprezentować elementy za pomocą ich potęg α, tak że mnożenie i
dzielenie staje się proste. Odbywa się to przez dodanie lub odjęcie wykładników modulo (2m - 1),
ponieważ α2m-1 = 1. Jako przykład rozważ GF(23) zdefiniowany przez x3 + x + 1. Elementy niezerowe są
zestawione w tabeli; pierwsza kolumna jest wykładnikiem α, druga reprezentacją elementu jako 3bitowy wektor.
Z tabeli widać, że α5 + α6 = (011) + (101) = (010) = α, podczas gdy α5 · α6 = a11 = α4 .Możemy użyć dwóch
reprezentacji elementów pola w sposób, który uważamy za najwygodniejszy.

Jako przykład rozważmy kod (7, 3) nad GF (23) zdefiniowany przez

Przypuśćmy, że otrzymujemy r = (α2α1α40α51), 7-symbolowy, 21-bitowy strumień i przypuśćmy, że
powiedziano nam, że kod może poprawić dwa błędy symboli i wiadomo, że dwa błędy występują na
pozycjach 1 i 6 r . Wtedy możemy ocenić

r = (xα1α0y1)

przez pomnożenie w kolumnach H w celu znalezienia syndromu (αx, α3x, α6x + α2 + y, α6x). Ponieważ
musi to być zero, wydedukujemy x = 0, y = α2, więc poprawiony otrzymany wektor to (0α1lα40α2 1). To
w rzeczywistości
α(drugi wiersz z G) + (trzeci wiersz G)
Zauważ, że w tym przykładzie obliczeń nad GF(2m) nie wyjaśniliśmy pochodzenia kodu ani jego
właściwości korygowania dwóch błędów symboli. W rzeczywistości jest to kod Reeda-Salomona.

III. Kody Cykliczne
3.1 Generowanie wielomianiu
W części (2) kod liniowy zdefiniowano jako podprzestrzeń liniowej przestrzeni wektorowej.
Wprowadzamy mnożenie do przestrzeni wektorowej, rozważając elementy w każdym wektorze jako
współczynniki wielomianu. A zatem,

jest nową reprezentacją wektora n

z elementami ai; zaczerpnięte z pola skończonego, które w tej chwili zakładamy jako GF(2). Mnożenie
wektorów a, b jest teraz podane przez

Oznacza to, że c (x) jest resztą z dzielenieilcozynu a(x)b(x) przez (xn - 1).
n-wymiarowa przestrzeń wektorowa jest teraz także pierścieniem 2n wielomianów, to znaczy zbiorem
wielomianów tworzących dodatkową grupę i zamkniętym w wyniku mnożenia. (Zauważ, że jeśli
podstawowym polem jest GF(2) moduł (xn - 1) = (xn + 1).) Cykliczny kod jest zdefiniowany jako ideał w
tym pierścieniu. Pomysł! jest addytywną podgrupą pierścienia z dodatkową właściwością, że jeśli c (x)
jest wielomianem idealnym, a a(x) jest jakimkolwiek innym wielomianem (idealnym lub nie), to a(x)c(
x) jest idealny. Natychmiastową konsekwencją tej definicji jest to, że jeśli c(x) jest słowem kodowym i
bierzemy a(x) = x, otrzymujemy

Zatem d (x) jest kolejnym słowem kodowym przez definicję ideału, tak że

Cykliczny kod jest podprzestrzenią przestrzeni wektorowej z dodatkową właściwością, że wszystkie
cykliczne obroty elementów słowa kodowego powodują powstanie innego słowa kodowego.
Zatem (cn-1cn-2 ... c1c0) jest słowem kodowym co oznacza, że ( cn-2cn-3 ... c1c0cn-1) jest słowem kodowym.
W kodzie musi istnieć wielomian słowa kodowego stopnia niższego niż jakikolwiek inny, powiedzmy
g(x). g(x) musi być także unikalny, ponieważ gdyby były dwa g1(x), g2(x) o tym samym minimalnym
stopniu, moglibyśmy skonstruować nowy wielomian stopnia niższego przez odejmowanie sprzeczność. Wtedy każde słowo kodowe c(x) jest podzielne przez g(x), ponieważ gdyby tak nie było,
istniałaby reszta r(x) stopnia mniejszego niż g(x):

c(x) = g(x)q(x) + r(x)
gdzie q (x) jest wielomianem ilorazowym. Ale g(x)q(x) jest słowem kodowym z definicji ideału, a c(x)
jest słowem kodowym z założenia; dlatego r(x) jest słowem kodowym o stopniu mniejszym niż g(x) sprzeczność. Dlatego r(x) = 0 identycznie, a c(x) = g(x)q(x). g (x) nazywany jest wielomianem
generującym. g (x) nie tylko dzieli wszystkie „normalne” słowa kodowe, dzieli również (xn- 1), które jest
zerowym słowem kodowym.
Aby to zobaczyć, rozważ p(x), słowo kodowe stopnia (n - 1). Następnie
r(x) = p(x q(x) mod (xn- 1)
jest słowem kodowym z definicji, gdzie q(x) jest dowolnym wielomianem stopnia większego od zera. A
zatem,
p(x)q(x) = r(x) + (xn- 1)
Ale g(x), generujący wielomian dzieli p(x) i r(x), ponieważ są to słowa kodowe; dlatego g (x) dzieli się
przez (xn - 1) i
(x n - 1) = g (x)h(x)
gdzie h(x) jest ilorazem.
Jeśli stopień g(x) to (n - k), kod cykliczny jest kodem liniowym (n, k). Słowa kodowe mogą być
generowane z komunikatów o k bitach przez uznanie komunikatu za wielomian m (x) stopnia (k - 1),
czyli z 2k możliwych wartości i formowanie
c(x) = m(x)g(x)
dając c(x), słowo kodowe podzielne przez g(x), stopnia (n - 1).
3.1.1 Systematyczne kody cykliczne
Podobnie jak w przypadku wszystkich kodów liniowych, kody cykliczne można umieścić wygodniej w
formie systematycznej, biorąc pod uwagę ri(x), resztę stopnia (n - k - 1) lub mniej na podzielenie xi przez
g(x), dla i = 0 do (n - 1). Macierz generująca G ma następnie Wiersz (j),

Macierz zerowa H ma wtedy Kolumnę (j)

Zauważ, że to wyrażenie (3.2) dla kolumn H zachowuje się nawet wtedy, gdy j > k, w tym przypadku

(W (3.1) i (3.2) uwzględniamy oczywiście tylko współczynniki wielomianów w G i H; potęgi x muszą być
wyobrażone.)
Wiersze G są podzielne przez g(x), tak jak muszą być, jak widać z (3.1). Słowo kodowe c pomnożone
przez HT musi dawać syndrom zerowy i łatwo jest zweryfikować, że dzieje się to przez anulowanie cyfr
kontrolnych w słowie kodowym z odpowiednią sumą kolumn H. Jednak najważniejszym wnioskiem z
tej systematycznej reprezentacji jest to, że syndrom otrzymanego generatora wektor a(x) jest po
prostu resztą z dzielenia przez g(x), znalezioną przez dodanie reszt odpowiadających bitom błędu w
a(x) = c(x) + e(x), to znaczy niezerowym bity w e(x).
Aby to wyjaśnić, rozważ g(x) = x4 + x + 1, gdzie n = 15. Ignorując znaki minus, ponieważ jesteśmy w GF
(2), znajdujemy:

A zatem,

Jeśli a(x) = x8 + x6 + x3 + x2, dzielimy przez g(x) = x4 + x + 1 daje resztę (x2 + 1), co odpowiada r8(x) lub
kolumnie (7) z H. Identyfikuje to termin x8 z a(x) jako błędny, ponieważ jest to (cykliczny) kod
Hamminga, jak widać z H, który zawiera wszystkie różne niezerowe 4-bitowe wzory dla jego kolumn .
Dla kodów cyklicznych w formie systematycznej mamy zatem prostą procedurę tworzenia słów
kodowych i wyszukiwania zespołów, jak następuje:
• Aby utworzyć słowo kodowe z wiadomości, m(x), stopnia mniejszego lub równego (k - 1), zapisujemy
c(x) = xn -km(x) - r(x), gdzie r(x ) jest resztą przy dzieleniu xn -km (x) przez g(x).
• Aby ocenić syndrom, s(x), podziel otrzymany wektor, a (x), przez g(x) i oceń resztę, s(x) = a(x) - g(x)
q(x), gdzie q(x) jest ilorazem.
Istotne jest to, że dla kodów cyklicznych nie jest konieczne przechowywanie macierzy G. H ani
wykonywanie z nimi obliczeń. (Gdy kody są binarne, możemy umieścić wszystkie znaki minus z znakami
plus w powyższym opisie.) Należy zauważyć, że w G (i H) wszystkie wiersze są tworzone z cyklicznych
obrotów i dodatków jednego podstawowego wiersza.

3.2 Pierwiastki g(x) i macierz zerowa
Ponieważ g(x) dzieli wszystkie słowa kodowe, a także (xn - 1), pierwiastki g(x) są pierwiastkami
wszystkich słów kodowych i (xn - 1). Jeśli α jest pierwiastkiem g(x), ponieważ αn = 1, kolejność x dzieli
n. Ogólnie g(x) faktoryzuje na jeden lub więcej nieredukowalne wielomiany (nieredukowalne w naszym
polu podstawowym, np.GF(2)), więc pierwiastki g(x) leżą w tym samym polu rozszerzenia. Na przykład,
jeśli g(x) samo w sobie jest nieredukowalne o stopniu m, pierwaistki g(x) to α2, α4…. α2m-1 i leżące w
polu GF(2m). Każdy pierwiastek spełnia x"= 1, z n = 2m - 1. Jeśli g(x) jest pierwotne, nie jest możliwa
mniejsza wartość n, ponieważ kolejność α jest (2m - 1). Jeśli g (x) jest nieredukowalne ale nie pierwotne,
n dzieli (2 ”'- 1). Jeśli g (x) jest iloczynem dwóch lub więcej nieredukowalnych wielomianów, wartość n
jest najniższą wspólną wielokrotnością rzędu pierwiastków tych nieredukowalnych czynników g(x).
W (3.1) mieliśmy przykład g(x) pierwotnego o m = 4, n = 2"'- 1 = 15. Jako przykład nieprymitywnego
nieredukowalnego g x) rozważmy g(x) = x4 + x3 + x2 + x + 1. Jeśli α jest korzeniem, mamy α5 + α4 + α 3 +
α2 + α = O; dlatego α5 = 1. Tak więc α ma porządek 5, a g(x) dzieli (x5 - 1) = (x5 + 1) .W rzeczywistości
(x5 + 1) = g(x) (x + 1). W tym przypadku n = 5, n - k = 4, k = 1 i mamy kod powtarzania (cykliczny) (5, 1)
(kody powtórzeń są oczywiście cykliczne). Dla przykładu g (x) nie będącego nieredukowalnym, rozważ
g(x) = (x3 + x + 1) ( x + 1) = x4 + x 3 + x2 + 1. Rząd pierwiastków (x3 + x + 1), która jest pierwotna, to 7.

Dodanie wszystkich wierszy H razem daje wiersz (1111111), który pokazuje, że ten kod (7, 3) ma
parzystość, co jest oczywiste, patrząc na wiersze G. Jest również oczywiste, ponieważ (x + 1) jest
współczynnikiem wszystkich słów kodowych, podstawiając x = 1 w tych słowach kodowych, powoduje
dodanie razem niezerowych współczynników, aby uzyskać wynik zerowy, to znaczy parzystość. Ta
technika jest ogólna, w tym sensie, że możemy przekonwertować dowolny kod (n, k) na n = 2m- 1 i n k = m bazując na pierwotnym g (x), który jest koniecznie parzystością nieparzystą, na kod parzystości
parzystej (n, k - I) z nowym generującym wielomianem g (x)(1 + x). Jednak najważniejszym punktem do

zrobienia o pierwiastkach g(x) jest to, że ponieważ spełniają one c(x) = 0, wektor (αn-1 αn-1… α2 α1) musi
wpasować się w wartość zerową przestrzeń, gdzie α jest pierwiastkiem g(x), ponieważ

Odpowiednio alternatywna reprezentacja dla H jest

gdzie αi dla i = 1 do m są pierwiastkami g (x).
Równanie (3.4) wymaga tego samego wyjaśnienia. Jeśli g(x) ma stopień m = n - k, to są, jak powinno
być, (n - k) wiersze w H. Jednak jeśli g(x) jest nieredukowalne, konieczny jest tylko jeden wiersz. Dzieje
się tak dlatego, że w GF(2) kolejne pierwiastki to: αi = α12i-1 Jeśli α1 spełnia (3.3), wszystkie αi
automatycznie go spełniają, jak widać przez wielokrotne kwadraty (3.3) i pamiętając, że 12 = 1 i że
wszystkie warunki krzyżowe mają współczynnik 2 = 0. To samo rozumowanie ma zastosowanie do
GF(q) z

Z drugiej strony, wiersze (n - k) z H są utrzymywane w (3.4), nawet jeśli odrzucimy wszystkie αi , 2 ≤
i ≤ m ponieważ potęgi same tworzą wektor elementów m, a mianowicie (upuszczenie indeksu 1),
kombinacje liniowe (00. .. 01)T, (00 ... α0)T, (00 ... α200)T. . (am - 10 ... OO)T.
Jeśli g (x) jest iloczynem j nieredukowalnych wielomianów, to H ma po jednym rzędzie „wymiaru” mi
gdzie mi, to stopień czynnika j-tegoi

Dla przykładu rozważmy g(x) = x4 + x + 1 z korzeniem α. Jeśli traktujemy H jako

gdzie α0 do α3 reprezentują cztery rzędy H, widzimy, że kończymy właśnie na tym samym H, co na
przykładzie (3.1). Jeszcze inny sposób patrzenia na macierz zerową H opiera się na fakcie, że g(x) dzieli
się przez (xn - 1), więc
h(x) = (xn - l) / g(x)

h(x) można uznać za generujący wielomian innego, podwójnego, cyklicznego kodu ze słowami
kodowymi d(x). Ponieważ g (x) dzieli c(x) (oryginalne wektory kodu), a h(x) dzieli d(x), mamy g(x)h(x)
dzieli c(x)d(x); dlatego c(x d (x) = 0 mod (xn - 1). Jeśli weźmiemy pod uwagę dowolną potęgę x,
powiedzmy, xi , mamy jako współczynnik sumę

z indeksem dolnym (i -j) z c pobranym modulo (n - 1). Wszystkie takie sumy dla i = 0 do (n - 1) mogą
być wytworzone przez pomnożenie k obrotów c(x) w (n - k) obrotach d(x), przy użyciu produktu
wewnętrznego i zapisaniu d(x) w odwrotnej kolejności

Jeśli chodzi o macierze G i H oraz ich podstawy, możemy utworzyć H, pisząc wiersze H jako h(x) i
przesuwając je cyklicznie w odwrotnej kolejności. Tak więc lewa kolumna H odpowiada x0 , następnej
kolumnie x1 i tak dalej. Zatem, jeśli g(x) = x4+ x + 1, h(x) =1 + x + x2 + x3 + x5 + x7 + x8 + x11 =
(1 11101011001000).
Jest to pierwszy wiersz H na przykładzie (3.1). Kolejne wiersze są tworzone przez obrócenie tego
wiersza i dodanie odpowiednio utworzonych wcześniej wierszy, aby utworzyć (n - k) przez (n - k)
macierz tożsamości I na prawym końcu. Na koniec zauważamy, że długość kodu cyklicznego, n, jest
zwykle podawana przez najmniejszą wartość n, n*, mówiącą, że g(x) dzieli się przez (xn - 1). Moglibyśmy
oczywiście wybrać n = in*, gdzie i jest liczbą całkowitą , ale to by nam nic nie dało, ale jedynie
zmniejszyłoby odległość do d = 2, ponieważ xn + 1 teraz jest słowem kodowym. Nie możemy wybrać n
mniej niż n*. Możemy jednak zablokować dowolny cykliczny kod w skróconym kodzie cyklicznym, jeśli
ograniczymy m(x), wielomian komunikatu, do stopnia mniejszego niż k, tworząc pierwsze kilka bitów
(mk-1, mk-2, itd. ) zawsze zero. Ten skrócony kod jest prawidłowym kodem liniowym, ponieważ jest
podprzestrzenią. Oczywiście nie jest to cykliczne. Efektem utworzenia pierwszych współczynników j m
(x) zero jest skrócenie długości do (n-j) i uczynienie niepotrzebnych pierwszych j rzędów G i pierwszych
j kolumn H. Skrócony kod cykliczny nie może mieć mniejszej odległości niż kod cykliczny, z którego
pochodzi.
3.3 WYKRYWANIE BŁĘDÓW Z KODAMI CYKLICZNYMI
Zdolność kodu liniowego do wykrywania i korygowania błędów zależy od jego właściwości
dystansowych, jak omówiono w części 2. Ponieważ kody cykliczne są liniowe, dyskusja ta jest wciąż
aktualna. W części 4 rozważymy metody konstruowania specjalnych klas kodów z ustalonymi
odległościami. Na razie jednak rozważmy jedynie właściwości odległości i możliwości wykrywania
błędów typów kodów cyklicznych, które już omówiliśmy. Najpierw zauważmy, że jeśli generujący
wielomian, g(x), jest prierwotny stopnia m, to koniecznie mamy kod Hamminga, z macierzą zerową
mającą jako kolumny wszystkie potęgi αi i = 0 do (2m - 2), jak widzieliśmy. Zatem pierwotny g(x) daje d
= 3. Jeśli g(x) jest nieredukowalne, ale nieprymitywne, mamy kod o długości n, która dzieli (2 m - 1) i
odległość nie mniejszą niż 3, ponieważ kolumny H nadal są różne. Przy odrobinie szczęścia odległość
jest znacznie większa. Dobrym przykładem takiego nieprymitywnego kodu cyklicznego jest kod Golaya
z d = 7 i g(x) = x 11 + x9 + x7 + x6 + x5 + x + 1. W takim przypadku n = 23 ( który dzieli 211 - 1 = 2047).
Jednakże, jeśli naprawdę mamy tworzyć liniowo niezależne kolumny H, które dają dużą odległość; i
jeśli przypomnimy sobie, w jaki sposób kolumny te składają się z mocy korzenia każdego

nieredukowalnego czynnika g(x) (patrz [3.1]), jest rzeczą oczywistą, że musimy zrobić złożony g(x).
Metody konstruowania takiego złożonego g(x) są rozważane w części 4. Ale kody cykliczne, nawet o
ograniczonej odległości, mają zdolność wykrywania wybuchów błędów. Ponieważ każdy wzorzec
błędu, który powoduje powstanie niezerowego syndromu, to znaczy niezerową resztę przy podziale
przez g (x), jest wykrywalny, każdy pojedynczy impuls błędu (n - k) lub mniejszej liczby bitów jest
wykrywalny. W tym przypadku

i to nie może być podzielne przez g( x) stopnia (n - k); dlatego reszta zespołu jest niezerowa. Co więcej,
jeśli g(x) ma (x + 1) jako współczynnik i (x + 1) zawsze dzieli (x n + 1), to wszystkie słowa kodowe c(x)
mają (x + 1) jako czynnik, czyli mają nawet parytet. Dlatego wszystkie wzorce błędów zawierające
nieparzystą liczbę bitów błędów są wykrywalne. Obserwacje te wskazują na użycie prostej i
powszechnej formy dla g(x), mianowicie g(x) = (1 + x) p (x), gdzie p (x) jest prymitywnym wielomianem,
zazwyczaj stopnia 15, 23 lub 31, tak że g (x) ma stopień (n - k) = 16, 24 lub 32.
Takie g (x) daje początek
• Kod z d ≥ 4, dzięki czemu trzy lub mniej losowych błędów bitowych jest wykrywalnych.
• Wszystkie nieparzyste liczby błędnych bitów są wykrywalne.
• Dowolny pojedynczy impuls błędu (n - k) lub mniejszej liczby bitów jest wykrywalny.

Najbardziej znanym przykładem takiego kodu jest prawdopodobnie zasada Rekomendacja CCITT X.41,
oparta na generowaniu wielomianu g (x) = x16 + x12 + x5 + 1 = (x+ l) (x15 + x14 + x13 + x12 + x4 + x3 + x2 + x
+ 1).
3.3.1 Rozkłady wag
Jak wskazano w części 2, pełna analiza możliwości wykrywania błędów przez kod wymaga znajomości
wag dystrybucji. Jeśli kod jest cykliczny, a generujący wielomian g(x) nie ma (x + 1) jako czynnika, to
wielomian
c (x) = xn - 1 + xn - 2 + xn -3 +. . . + x2 + x + 1
to słowo kodowe. To dlatego, że
(xn + 1) = (x + l)c(x)
a ponieważ g(x) dzieli (xn + 1), musi podzielić c(x). Takie kody mają symetryczny rozkład masy, ponieważ
liczba wektorów wagi w jest taka sama jak liczba wektorów wagi (n - w); ponieważ wtedy dopełnienie
(a(x) + c (x)) dowolnego słowa kodowego a(x) staje się kolejnym słowem kodowym. Ułatwia to analizę
wykrywania błędów. Na przykład kod (15, 7) z
g(x) = (x4 + x + 1)(x4 + x3 + x2 + x + 1) = x 8 + x7 + x6 + x4 + 1
ma rozkład wag pokazany w tabeli 3.1

Pierwsza kolumna podaje wagę; druga, liczbę słów kodowych wagi; trzecia, liczbę możliwych nwektorów tej wagu Ponieważ wszystkie błędy, które nie są słowami kodowymi, są wykrywalne,
możemy wydać takie oświadczenia:
„Wszystkie 1365 4-bitowe wzorce błędów są wykrywalne”
i
„6420 wszystkich 7-bitowych wzorów błędów jest wykrywalnych, a to 99,77% wszystkich 7-bitowych
wzorów błędów”
3.3.2 Skrócone kody cykliczne i rejestry przesunięcia sprzężenia zwrotnego
Prawdopodobnie najpowszechniej stosowana metoda wykrywania błędów w obliczeniach cyfrowych
opiera się na skróconych kodach cyklicznych. Oznacza to, że komunikat nie jest ograniczony do b bitów
długości, ale raczej do j bitów z j ≤ k. Liczba cyfr kontrolnych (n - k) jest jednak stała. W większości
przypadków wartość j nie jest znana z góry, więc zastosowana technika polega na obliczeniu rodzaju
„bieżącej reszty” dla cyfr kontrolnych, dostosowując ją za każdym razem, gdy prezentowany jest nowy
bit komunikatu. Aby wyjaśnić tę procedurę, zmieniamy notację i wywołujemy komunikat (m1m2 ... m),
przy czym m1 jest pierwszym bitem. Kompletne słowo kodowe staje się teraz, po przetworzeniu bitów
wiadomości,

gdzie r(x) jest resztą dzielenia xn-km(x) przez g(x), a q(x) jest ilorazem.

Dzięki tej notacji pojawienie się nowego bitu wiadomości, mi+1, powoduje powstanie nowej
wiadomości, m'(x):
m'(x) = x m(x) + mi+1
Nowa wartość r'(x) może być obliczona w następujący sposób. Ponieważ

Ale wyrażenie po lewej to xn-k m'(x), a ten moduł g(x) jest z definicji r'(x). W związku z tym,

ponieważ g(x) ma stopień (n - k). Tak więc, aby obliczyć nową resztę ze starego:
1. Przesuń stare r(x) w lewo o 1 bit (pomnóż przez x).
2. Dodaj (XOR) nowy bit komunikatu mi + 1 do pozostałej części bitu rn - k -1 z kroku 1.
3. Jeśli wynik kroku 2 wynosi zero, wynikiem kroku 1 jest r'(x); w przeciwnym razie dodaj (XOR) do
wyniku kroku 1 warunki g(x) z wyjątkiem xn -k, aby dać r'(x).
Proces ten jest łatwo realizowany przez obwód rejestru przesuwnego sprzężenia zwrotnego, jak
pokazano na rysunku

Na rysunku wielomian x16 + x12 + x5 + 1 jest używany do dokładnego podania przykładu. Trzeba
wyobrazić sobie wiadomości i pozostałe bity (w rejestrze) jest przesuwany synchronicznie w lewo,
jeden po drugim, a wynik kroku 2 jest dodawany z powrotem do rejestru. Możemy również wykonać
ten proces po prostu w oprogramowaniu, zwykle 8 bitów na raz. Oznacza to, że przetwarzamy oktet, 8
nowych bitów wejściowych (mi+1 do mi+8), każdy krok w następujący sposób:
1. Przesuń stary r(x) w lewo o jeden oktet.
2. Dodaj (XOR) nowy oktet wiadomości do oktetu nadmiarowego z kroku 1, aby utworzyć J(J = 0 do
255)
3. Użyj J jako indeksu w tabeli T o 256 pozycjach T(J), każdy z (n - k) bitami, który reprezentuje wkład
do nowej reszty sprzężenia zwrotnego J osiem razy przy użyciu procesu mod g(x) ; i dodaj (XOR) T(J) do
wyniku kroku 1, aby dać nową resztę.

Na każdym etapie r(x) zawartość rejestru jest resztą, czyli sprawdza cyfry związane z m(x). Jeśli
zatrzymamy się, gdy i = j, początkowe (k -j) bity m (x) są równe zero, więc kod jest systematycznym
kodem cyklicznym skróconym przez wymuszenie, aby pierwsze (k -j) bity były zerowe. Obwód na
rysunku powyżej skutecznie wykonuje podział. Ta procedura może być użyta do wygenerowania słów
kodowych. Może być również używany do wykrywania błędów. Możemy podzielić cały otrzymany
wektor (xn-km (x) + r(x)) przez g(x) i sprawdzić, czy wynikowa pozostałość wynosi 0. Jeśli użyty zostanie
obwód z rysunku powyżej, będziemy wtedy przetwarzać ( j + n - k) bitów, to znaczy, dzieląc xn-k razy
otrzymany wektor, a nie sam wektor, ale kryterium reszty zerowej bez wykrytych błędów.
Alternatywnie możemy zatrzymać proces po podzieleniu xn-kmn(x) przez g(x), gdzie mn(x) to m (x) po
możliwym uszkodzeniu przez błędy i porównać r(x) obliczone z tym z otrzymane rn(x). Jeśli nie są równe,
wykryto błąd.
3.4 KOREKCJA BŁĘDU Z KODAMI CYKLICZNYMI
Poprawianie błędów w odbieranych cyklicznych słowach kodowych jest, jak zwykle, dużo bardziej
złożone niż ich wykrywanie. Jeśli g(x) jest nieredukowalne, to kolumny H są po prostu pewnym potęgą
αi pierwiastka α g(x), tak że pojedynczy błąd można łatwo skorygować, ponieważ jeśli występuje w (n
+ 1 - i)- tej kolumna da syndrom równy αi, a następnie i może zostać wydedukowane z tego syndromu.
Ale jeśli trzeba poprawić więcej niż jeden błąd (co sugeruje, że g(x) jest złożony, jak widzieliśmy), to ta
identyfikacja składowych kolumn H z syndromu staje się nietrywialna. Jednak istnieje jedna prosta
metoda, dzięki Kasami. Jest zdolna do korygowania t lub mniejszej liczby błędów w kodzie cyklicznym
z odległością d = 2t + 1, pod warunkiem, że błędy te ograniczają się do serii mniejszej lub równej (n - k)
bitów długości. Metoda Kasamiego opiera się na następującym rozumowaniu. Przypuśćmy, że istnieją
j ≤ t bity z błędem, z których r wpływa na cyfry kontrolne i (j r) wpływa na bity komunikatu
systematycznego słowa kodowego. Jeśli oceniamy syndrom s, będzie on miał ≥ (d - (j - r)) niezerowe
bity pochodzące z błędów w części komunikatu odebranego wektora. Dzieje się tak, ponieważ ten
wkład w s jest reszta dzielącą wiadomość pomnożoną przez xn-k przez generujący wielomian; to znaczy
właśnie cyfry kontrolne, a ponieważ odległość kodu wynosi d, potrzebujemy: ≥ (d - (j - r)) bity niezerowe
Te niezerowe bity mogą anulować bity błędu r w otrzymanych cyfrach kontrolnych, które są wkładem
cyfr kontrolnych do syndromu. W najgorszym przypadku r są anulowane, syndrom stili ma
d - (j- r) - r = d -j = 2t + 1 – j ≥ t + 1
niezerowe bity. Jednak jeśli bity błędu j t są ograniczone do kontroli tylko cyfry, to syndrom ma ≤ t
niezerowych bitów. Jeżeli obrócimy otrzymany wektor, obracamy słowo kodowe plus jego wzorzec
błędu, ponieważ kod jest cykliczny, obrócone słowo kodowe przyczyni się do zera na syndrom
obliczony z obróconego otrzymanego wektora. Ale jeśli wzorzec błędu jest ograniczony do bitów ≤ (n k), gdy obrót spowoduje, że znajdzie się w pozycji bitów kontrolnych, liczba niezerowych bitów w
syndromie, jego waga, spadnie do ≤ t od ≥ (t + 1). Gdy to nastąpi, niezerowe bity w syndromie są
dokładnie bitami błędu w obróconym otrzymanym wektorze. Dlatego poprawiamy je i obracamy
wektor z powrotem do jego pierwotnego położenia, gdzie teraz jest to słowo kodowe z korekcją
błędów. Jeśli jest ≤ t błędów, ale nie są one ograniczone do serii ≤ (n - k) bitów, syndrom nigdy nie
będzie miał wagi. Metoda Kasami nie da żadnego wyniku. Jeśli występują > t błędy, procedura korekcji
błędów załamuje się, jak zawsze, i może prowadzić do błędnej korekty błędów. Rozważmy na przykład
kod (15, 7) wygenerowany przez g(x) = x8 + x7 + x6 + x4 + 1, z d = 5 i t = 2, które rozważaliśmy w (3.3).
Załóżmy, że otrzymany wektor to (111100100011111) lub
i0(x) = x14 + x13 + x12 + x11 + x8 + x4 + x3 + x2 + x + 1
Podział według g(x) daje syndrom reszty

s0(x) = x6 + x5 + x4 + x2 + 1
o wadze równej 5.
Obracamy wektor w lewo, aby uzyskać i1(x), czyli (111001000111111) i obliczyć s1(x). Ten proces jest
powtarzany, aby dać poniższą tabelę. Ponieważ po dwóch lewych obrotach waga s(x) = 2 ≤ t,
dochodzimy do wniosku, że błędy są
000000000000101
w i2(x) i dlatego
010000000000001

w cn(x). Odpowiednio poprawiony odebrany wektor to 101100100011110. Procedurę tę można
uprościć, zauważając, że nie jest konieczne obracanie (długiego) odebranego wektora. Wystarczy
obrócić zespół, modulo g(x). Aby to zobaczyć, rozważ

Następnie

Ale ponieważ (xn+ 1) jest podzielne przez g(x), mamy

Jest to zilustrowane w Tabeli powyżej , gdzie

Kiedy syndrom wagi ≤ t znajduje się, obracamy ten tylny mod (xn + 1) (nie mod g(x)) odpowiednią liczbę
razy, aby umieścić bity błędu we właściwym miejscu do dodania do oryginalnego odebranego wektora.

3.5 NIEBINARNE KODY CYKLICZNE
Kody cykliczne mogą być konstruowane na GF(q), gdzie q = pr, a p jest liczbą pierwszą. Mnożenie to
modulo (xn - 1), gdzie n to długość kodu; i tak jak w przypadku binarnym kod cykliczny ma wielomian
generujący monicznie g(x), ze współczynnikami w GF(q), który dzieli wszystkie słowa kodowe i (xn- 1).
g(x) jest moniczne, czyli , współczynnik xn-k wynosi 1, aby zapewnić wyjątkowość g(x). Jest jakby
„znormalizowany” .Jeśli g(x) jest pierwotne o stopniu m, to n = qm - 1. A pierwotne g(x) nie podaje kodu
Hamminga, ponieważ kolumny H, które są wszystkimi mocami αi, i = 0 do n - 1, pierwiastka pierwotnego
α nie są „różne”, ponieważ niektóre są po prostu skalarnymi wielokrotnościami odległości d = 2. Dla
kodu Hamminga potrzebujemy, jak pokazano w części 2, że

Pod warunkiem, że (q - 1) jest pierwsze do tego rzędu n, minimalny wielomian αq - i będzie służył jako
odpowiedni wielomian generujący dla kodu Hamminga nad GF(q). Dla przykładu nie-binarnego kodu
cyklicznego, rozważ kod wygenerowany przez g(x) = x2 + x + 2 na GF(3). Ten generujący wielomian jest
nieredukowalny w GF(3) i jest również prymitywny. Tabela 3.3 podaje kolejne moce pierwiastka
pierwotnego αi odpowiadające mu minimalne wielomiany. Zauważ, że chociaż α2 jest rzędu 4 = (qm - l}
/ (q - 1) z q = 3 i m = 2, nieprzechwytujący g(x) = x2 + 1 nie podaje kodu Hamminga. Jeśli wprowadzimy
współczynnik (x - 1) do generującego wielomianu, suma wszystkich współczynników w słowie
kodowym jest równa 0. Jeśli współczynniki są większe niż GF(2'), daje to kontrolę parzystości wzdłużnej
mocy αi, i = 0 do (r - 1) w reprezentacji GF(2'), dla elementów słowa kodowego Ogólnie, jeśli g(x) jest
złożone, z j nieredukowalnych wielomianów nad GF(q) jako czynnikami
n = LCM (mi, i = 1 do j)
gdzie mi jest porządkiem pierwiastków i-tego czynnika.
Nie-binarne kody cykliczne mogą być generowane przy użyciu rejestrów przesunięcia sprzężenia
zwrotnego, w sposób podobny do kodów binarnych. Rysunek ilustruje to dla rozważanego przykładu
(8, 5), ponad GF (3), za pomocą
g(x) = x3 + x + 1 = (x2 + x + 2) (x - 1)

Do pętli sprzężenia zwrotnego dołączone są mnożenia przez stałe, odpowiadające (ujemnym)
współczynnikom g (x). (Zauważ, że obwód oblicza resztę na podziale wiadomości przez g (x), a to ma
być zanegowane przed dołączeniem do wiadomości.) Nie-binarne kody cykliczne nad GF(2'), z
generującym wielomianem stopnia m, mają zdolność wykrywania wszystkich pojedynczych impulsów
błędów długości symboli ≤ m = bity mr. Chociaż odległość takiego kodu może być niewielka, ze względu
na brak liniowej niezależności kolumn H, może być bardzo użyteczna dla wykrywania błędów serii.
Korektę pojedynczych wybuchów błędów można również uzyskać za pomocą niebinarnej wersji
metody Kasami. Jednakże, jeśli możemy również osiągnąć dużą odległość - a maksymalna możliwa
odległość to (n - k + 1), będąca maksymalną liczbą niezerowych terminów w g (x) - przy zachowaniu
cyklicznej natury kodu, jesteśmy wtedy potrafi wykrywać i korygować przypadkowe i wybuchy błędów.
Jak to osiągnąć, omówiono w części 4.
IV. 4 Kody BCH
4.1 MINIMUM WIELOMIANÓW
W części 3 widzieliśmy, że kod cykliczny jest całkowicie zdefiniowany przez generowanie wielomianu
g(x), który z kolei jest określony przez jego korzenie. Widzieliśmy również, że najlepszą nadzieją na
osiągnięcie rozsądnego dystansu, d, bez przewidywania użycia niskiego koderate k / n, jest to, że g(x)
powinno być złożone, to znaczy mieć dwa lub więcej nieredukowalnych wielomianowych czynników.
Każdy taki czynnik stopnia mi wnosi mi wiersze do macierzy H, w postaci „mi -wymiarowej” sekwencji
potęg pierwiastka αi (w przedłużeniu pola podstawowego, do którego należą słowa kodowe).
Wszystkie pierwiastki αi mają porządek, który dzieli n, gdzie n jest długością kodu tak że αi są
rozwiązaniami do xn = 1. Sztuką tworzenia dobrego kodu jest wybranie αi w taki sposób, w jaki kolumny
H mają wysoki stopień niezależności liniowej, dając duży dystans, a jednocześnie zapewniając dobrą
koderację z dużym n w proporcji do (n - k), gdzie n - k = Σmi. Rozpoczynamy tę próbę, wybierając
pierwszy pierwiastek g(x), α, w polu rozszerzenia GF (qs) naszego podstawowego pola współczynników
GF(q). W przypadku kodów binarnych pola są odpowiednio GF(2s) i GF(2) i na razie sami się do nich
przyzwyczajamy. Następnie wybieramy inne korzenie w tym samym polu, ale ograniczamy się do mocy
αi pierwszego pierwiastka. Jeśli α jest pierwotnym członkiem GF(2s), to nie jest ograniczenie. Każdy z
pierwiastków αi ma minimalny wielomian pi(x), który jest wielomianem ze współczynnikami w GF(2) o
najmniejszym stopniu m; co ma „korzeń”. Zobacz Dodatek C. Minimalne wielomiany są niepotrzebnie
nieredukowalne, a pełna lista pierwiastków pi(x) to

Jeśli minimalny wielomian α ma stopień m1 = r, to (2r- 1) dzieli (2s - 1). Jeśli kolejność α wynosi n, to n
dzieli się przez (2r - 1).
Mamy

n l(2r- 1) l (2s - 1)
Normalnie pracowalibyśmy z r = s (nie ma sensu tego nie robić) i n = (2r - 1) dla kodu pierwotnego; n <
(2r - 1) dla kodu niepierwotnego. Inne potęg α’ z α mają rząd, które dzielą n i mają minimalne
wielomiany pi(x) stopnia mniejszego lub równego r. Jako przykład rozważmy s = 6, 2s- 1 = 63. Niech β
będzie pierwotnym elementem GF(26), to znaczy pierwiastkiem x6 + x + 1.
1. Jeśli α = β7 to α9 = 1 i x6 + x3 + 1 to minimalny wielomian α. Mamy n = 9, (2r- 1) = 63, (2s - 1) = 63.
2. Jeśli α = β9 to α7 = 1 i x3 + x + 1 to minimalny wielomian α. Mamy n = 7, (2r - 1) = 7, (2s- 1) = 63.
3. Jeśli α = β21 to α3 = 1 i x2 + x + 1 to minimalny wielomian a. Mamy n = 3, (2r - 1) = 3, (2s- 1) = 63.
Jako inny przykład rozważmy s = 8, 2s- 1 = 255. Niech β będzie elementem pierwotnym, to znaczy
pierwiastkiem x8 + x4 + x3 + x2 + 1, i rozważmy α= β17. α ma rząd 15 i minimalny wielomian stopnia 4, a
mianowicie x4 + x + 1. α3 ma rząd 5 i minimalny wielomian x4 + x3 + x2 + x + 1. α5 ma porządek 3 i
minimalny wielomian x2 + x + 1.
4.2 PIERWIASTKI KODÓW BCH
Kody Bose-Chaudhuri-Hocquenghem (BCH) są zbudowane z następujących po sobie potęg
podstawowego pierwiastka α. Zatem g(x) jest skonstruowane tak, aby mieć pierwiastki

dające m kolejnych potęg α. Często m0 jest wybierane tak, że m0 = 1; dla uproszczenia przypuszczamy,
że zostało to zrobione. W skrócie nazywamy te korzenie „konsekwentnymi pierwiastkami”. Następnie,
jeśli minimalny wielomian α ma stopień r

Ale dla wszystkich parzystych wartości i, i = 2j powiedzmy, α2j i αj są pierwiastkami tego samego
wielomianu p(x). Więc nawet dla parzystego m (i nie ma sensu uważać m za dziwne, ponieważ am+1
pojawi się automatycznie jako kolejny korzeń), mamy

Nierówność (4.1) umieszcza ograniczenie liczby cyfr kontrolnych w binarnym kodzie BCH pod
względem stopnia minimalnego wielomianu podstawowego r, r i liczby nieredukowalnych czynników
g(x), m. Pokazujemy teraz, że ten wybór pierwiastków (wybór czynników g(x)) również powoduje
powiązanie również w odległości kodu, a mianowicie d ≥ m + 1.
Rozważmy macierz zerową

Wyznacznik, D, utworzony z selekcji dowolnych m odrębnych kolumn H, odpowiadających potęgom α,
które oznaczamy αj1,αj2,…αjm w drugim równaniu dla H w (4.2) jest wtedy

i

To, że ten ostatni iloczyn szacuje Δ, można zweryfikować, zauważając, że jest postrzegany jako
wielomian w δk, 1 ≤ k ≤ m ma właściwy stopnia (m - 1), prawidłowe pierwiastki δ; i≠ k tworzy Δ = 0, gdy
dwie kolumny są równe, i poprawny współczynnik dla δm-1k .Ale δ nie są równe pod względem
konstrukcji, ponieważ potęgi αi nie są równe dla i < n, ponieważ n jest rzędu α. Dlatego też D ≠ 0 i
dowolna selekcja m kolumn H muszą być liniowo niezależne. Ale odległość kodu liniowego jest równa
minimalnej liczbie liniowo zależnych kolumn H. Dlatego

d ≥ m + 1 (4.3)
Przy d = 2t + 1 otrzymujemy t ≥ m / 2 i łączymy to z nierównością (4.1) uzyskując
t ≥ (n - k) / r (4.4)
Nierówność (4.4) wyraźnie pokazuje, że złożony g(x), w którym r, stopień minimalnego wielomianu
pierwiastka podstawowego a, jest znacznie mniejszy niż (n - k), stopień g (x) jest konieczny dla duży t.
Ważne jest, aby pamiętać, że (4.3) jest nierównością, to znaczy daje niższą granicę dla d. W wyrażeniu
(4.2) dla H uwzględniliśmy tylko m kolejnych korzeni. W rzeczywistości wiemy, że prawie zawsze
istnieją inne korzenie minimalnych wielomianów kolejnych korzeni, których nie uwzględniliśmy jako
wiersze w H To pominięcie nie unieważnia argumentu aur. Widzieliśmy, że te inne korzenie, będące
kolejnymi kwadratami poprzednich korzeni, nie wnoszą nic do ortogonalności H z G. Pominięcie ich z
rozważań dotyczących liniowej niezależności kolumn H z pewnością nie zwiększy stopnia liniowej
niezależności, ale raczej zmniejszy to, więc (m + 1) jest związany! Wartości większe niż (m + 1) są
możliwe, ponieważ, jak już powiedziano, zazwyczaj są większe niż m wierszy w H, jeśli chcemy zapisać
wszystkie korzenie, a nie tylko kolejne korzenie. Na przykład (23, 12) Wspomniany kod Golaya może
być zbudowany z β = α89, gdzie α jest pierwotnym pierwiastkiem GF(211). Dla kodu BCH rozważamy
minimalny wielomian β z pierwiastkami

uzyskiwane przez kolejne kwadraty i pamiętanie, że β23 = β2047 = 1. Jest jasne, że, istnieją cztery kolejne
pierwiastki β,β2,β3,β4, więc d ≥ 5, jeśli po prostu wybierzemy g(x) minimalny wielomian β z
wymienionymi jedenastoma pierwiastkami. Daje to kod (23, 12) z d ≥ 5. Jednak w tym konkretnym
przypadku d = 7, co można wykazać, biorąc pod uwagę wszystkie jedenaście rzędów H, a nie tylko
pierwsze cztery.
4.3 NIEKTÓRE PRZYKŁADY KODÓW BCH
W poniższych przykładach kodów BCH zaczynamy od pierwiastka, a i jego minimalnego wielomianu
oraz wynikowego kodu i jego odległości. W każdej kolejnej linii dodajemy nowe pierwiastki, dając
początek nowym minimalnym wielomianom, i nowy kod (którego g(x) jest iloczynem wszystkich
poprzednich wielomianów minimalnych) i wiązanie! Ower na jego istocie. Zatem nad GF(24) zaczynamy
od α pierwiastka (pierwotnego) x4 + x + 1 i otrzymujemy tabelę 1.

Powyżej GF(25) z α pierwiastkiem (pierwotnym) x5 + x 2 + 1 otrzymujemy tabelę 2.

W tym przykładzie nad GF(25) zauważ, że gdy α7 jest włączone jako pierwiastek d wzrasta z 7 do 11,
ponieważ α9 jest już obecne w trzecim rzędzie. Podobnie, gdy wprowadzono α11, pojawia się również
α13, a d ponownie wzrasta o 4, a nie 2. Zwróć również uwagę, że wielomiany wierszy 1 i 6, 2 i 4, 3 i 5 są
odwrotnościami z p'(x) = x5p(1/x) (gdzie p'(x), p(x) są odwrotne), a ich pierwiastki mogą być sparowane
αi z α-i = α31-i. Jeśli weźmiemy pod uwagę GF(26) z α jako pierwiastek (niepierwotny) x6 + x4 + x2 + x + 1,
tak że α21 = 1 otrzymamy tabelę 3.

W tym przykładzie wybranie pierwiastka niepierwotnego jako punktu początkowego nie spowodowało
szybszego wzrostu odległości, który wystąpił w przypadku kodu Golaya. We wszystkich powyższych
przykładach jako punkt wyjścia wybrano αm0 = 1. Inspekcja przykładów pokaże, co się stanie, jeśli
zaczniemy od m0 > 1. Na przykład, jeśli w przykładzie GF(26), my Próbowałem utworzyć kod d = 7 z α10
jako punktem wyjścia, najwyraźniej nie można tego zrobić, używając tylko pierwszych trzech wierszy,
ponieważ mamy α10, α11, α12, α13, ale nie α9 lub α14, które implikuje d = 5. Niemniej jednak iloczyn
minimalnych wielomianów pierwszych trzech rzędów daje kod d = 7. Błędem jest spojrzenie na
niewłaściwe pierwiastki i potraktowanie dolnej granicy z odległością jako samą odległością. może
również przyjąć m0 = 0, tak że x = 1 jest pierwiastkiem g(x). Efektem tego jest uczynienie liczby kolejnych
pierwiastków nieparzystą, tak że wiązanie! na odległość jest równe. dodatkowy wiersz dodany do H,
można zauważyć, że odległość nie może zostać zmniejszona, dlatego musi zostać zwiększona, jeśli
zmienia się z parzystego na parzysty, na przykład możemy użyć (23, 12) kodu Golaya do kodu
parzystości (23, 11) przez wprowadzenie β0 w liście pierwiastków podanej na końcu (4.2); a odległość
wzrasta od 7 do 8. Zasadniczo możliwe jest zestawienie wszystkich binarnych kodów BCH wraz z
odpowiadającymi im odległościami. Zazwyczaj podręczniki wymieniają minimalne wielomiany
kolejnych (nieparzystych) mocy pierwiastka podstawowego w GF (2') dla wartości s od 2 do 20 lub 30.
Te wielomiany minimalne są oczywiście wszystkimi nieredukowalnymi wielomianami, które dzielą się
(x2’- 1 - 1).
4.4 KOREKCJA BŁĘDU KODÓW BINARNYCH

Regularna struktura kodów BCH podawana przez m „kolejne pierwiastków” umożliwia określenie
minimalnej odległości, d = 2 t + 1 = m + 1. Ta struktura pozwala również na korektę do t błędów, które

można wykonać za pomocą stosunkowo prostej procedury. Załóżmy, że mamy błędy i oceniamy
syndrom Si przez pomnożenie odebranego wektora do kolumn HT, czyli wierszy H. Dla kodu BCH te
wiersze zawierają

dla i = m0 do (m0 + m - 1), jeśli jest m kolejnych korzeni. Wiersze można również zapisać

dla i = m0 do (m0 + m - 1).
Błędy w kolumnach odpowiadających αj1, αj1,. . . αjt spowoduje powstanie syndromów

Zapisujemy αjk = Xk i nazywamy to lokalizatorem błędu, ponieważ jeśli znamy wartość Xk, znamy
kolumnę w H, do której należy, a zatem lokalizację błędu. A zatem,

S, znajduje się na otrzymanym wektorze, a łuk m = 2t nieliniowych równań w (4.5), aby znaleźć wartości
t Xk dla k = 1 do t. Jednak system (4.5) nie jest zawyżony, ponieważ niektóre równania są po prostu
przekształceniami innych. To wyraźnie widać, czy przyjmujemy m0 = 1, w którym to przypadku S2j = S2j
dla i = 1 do m/2. Równania (4.5) można rozwiązać, przekształcając nieliniowe w układ liniowy, jak
następuje. Załóżmy, że Xi są pierwiastkami równania

Wtedy

Pomnożenie (4.7) przez Xji z ≤ j ≤ t , i sumowanie przez i = 1 do t daje

Równania (4.8) („tożsamości Newtona”) to t równań liniowych, dla j = 1 do t, które umożliwiają
obliczenie współczynników t z f1 do f, a zatem Xi do znalezienia przez rozwiązanie (4.6). Zatem
procedura korekcji błędów dla kodów BCH wynosi

1. Znajdź zespoły m = 2t odpowiadające kolejnym korzeniom.
2. Rozwiąż układ liniowy równań t (4.8), aby znaleźć współczynniki f, do f,.
3. Rozwiąż (4.6), aby znaleźć lokalizatory błędów Xi.
4. Określ kolumny w H, gdzie wystąpiły błędy z wartości Xi i zmień bity w odebranym wektorze
odpowiadającym tym kolumnom.
4.4.1 Praktyczne procedury rozwiązywania równań
Opracowano różne metody przyspieszenia obliczeń w krokach 2 i 3; ale biorąc pod uwagę, że w
większości przypadków t jest stosunkowo niewielka (np. t < 10) i że komputery są używane w każdym
przypadku, proste metody bezpośrednie często są wystarczające. Tak więc krok 2 może zostać
wykonany przez normę! metody równań liniowych (np. wyznaczników) bez uwzględnienia „ukośnego”
układu S1 do S2i lub faktu, że istnieje tylko 2t, a nie t2 odrębne elementy macierzy. A w kroku 3 są tylko
n możliwych wartości dla Xi , a mianowicie α0 do a(n-1), które można po prostu przetestować jeden po
drugim, aby zobaczyć, czy są one pierwiastkami f(x). Należy jednak zauważyć, że jeśli liczba błędów
wynosi r < t, to f(x) ma tylko stopień r, a układ równań (4.8) staje się liczbą pojedynczą. Przedstawia to
problemy w kroku 2. Dokładniej, jeśli istnieją r, 0 < r < t, błędy i zakładamy, że istnieją s, 0 < s ≤ t, błędy
i dlatego wykorzystujemy funkcję f(x) stopnia s, układ równań (4.8) jest faktycznie nierozpuszczalny,
chyba że odgadniemy poprawnie s = r. Aby zrozumieć, jak to jest, weź pod uwagę sytuację, w której
występują prawdziwe błędy r (≤ t). Następnie stają się równania (4.8)

dla 1 ≤ j ≤ 2t - r, ponieważ f(x) jest teraz tylko stopniem r, ale liczba ocenianych zespołów wynosi 2t.
Ten układ (2t - r) równań w r nieznanym jest albo sprzecznym albo zawiera równania redundancyjne
(zależne liniowo). Nie może być niespójny, ponieważ jest prawdą; dlatego równania nadmiaru (2t - r r = 2t - 2r) muszą być spełnione automatycznie przez rozwiązanie pierwszych równań r. Macierz
związana z tymi pierwszymi równaniami r, a mianowicie,

jest niesąsiadująca, ponieważ gdyby była pojedyncza, moglibyśmy dowolnie wybrać jedną zmienną (fr
powiedzmy) w (4.9) i wybierając fr = 0 oznaczałoby Xi = O dla niektórych 1 ≤ i ≤ r, co jest sprzeczne z
założeniem, że istnieją błędy r. Dlatego, jeśli liczba błędów, które zgadujemy, są obecne, s, jest równa
liczbie błędów rzeczywiście obecnych, r, to (4.9) zawsze można rozwiązać, z 1 ≤ r ≤ t. Jeśli jednak
zgadniemy s < r, to nie można znaleźć rozwiązań fi do

dla 1≤ j ≤ 2t - s, ponieważ wszystkie (s + 1) przez (s + 1) macierze, utworzone z wierszy

dla (s + 1) różniące się wartości j, musiałyby być zatem liczby pojedynczej, aby zestaw homogeniczny
(4.10) był prawdziwy. Ale jeśli wszystkie te macierze są pojedyncze (z s <r), to t wyznacznik prawej
strony (4.9) wynosi zero, co jest sprzeczne z faktem, że tu są rozwiązania niezerowe (4.9). Dlatego, gdy
s <r, (4.10) jest nierozpuszczalny i reprezentuje niespójny zestaw równań. Jeśli zgadniemy, s <r i znajdź
f’1 dof’s z pierwszych równań s nie spełnią pozostałych równań (2t - 2s). Wreszcie, jeśli zgadniemy, że s
< r, nie możemy rozwiązać (4.10) dla f’i (i = 1 do s), ponieważ macierz

jest liczba pojedyncza, ponieważ wszystkie (r · r) determinanty systemu jednorodnego (4.9)

dla dowolnych r wartości j, 1≤ j ≤ 2t - r, wynoszą zero; co sprawia, że wyznacznik (4.11) jest równy zero.
Zatem dochodzimy do wniosku, że w kroku 2 sposobem postępowania jest odgadnięcie, że istnieją
błędy s = t. Jeśli macierz (4.8) (Ss + j-1Ss + j- 2 Sj +1Sj) dla j = 1 do s jest nieosobliwa, rozwiąż (4.8) dla f1 do fs
i przejdź do kroku 3. Jeśli macierz jest osobliwa , zmniejsz s i spróbuj ponownie dla macierzy
nieosobliwej. Po znalezieniu rozwiązania można sprawdzić spójność w ostatnich (2t - 2s) równaniach:

4.4.2 Przykład korekty błędu BCH
Aby zilustrować metodę, rozważ kod (15, 5) wymieniony w (4.3) za pomocą

Kod jest w stanie poprawić trzy błędy, ale załóżmy, że występują tylko dwa, mianowicie
001000010000000
Następnie kolejne pierwiastki to α , α2, α3 , α4, α5 , α6 z pierwiastkiem x4 + x + 1. Wydzielamy syndromy
S1, S3 i S5 bezpośrednio, a następnie obliczamy S2, S4 i S6 przez kwadraty. Z

uzyskujemy

Tabela przedstawia potęgi z α, gdzie użyto α4 + a + 1 = 0.
Rozwiązujemy

przy j = 1, 2, 3 (przy założeniu, że są trzy błędy), musimy ocenić

wyznacznik

To pokazuje, że są mniej niż trzy błędy, więc spróbujemy ponownie

z j = 1 do 4. Biorąc pod uwagę tylko j = 1, 2 najpierw, znajdujemy wyznacznik

Oznacza to, że lokalizatory błędów X1, X2 są pierwiastkami (x2 + α2x + α4), i to łatwo sprawdzić, czy α7 i
α12 są tymi pierwiastkami, określając błędy, które mają być
(001000010000000)
Sprawdzamy pozostałe równania (4.12) z j = 3, 4, a mianowicie,

Wreszcie, jeśli odgadnęlibyśmy, że byłby tylko jeden błąd, moglibyśmy go rozwiązać

daje f1 =α2. Ale jeśli spróbujemy to sprawdzić dla pozostałych równań Si + 1 +f1Sj – 0 z j - 2 do 5,
otrzymujemy

pokazując wyraźnie, że równania są niespójne, ponieważ występują dwa, a nie jedno błędy. Procedura
dla kroku 2 opiera się na próbie i błędzie, z 1 ≤ r ≤ t. W wielu praktycznych przypadkach t jest małe,
więc nie ma zbyt wiele nadmiaru wysiłku w znalezieniu r, który daje macierz nieswoistą w (4.9) i spójne
wyniki dla pozostałych 2(t - r) równań. Istnieje jednak pomysłowa i szybsza metoda rozwiązywania tych
równań (dzięki Berlekampowi i Massey'owi), która automatycznie określa liczbę błędów r, gdy zaczyna
szukać fi dla i = 1 do r. Zasadniczo metoda opiera się na fakcie, że (4.9),

może być traktowany jako liniowy predyktor Sj+r' podany Sj+r-1 do Sj ,ze współczynnikami f1 do fr ·
Algorytm Berlekamp-Massey syntetyzuje taki liniowy predyktor, przewidując S2 z S1; S3 z S2, S1; S4 z S3,
S2, S1, itd., modyfikując współczynniki do fr, jeśli to konieczne. Gdy algorytm znajdzie f1 na fr przewiduj
poprawnie Sr + 1 (od Sr do S1), okazuje się, że Sr + 2 można przewidzieć bez dodawania współczynnika fr +
1, więc wyraz S1 jest odrzucany. Algorytm jest kontynuowany aż do przewidzenia S2i, ale te późniejsze
etapy jedynie sprawdzają, czy znalezione r jest rzeczywiście poprawne, a fi , i = 1 do r, to współczynniki
f(x).
4.5 KOREKCJA BŁĘDU KODÓW NIEBINARNYCH
Technika bardzo podobna do tej z (4.4) może być użyta do znalezienia i skorygowania błędów w
niebinarnych kodach BCH. Nie-binarne kody BCH są po prostu nie-binarnymi kodami cyklicznymi, jak
omówiono w części 3.5, z dodatkowym wymogiem, że istnieje m kolejnych potęg podstawowego
pierwiastka α (w polu rozszerzenia do GF(q), pole współczynników i sam kod ) jako pierwiastki

generującego wielomianu g(x). Ponieważ współczynniki wielomianów kodu nie są ograniczone do 0 lub
1, równanie syndromu (4.5) naw staje się

gdzie Yk jest wartością błędu k-tego, w lokalizacji określonej przez Xk. Tak jak poprzednio, równania
nieliniowe w Xk (4.13) są przekształcane na równania liniowe, zakładając, że Xk są pierwiastkami f(x),
stopnia t, tak że

Ale tym razem pomnożymy nie tylko przez Xjk , ale przez YkXjk sumujemy ponad k, aby uzyskać, używając
(4.13),

Można to rozwiązać tak jak poprzednio dla fi , i = 1 do t, aby dać f(x), którego korzenie mogą być
znalezione dając Xk. Równanie (4.13) jest wtedy układem równań liniowych w Yk, z Si i Xki znane, które
można rozwiązać, aby podać wartości błędów. Proces można podsumować w następujący sposób:
1. Oceń syndrom Si dla i = 1 do 2t. Będą spełniały (4.13), tzn.

2. Znajdź współczynniki fi f(x), wielomian z lokalizatorami błędów jako pierwaistki, przez rozwiązywanie
do t lub skrócone wersje tego,
jeśli jest mniej błędów niż t.
3. Znajdź lokalizatory błędów, które są pierwiastkami Xk z f(x). Jeśli Xk = αki, to błąd występuje w (n - k)ty
pozycja wektora kodu, odczyt z lewej strony.
4. Ocenić Yk z
przez odwrócenie macierzy i odjąć je od otrzymanego wektora w
odpowiednich miejscach określonych przez Xk.
Powyższa procedura jest dość prosta do implementacji, chociaż manipulacja dwoma skończonymi
polami pola naziemnego GF (q) i polem rozszerzenia korzeni, w których moce korzenia podstawowego
będą reprezentowane jako reszty wielomianowe na podziale przez minimalne ( nieorganiczny)
wielomian korzenia podstawowego może stać się mylący. Na szczęście klasyczne nie-binarne kody BCH,
kody Reeda-Salomona, wymagają tylko jednego pola niebinarnego.
4.6 KODY REED-SOLOMON (RS)
Kody Reeda-Salomona są niezwykle proste, mimo że są to binarne kody BCH w polu naziemnym GF(q).
Podobnie jak w przypadku wszystkich kodów BCH m wybierane są kolejne pierwiastki, ale pierwiastki
znajdują się w samym polu ziemi, a nie w jego przedłużeniu. Zatem, jeśli podstawowym pierwiastkiem

jest α (w GF (q)), pozostałe pierwiastki to to ai , i wszystkie mają minimalne wielomiany stopnia
równego jedności (x - ai). Zatem wielomian generujący wynosi

Mamy (n - k) = m; oraz d = m + 1 = n - k + 1 dla odległości. Zauważ, że jest to maksymalna możliwa
wartość dla d, ponieważ w H występują tylko (n - k) wiersze; dlatego każda (n - k + 1) kolumna H jest
zależna liniowo. Długość kodu RS jest podawana przez n = q - l, ponieważ aq-I = 1, ponieważ kolejność
α z pewnością dzieli się przez (q - 1). Ale zawsze wybiera się jako podtsawowe, ponieważ żadna korzyść
nie powstaje w wyniku użycia niepodstawowego a, biorąc pod uwagę, że w każdym przypadku
odległość jest maksymalna. Jeśli wymagana jest krótsza długość, łatwiej jest użyć skróconego kodu RS,
który również będzie miał d = n - k + 1 z tego samego powodu.
4.6.1 Przykład roboczy RS
Zazwyczaj wygodnie jest wybrać m0 = 0 dla sekwencji pierwiastków αm0, αmo + 1. . . αm0 + m -I, a dzieje się
to w następującym przykładzie. Najpierw skonstruujemy kod d = 5 RS na GF(23), a następnie użyjemy
go do skorygowania dwóch błędów symboli zgodnie z procedurą (4.5). Niech pierwiastki będą 1, α, α2,
α3, gdzie α jest pieraotne w GF(23), na przykład α jest pierwaistkiem x3 + x + 1. To daje

Tak więc
g (x)

Daje to kod RS (7, 3) nad GF(23) z d = n - k + 1 = 5.

H można również przedstawić w formie pokazującej potęgi pierwiastków

przez dodanie odpowiednich wielokrotności rzędów pierwszej formy H.
Możemy reprezentować elementy GF (23) jako trojaczki (α2α1l), tak że (101) oznacza α2 + 1 = α6 . Wtedy
słowo kodowe może być

Przypuszczamy, że jest to uszkodzone

i otrzymujemy następujące syndromy

Przy założeniu, że istnieją dwa błędy, które próbujemy rozwiązać dla f1 i f2

Błąd Iokalizacji można znaleźć rozwiązując

f(x) = x2 + f1x + f2 = 0
dając pierwiastki x = α2 i x = α4, więc błędy zostały zlokalizowane w (7 - 4) = 3-ciej i (7 - 2) = 5-tej pozycji
od lewej. Ślady błędów są podane przez

dając

więc

W związku z tym,

który ponownie się dodał
(001 010 111 ooo 101 110 001)
następująco,
(000 000 111 000 001 000 000)
daje oryginalny wektor,
(001 010 000 000 100 110 001)
4.6.2 Przykład praktycznego użycia kodów RS

Poprzedni przykład ilustruje obliczenia związane z korekcją błędów na podstawie kodu RS. Poniższy
przykład dotyczy aplikacji używającej kodu RS. Aplikacja jest transmisją drogą radiową (wolne moce w
kanale telewizji satelitarnej w rzeczywistości) bloków transmisji danych finansowych. Emisja „jeden do
wielu” i stosunkowo hałaśliwy nośnik sprawiają, że aplikacja jest naturalna! kandydat na FEC, w
przeciwieństwie do korekty przez retransmisję. Dane składają się z bloków po 36 oktetów (bajtów),
przesyłanych między znakami kadrowania (które nas nie dotyczą) i tworzącymi serię prawdopodobnie
200 lub 300 bloków. Ponieważ odbierający sprzęt radiowy może chwilowo synchronizować z
kadrowaniem, co jakiś czas (np. jeden blok w kilkuset) ,cała 36-oktetowa czerń może zostać zniszczona.
Ta błędna czerń może czasami być sygnalizowana jako taka, ale zwykle tak nie jest; Aplikacja może być
następnie zasilona 36 dowolnymi, ale pozornie oryginalnymi oktetami. Losowe błędy pojedynczego
bitu również sporadycznie. Aby zapewnić korektę błędu dla tej aplikacji, zdecydowano się zastosować
przeplatane skrócone kody RS nad GF(28). Schemat ilustruje rysunek

Kolumny reprezentują słowa kodowe, które dla kodu RS nad GF(28) muszą mieć n ≤ 255. W praktyce
zastosowano kod RS odległości-5 z pierwiastkami 1, α, α2, α3, gdzie α jest (pierwotnym) pierwiastkiem
x8 + x5 + x3 + x + 1, dając

Zatem każda kolumna ma ≤ 251 oktetów danych i cztery oktety cyfr kontrolnych. Wybrano
siedemdziesiąt dwie kolumny, reprezentujące dwa bloki transmisyjne. Przeplatanie uzyskuje się przez
wypełnienie kolumny matrycy kolumną. Po wczytaniu oktetów (n - 4) cztery cyfry kontrolne są
obliczane i dodawane na dole bieżącej kolumny, a proces jest kontynuowany w następnej kolumnie.
Ale gdy wszystkie kolumny są pełne, transmisja rozpoczyna się od wysłania oktetów po rzędzie. Tak
więc 72 wiodące oktety w każdej kolumnie są wysyłane jako pierwsze dwa bloki transmisji, a następnie
72 sekundy oktetów i tak dalej. Przy odbiorze wiersze są wypełniane w taki sam sposób, w jaki były
opróżniane podczas transmisji, a następnie korekcja błędów RS odbywa się kolumna po kolumnie. Jest
rzeczą oczywistą, że dwa całkowicie uszkodzone 36-oktetowe bloki transmisji nie mogą powodować
klaczy niż dwa błędy oktetowe w słowie kodowym RS, a prawdopodobieństwo, że będą one zazwyczaj
powodować mniej. Zatem dwa bloki w błędzie w 2 n blokach są korygowane, przy czym n ≤ 255 i k = n
- 4. Wybór GF(28) został dokonany częściowo z powodu łatwości obsługi operacji opartych na oktetach,
a częściowo z powodu maksymalnej wartości dla n (= 255) odpowiada wymaganiom dla aplikacji do
obsługi serii „kilku uśrednionych 36-oktetowych bloków transmisji”. Opisana powyżej technika
przeplatania jest bardzo prostą techniką przekształcania impulsów błędów (np. 36-oktetowej czerni) w
przypadkowe błędy. Kod RS umożliwia łatwą korektę tych i innych błędów losowych oktetów i bitów i
ma tę zaletę, że dostosowuje się do różnych długości n (≤ 255) bez zmiany odległości d (= 5). W ten
sposób system może być i jest skonfigurowany tak, aby spełniał różne wymagania od aplikacji, pod
względem liczby bloków w serii, i dostosowywał się do różnych współczynników błędów, poprzez

dostosowanie długości kodu, a tym samym zmianę prawdopodobieństwa oktetu w słowie kodowym
będącym w błędzie. W wielu radiowych systemach transmisji rozgłoszeniowej cały strumień cyfrowy,
zawierający ramki i tak dalej, jest sam w sobie korygowany błędami przy użyciu konwekcyjnego kodu .
więc jeśli w strumieniu używane jest czarne kodowanie, stosuje się dwa poziomy korekcji błędów. Jest
to często nazywane kodowaniem łączonym, ponieważ jeden koder podąża za innym, gdy dane są
przetwarzane.
4.6.3 Inne aspekty kodów RS
Można dokonać takich samych ostatecznych komentarzy na temat kodów RS. Po pierwsze, rozkład
ciężaru kodów RS można łatwo obliczyć, a jego umożliwia dokładne obliczenie prawdopodobieństwa
poprawnego i nieprawidłowego dekodowania oraz innych parametrów, takich jak stopa błędu po
dekodowaniu (stopa błędu resztowego!), Jak wskazano . Obliczenie rozkładu ciężaru opiera się na
fakcie, że zawartość dowolnych pozycji symbolu k, we wszystkich qk słowach kodowych kodu RS, jest
różna. Dzieje się tak, ponieważ gdyby dwa słowa kodowe miały równe wartości w tych pozycjach k,
mogłyby odjąć, aby utworzyć słowo kodowe z zerem w tych pozycjach; dlatego z d ≤ n - k. Ale d = n - k
+ 1, więc jest to możliwe tylko wtedy, gdy wynikiem jest całkowicie zerowe słowo kodowe, w którym
to przypadku słowa kodowe w ogóle nie były różne. Stosując to do rozważania liczby słów kodowych
wagi = d = n - k + 1, widzimy, że dla dowolnej pozycji d istnieje słowo kodowe wagi = d. Jako przykład
rozważ (d-1) tych pozycji pozostawiając n - (n - k) = k powyżej. Wszystkie wartości qk występują w tych
pozycjach k, gdy uwzględniane są wszystkie słowa kodowe qk; dlatego występuje w szczególności słowo
kodowe ze wszystkimi zerami, z wyjątkiem 1 w pozycji d pierwotnie rozpatrywanych. Ale to musi mieć
wagę = d; dlatego pozostałe pozycje (d - 1) są niezerowe; dlatego mamy słowo kodowe wagi d. Istnieją
takie słowa kodowe wagi d, ponieważ możliwe są
wybrane pozycje, a dla każdego
słowa kodowego możliwe jest mnożenie skalarne przez (q - 1). Interesujące jest rozważenie „jak dobre”
są kody RS, biorąc pod uwagę, że odległość d = n - k + 1 jest maksymalna (podana n, k) i że k / n = 1 2t/n dla dużego n. Oznacza to, że koder jest zachowany, jeśli t / n jest zachowane jako n, i odwrotnie.
Ale jak blisko teoretycznych granic są kody RS?
Mamy

dla dużych n; dlatego termin sumujący w nierówności w sekcji 2.5, który ma zastosowanie do
przypadku pakowania kuli nie będącego w obiegu, może być z pewnością ograniczony w następujący
sposób:

W konsekwencji, wypełnienie kuli związane z α = t / n staje się

Otrzymujemy logarytmy o podstawie q

gdzie przyjęliśmy q = m, tak że logq 2 = 1 / m. Ot należy również pamiętać, że ponieważ w przypadku
kodów RS n = q - 1, m ~ log2n, tak że H(α) / m zmierza do zera, gdy n staje się bardzo duże.). Ograniczenie
Plotkin z części 2 można również przeliczyć, aby dać przypadek niebinarny

który dla dużych n może być przybliżony przez

Dla dużych q (jak ma to miejsce w przypadku kodów RS)
k / n ≤ 1 - 2α

(4.16)

i widzimy, że granica Plotkin (4.15), która bierze pod uwagę liniowość kodu, jest znacznie bardziej
ograniczająca niż (w każdym razie konserwatywne) wiązanie kuli (4.14). Kody Reeda-Solomona osiągają
tę górną granicę Plotkin (4.16), jak widzieliśmy. Jak bliskie są kody RS do teoretycznych granic podanych
przez twierdzenie Shannona w podrozdziale 1.3? Twierdzenie nakłada ograniczenie na koder, który
można uzyskać przy arbitralnie małym prawdopodobieństwie błędu dekodowania. W przypadku
takiego prawdopodobieństwa błędy, które można skorygować, muszą obejmować co najmniej
oczekiwaną liczbę błędów Pn, gdzie P jest prawdopodobieństwem błędu symbolu. Dlatego t ≥ Pn. Dla
kodów RS z a = t / n oznacza to
k/n≤ 1-2P

(4.17)

Ale twierdzenie Shannona stwierdza, że
k / n ≤ 1 - H (p)

`(4.18)

gdzie p jest prawdopodobieństwem błędu bitowego. Jeśli q = 2m, to każdy symbol jest reprezentowany
przez m bitów, a prawdopodobieństwo błędu symbolu jest związane z prawdopodobieństwem błędu
bitowego przez

P = (1 - (1 -p)m)

(4.19)

To, że n wzrasta, zwiększając w ten sposób m = log2 (n + 1), zwiększa prawdopodobieństwo, że błąd
symbolu P osiągnie (i zostanie przekroczony) 1/2, tak że koder kodu RS podany przez ( 4.17) Zmniejsza
się do zera, aż w końcu nie ma kodów RS wymaganej istniejącej charakterystyki. Sytuacja ta jest
znacznie mniej korzystna niż teoretyczny coderate (4.18). Krótko mówiąc, dobre działanie kodów RS o
dużej wartości n potwierdzonej przez powiązanie wiązki Plotkina (4.16) jest w rzeczywistości iluzją.
Osiąga się to poprzez rozważenie symboli wymagające jeszcze więcej bitów m do ich reprezentowania,
tak że jeśli używane na kanale o stałym prawdopodobieństwie błędu bitowego p,
prawdopodobieństwo błędu symbolu P wzrasta z n. Możemy utrzymać współczynnik t / n, ale
powinniśmy go zwiększyć, aby poradził sobie z rosnącym P, gdy n wzrasta. Jeśli zrobimy to za pomocą
(4.17) z P podanym przez (4.19), to coderate spada z teoretycznego limitu (4.18). Ponieważ kody RS
znajdują się w powiązaniu z Plotkin, jest rzeczą oczywistą, że to ograniczenie wydajności jest zasadniczo

spowodowane liniowością kodu. Pomimo tych ograniczeń kody RS są bardzo użyteczne, nie tylko
dlatego, że mają wbudowane wykrywanie i korekcję błędów seryjnych (nie jest to połączenie binarne);
i ponieważ wymagają one stosunkowo prostych obliczeń do korekcji błędów.
V. Kody ewolucyjne
5.1 Drzewa i kod kratki
Poprzednie części dotyczyły kodów blokowych, w których symbole informacyjne są uzupełniane
cyframi kontrolnymi, symbolami i bitami, które tworzą odległość między słowami kodowymi z
włączeniem wykrywania błędów i korektą do wykonania. Cyfry kontrolne są obliczane z symboli
informacyjnych w bloku. Blokada jest wystarczająca. Ta część dotyczy strumieni bloków, zwykle bardzo
krótkich, uzupełnionych cyframi kontrolnymi, obliczonymi z symboli informacyjnych bieżącego bloku i
kilka poprzednich bloków. Podczas gdy liczba informacji i cyfr kontrolnych na blok jest znana i jest stałą
właściwością używanego kodu, liczba bloków w strumieniu jest zwykle nieokreślona i uważana za
nieskończoną. W ogólności kody te nie muszą być nawet systematyczne, aby blok w strumieniu był
zbiorem v symboli pochodzących od, ale nie koniecznie zawierające dane wejściowe symbole
informacyjne, dające koderate b /v. Ważna różnica między tymi kodami a kodami blokowymi polega
na tym, że kolejne bloki są współzależne. Przeglądane w inny sposób możemy uznać kody drzew,
najbardziej generalną formę takich kodów, generowane przez proces zmieniający stan. W tym procesie
generator kodu przesuwa się z jednego stanu do nowego, określonego przez symbole wejściowe,
symbole do zakodowania, a na każdym przejściu między stanami emituje symbole wyjściowe, które
zależą od wejściowych symboli i stanu od które przejście zostało dokonane. Stąd z danego stanu
możliwe ścieżki (w zależności od sekwencji wejściowych symboli) rozkładają się na gałęzie drzewa;
każda ścieżka jest powiązana z sekwencją symboli wyjściowych, które tworzą przesyłany
(nieskończony) wektor kodu. Odbiorca wektora kodu musi próbować odtworzyć sekwencję
wejściowych symboli, a aby móc to zrobić w obecności błędów transmisji, konieczne jest istnienie
pewnych właściwości odległości między wektorami kodu. W praktyce takie drzewa kodu nie
rozprzestrzeniają się w nieskończoność. Istnieje tylko skończona liczba stanów, zazwyczaj określona
przez ostatnie (k - 1) grupy symboli b, gdzie k jest znane jako długość ograniczenia i zawiera bieżące
symbole wejściowe. Jeśli traktujemy stany jako m punktów na linii pionowej i czasie (mierzonych w
odstępach przejściowych) jako rosnące poziomo w prawo, kod może być reprezentowany jako krata,
w której każdy stan łączy się z innymi stanami w linii pionowej do z prawej strony, jak określają to
możliwe wartości j dla symboli wejściowych powodujących przejście. Po n przejściach możliwe są
ścieżki przez kratę, a zadaniem dekodera jest określenie, które z nich zostały wykonane przez
sprawdzenie symboli wyjściowych emitowanych podczas każdego przejścia. Jeśli symbole wejściowe i
wyjściowe są binarne, zazwyczaj mamy m = 2b(k-1), j = 2b. Prosty kod kraty zilustrowano na rysunku

przy czym m = 3 i j = 2. Numerując stany 1, 2, 3 i oznaczając symbole wejściowe przez O i 1, możemy
zdefiniować procedurę kodowania do generowania symboli wyjściowych jako

Na każdym przejściu wyślij numer stanu, po którym następuje symbol wejściowy.

Same reguły przejścia stanu są zdefiniowane przez diagram z ciągłymi liniami odpowiadającymi
przejściom spowodowanym przez wejście O, linie przerywane spowodowane przez wejście 1.
Zatem (zaczynając od stanu 1), wejście 101101000 daje wyjście 112031313021101010.
5.1.1 Algorytm Viterbiego
Kody kratowe można dekodować za pomocą algorytmu Viterbiego. Podstawą tego algorytmu jest to,
że w poszukiwaniu wektora kodowego c najbliższego odbieranego wektora r nie jest konieczne
porównywanie wszystkich możliwych c z r. Wystarczające jest utrzymanie dla każdego stanu i (i = 1, m)
tego wektora kodu, który jest najbliższy r i który kończy się w stanie i. Oznaczamy ten wektor kodu, w
chwili n, przez ci,n · Teraz, gdy odbierane są następne i symbole, odpowiadające rozszerzeniu rn na r
(n+1), odległość między ci,(n + t) i r(n + t) jest minimalną odległością między cp,n i rn (gdzie cp to wektor kodu
prowadzący do stanu p, poprzednika stanu i) plus odległość między nowymi otrzymanymi symbolami
v i tymi, które byłyby emitowane w przejście p do i; przy minimalizacji zachodzącej w odniesieniu do p.

(Strzałka → wskazuje, że należy użyć symboli związanych z transferem.) Zatem algorytm przechodzi
przez znajdowanie nowej ścieżki do stanu i, najbliższej r, poprzez minimalizację odległości nad
poprzednimi stanami p. W związku z tym w jednej operacji znajduje się najbliższa odległość i wybrana
jest ścieżka przez kratę, określona przez poprzedni stan p. W praktyce, jeśli ten algorytm jest
zaimplementowany w komputerze, każdy z m stanów ma z nim powiązaną minimalną odległość d; i
ścieżka C; najbliżej r. W postępie od momentu n do (n + 1), ci nie tylko musi być rozszerzony, ale zwykle
wymaga przeniesienia z cp:

Krótko mówiąc, oprogramowanie musi przesłać listę stanów, odpowiadającą wektorowi kodu, z
jednego stanu p i dołączyć ją (rozszerzoną) do stanu i. Ten wymóg utrzymania list rozszerzeń i
przesyłania ich między stanami nie jest skomplikowany, ale jest trudny w obsłudze i sprawia, że
algorytm jest stosunkowo powolny, zwłaszcza gdy pamięta się, że istnieją także porównania jm w
minimalizacji procedura, jeśli istnieją j możliwe ścieżki wejściowe do każdego stanu. Jak ustalono.
Algorytm utrzymuje m „najbliższych” ścieżek kodu wektorowego, ale podczas dekodowania chcemy
tylko jednego - całego najbliższego. Osiąga się to najpierw, zauważając, że efekt kilku błędów symboli,
powodujących odchylenie r od transmitowanego kodu, zmniejsza się, gdy n wzrasta. Przez chwilę kilka
stanówi związane z nimi najbliższe ścieżki mogą wydawać się równie dobre, ale w końcu algo rytm
zacznie się uspokajać, a rozbieżni pretendenci do ogólnego optimum ponownie się zbiegną. Przed tym
punktem zbieżności będzie jedna optymalna ścieżka, a po niej ścieżki muszą się rozprzestrzenić, aby

dotrzeć do m stanów, które rozważamy. Zatem po pewnym czasie t wszystkie m ścieżki ci,n w czasie n
będą identyczne od chwili (n - t) do tyłu. Te stany mogą być zapisane jako dekodowany wektor kodu,
a m działające wektory kodu mogą zostać obcięte w tym momencie, tak aby każdy miał długość et.
(Zapisane stany przed czasem (n - t) są łatwo konwertowane na strumień symboli wejściowych, jeśli
procedura kodowania jest znana.). Po drugie, chociaż ostatnia część długości i rywalizujących
wektorów kodu może być łatwo wybrana na podstawie ogólnej bliskości r, byłoby to błędem. Charakter
procesu kodowania polega na tym, że stan i w chwili n wpływa na kolejne stany osiągalne i emitowane
symbole. Nie obserwować tych symboli i włączać ich do decyzji, w jakim stanie się znajdujemy (tj. Która
jest ogólną najbliższą ścieżką), negować cały cel kodu. Zgodnie z tym, zwykły proces doprowadzania do
końca dekodowania polega na wymuszaniu przez koder zbieżności w określonym stanie przez
dołączenie stałej sekwencji wejściowych symboli (np. „Wszystkie zera”) do poprzedzających
dowolnych symboli danych. Dekoder wybiera następnie ścieżkę powiązaną z tym określonym z góry
stanem jako całkowitą najbliższą, gdy transmisja ustaje. Alternatywnie, koder może po prostu wstawić
(bt) dowolne symbole po zakończeniu danych wejściowych i! I dekoder nie może dokonać wyboru w
odniesieniu do ostatniego otrzymanego. W praktyce, ponieważ kody kratowe składają się ze
strumienia bloków, często występują problemy z synchronizacją. Gdzie zaczyna się strumień? Gdzie się
to kończy? Biorąc pod uwagę, że symbole 1 · są emitowane jednocześnie, jako blok, pierwszym
wymaganiem jest to, aby dekoder przynajmniej zrównał się z granicą blokady. W przypadku
dekodowania Viterbiego uzyskuje się to poprzez zanotowanie odległości między najbliższymi ścieżkami
ci a otrzymany wektor r. Jeśli wszystkie odległości są podobne, wyrównanie nie zostało osiągnięte, a
dekoder powinien przesunąć jedną pozycję symbolu i spróbować ponownie. Po osiągnięciu
prawidłowego wyrównania dekoder może wyszukiwać znaną preambułę, stały wzór symboli
wejściowych przesyłanych przed danymi i synchronizować go z tym. Wszystko to wymaga czasu, a
preambuły mogą mieć wiele setek bitów długości. Koniec strumienia może być określony przez
informacje zawarte w danych (np. „Liczba symboli zawartych na początku”), zgodnie z konwencją (np.
„Wszystkie strumienie mają określoną długość” lub wyraźną postamble lub wzorzec symbole używane
do oznaczenia końca. W tym ostatnim przypadku występują problemy z przejrzystością, tzn. Dane nie
mogą zawierać wzoru zakończenia.
5.2 LINIOWE KODY KONWOLUCYJNE

Kody kratowe mogą być generowane za pomocą układu na rysunku

Symbole (np. „bity”) są przesuwane jako dane wejściowe do rejestru, b na raz. Rejestr zawiera symbole
kb, gdzie k jest długością ograniczenia. c obwody kombinatoryczne są zasilane ze stopni kb rejestru,
przy czym każdy obwód wytwarza jedno wyjście symbolu. Suma v wyjść jest próbkowana jeden po
drugim w każdym przedziale czasowym, aby dać c wyjść dla wejść b i coderate b / c. Jeśli układy
kombinatoryczne składają się z modulo-2 additon (XOR) wyboru stopni rejestru (pozostałe pomijane
etapy), wówczas kod kratkowy staje się kodem splotowym. Jest liniowy w tym sensie, że jeśli x1 i x2 to
dwie sekwencje wejściowe dające wyjściowe wektory kodu y 1 i y2, odpowiednio, to sekwencja
wejściowa (x1 + x2) daje wynik (y1 + y2), gdzie + oznacza XOR. y = 0, całkowicie zerowy strumień
wyjściowy, to wektor kodu. Odległości między wektorami kodu można rozpatrywać, patrząc na wagi
wektorów kodu, ponieważ różnica dwóch wektorów kodu jest wektoriem kodu. Jeśli jeden z obwodów
kombinatorycznych jest zasilany z pojedynczego etapu tylko w rejestrze (zwykle pierwszym, dla
wygody dekodowania), wygenerowany kod splotowy jest systematyczny. Na przykład rozważmy
rysunek

który pokazuje obwód generujący dla systematycznego kodu splotowego 1/2-szybkości, z b = 1, v = 2,
k = 3. Stan generatora jest określany przez skrajnie lewy k - 1 = 2 bity, więc gdy nowy bit wejściowy (b
= 1) wchodzi, to i stan (przesunięty) określają wyjście. Można to przedstawić na diagramie stanu,
rysunku poniższym który pokazuje przejścia z bitem wejściowym powodującym przejście na początku
każdej strzałki i dwa bity wyjściowe emitowane w głowicy.

Oczywiście możemy również zilustrować koder jako kratę, jak na rysunku tu

Oznakowanie stanów 00 = a, 10 = b, 11 = c, 01 = d i począwszy od stanu 00 = a, możemy zestawić
odpowiedź na różne sekwencje wejściowe, jak pokazano w tabeli .

Tabela ta wskazuje, że powinniśmy być ostrożni, mówiąc o odległości kodu splotowego. Długość
ograniczenia k (= 3 w tym przypadku) określa współzależność symboli wyjściowych i może kusi
stwierdzenie, że gdy biorąc pod uwagę techniki dekodowania, wystarczy dokonać porównania między
wektorami odebranymi a kodowymi przy użyciu symboli kc; na przykład weź t, odstęp czasu w czasie
wspomniany w algorytmie Viterbiego, jako t = k. Przykład pokazuje, że gdybyśmy to zrobili, wówczas
kod d = 4 miałby efektywnie odległość d = 3, ponieważ wektor kodu wygenerowany przez wejście 1100
wynosi 111000, jeśli ograniczymy się do rozważenia tylko ki = 6 bitów. Innymi słowy, dwa kolejne bity
błędów,. . . 0011000000 „dodany do zera zerowego kodu logicznie spowodowałby błędne
dekodowanie do przywróconej sekwencji wejściowej„ 0110. . . w przeciwieństwie do bycia
oznaczonym jako nieskorygowalny, ponieważ równy sobie od 0011010100 i 0011100001. Ogólnie rzecz
biorąc, przez odległość rozumie się wolną odległość, która jest minimalną odległością nad wszystkimi
wektorami kodu między dowolną parą, która zaczyna się od różnych bitów, biorąc pod uwagę dowolne
wiele bitów w sekwencji. Głębokość dekodowania, liczba kolejnych bitów branych pod uwagę w
procesie podejmowania decyzji, powinna wynosić co najmniej kv i, jak widzieliśmy, zwykle klacz, tak że
odległość używana do dekodowania jest wolną odległością. Możemy również analitycznie przedstawić
zachowanie kodu splotowego w następujący sposób.

Tutaj s identyfikuje bit w wyjściowym bloku bitów z v ; gs,j odpowiada połączeniom w obwodzie
kombinatorycznym XOR odpowiadającym s; a y jest wyjściem, x sekwencją wejściową. Jeśli
zdefiniujemy

gdzie T jest operatorem opóźnienia, wtedy mamy

z

jak widać poprzez zebranie współczynników danej mocy T i użycie równania (5.1). Równania (5.1) i (5.2)
definiują y () jako splot x() w odniesieniu do g (), a zatem uzasadniają użycie terminu kody splotowe. W
przykładzie na rysunku 5.3 funkcje generujące są podane przez

i jeśli, na przykład,

następnie
y1(T) = T3 + T4
y2(T) = T3 + T6
tak, że wynik próbkowania y1 i y2 zmienia się naprzemiennie ..001110000100. . . .
Przed rozpoczęciem bardziej szczegółowej analizy kodów splotowych warto zadać pytanie: Czy mamy
jakieś kryteria dla „dobrych” kodów i jak znaleźć takie kody? Oczywiście chcielibyśmy, aby odległość
kodu była jak największa. Pamiętając, że dla liniowych kodów blokowych maksymalna odległość to (n
- k + 1), gdzie (n - k) to liczba cyfr kontrolnych, godne uwagi jest to, że nawet w naszym prostym
przykładzie z każdym blokiem mającym tylko 2 bity (1 dane , 1 bit kontrolny) minimalna odległość to 4.
Osiągnięto to przez wypchnięcie bitów kontrolnych na długość ograniczenia. Długości ograniczeń
Langer są konieczne, ale nie zawsze dają większe odległości. Z drugiej strony, długie długości
ograniczeń powodują duże obliczenia, jeśli na przykład używany jest algorytm dekodowania
Viterbiego. Krótszy czas trwania ograniczenia może być wykonalny, jeśli mamy więcej bitów

kontrolnych, aby zapewnić odległość. Ale wtedy będzie to oznaczać współczynnik kodowania! Ower,
gdy L 'wzrasta, a b / v maleje. Jak zawsze konieczne są kompromisy między odległością, koderem i
złożonością (reprezentowane przez długość ograniczenia). Jeśli chodzi o znalezienie dobrego kodu,
zakładając, że jesteśmy zgodni co do kryteriów tego, co jest dobre, często najłatwiej jest użyć
wyszukiwania komputerowego przez wszystkie kody, z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń, przy użyciu
różnych technik analitycznych w celu określenia ich poprawności dla porównania.
5.2.1 Kontrola błędów dekodowania
Jednym z ważnych ograniczeń, które muszą być przestrzegane przy wyborze dowolnych kodów do
analizy, jest uniknięcie tych, które mogą powodować nieskończone błędy dekodowania. Może się to
zdarzyć, jeśli wektor źródłowy o nieskończonej wadze może zostać zakodowany w wektorze kodu o
skończonej wadze. Jeśli tak jest, wzór błędu o skończonej wadze może być odwzorowany w danym
koderze kodu jako najbliższy, a następnie może zostać zdekodowany do nieskończonego wektora
źródłowego wagi, to znaczy nieskończonego błędu dekodowania. Używając (5.2), jeśli nieskończony
wielomian x0(T) daje początek skończonemu wielomianowi yg,0(T); następnie wzór błędu na transmisji
es(T) = ys,0(T) spowoduje nieskończony błąd dekodowania podany przez

Aby ten problem wystąpił, wszystkie ys(T), s = 1 do v, muszą być skończone dla niektórych
nieskończonych x(T). Stanie się tak, jeśli gs(T) mają wspólny współczynnik h(T) (nie równy Tm dla
niektórych m), ponieważ w tym przypadku wszystkie ys(T) = gs(T)x (T) będą skończone, gdy x(T) jest
nieskończone i równe 1 / h (T). Na przykład, jeśli g1(T) = 1 + T, g2(T) = 1 + T2,

to x(T) = 1 / (1 + T) = 1 + T + T2 +T3 + …

Odwrotnie, 3-bitowy błąd odpowiadający tym wartościom y1 i y2 zostałby zdekodowany do
nieskończonej serii l dla dodania do prawidłowego wektora, uzupełniając go całkowicie. 11010000. . .
zostanie zdekodowany do 111111. . . , nie 00000. . . . Jasne jest, że jeśli kod jest systematyczny, nie
może istnieć taki h (T), a problem nie powstaje.
5.3 ANALIZA KODÓW KONWOLUCYJNYCH
Jeśli dobre kody splotowe mają być znalezione raczej przez inspekcję niż przez konstrukcję, ważne jest,
aby móc analizować właściwości kodu, a w szczególności jego rozkład masy. To może być łatwo dane

za pomocą techniki opisanej po raz pierwszy przez Viterbiego , biorąc pod uwagę diagram stanu i do
tego celu, na przykład, rysunek

, który jest po prostu rysunkiem czwartym, powyżej „otwarty” w stanie 00. Podstawowy wektor kodu
może być traktowany jako wszystkie zera, a inne wektory kodu są „znalezione przez pozostawienie
stanu OO na x, wędrując po diagramie stanu i powracając ostatecznie do stanu OO na y. Charakter tych
wycieczek można analizować za pomocą 1 równań

W (5.3) D jest operatorem odległości, którego wykładnik oznacza odległość między symbolami
emitowanymi na przejściu a emisją zera (która miałaby miejsce, gdybyśmy pozostali w 00), to znaczy
wagą wektora kodu. Tak więc stan b może być osiągnięty przez dwa przejścia: jedno z x z odległością
2, jedno z d z odległością 1. Stan c może być osiągnięty z c lub b; stan d z c lub b; stan y od d. Wykładnik
operatora L podaje długość przejścia w skokach międzystanowych i zawsze wynosi 1 w (5.3). Wykładnik
operatora N podaje liczbę danych wejściowych wymaganych do przejścia; 0 lub 1 w (5.3). Możemy
„rozwiązać” (5.3) dla y w kategoriach x, a wynik da nam wszystkie możliwe odchylenia od x do y z ich
odległościami (wykładnik D), Iength (L's cxponent) i liczbę wejść 1 (N's wykładnik potęgowy). Z taką
samą algebraiczną manipulacją znajdujemy

Równanie (5.4) stwierdza, że istnieją dwa wektory kodowe o wadze 4 (odpowiadającej D4), jeden o
długości 3 generowany przez pojedyncze wejście 1, jeden o długości 4 generowany przez dwa wejścia
l. Stwierdzono również, że istnieją wektory kodowe o ciężarze 6 (D6), dwa o długości 5, dwa o długości
6, jeden o długości 7 i tak dalej. Wektory podane są następującymi ścieżkami:

Zatem (5.4) podaje strukturę wagi kodu, a także wskazuje, jak powstaje za pomocą operatorów L i N.
To z kolei może być wykorzystane do określenia granic prawdopodobieństwa nieprawidłowego
dekodowania. W tym ogólnym przypadku zamiast równania (5.4) mamy

Wyrażenie fk(L, N) oceniane przy L = 1, N = 1, czyli fk( 1, 1) jest po prostu liczbą wektorów kodu wagi k.
Równanie (5.5) może być użyte do ustalenia granic prawdopodobieństwa błędnego dekodowania.
Rozważmy sekwencję błędów bitowych, która powoduje, że odbiorca wierzy, że zamierzony jest koder
inny niż ten, który rzeczywiście został przesłany. Wystąpiłoby to, gdyby wzorzec błędu był bliższy
wektorowi kodu o wadze nie równej zeru niż wektorowi kodu zerowego. Jeśli Pk jest
prawdopodobieństwem, że wzorzec błędu jest bliższy wektorowi kodu wagi k, niż występujący zerowy
wektor kodowy , to

gdzie Ei jest prawdopodobieństwem wystąpienia błędnej decyzji dekodowania w odniesieniu do tej
sekwencji błędów rozpoczynającej się od bitu i. nierówność (5.6) jest nierównością, a nie równaniem,
ponieważ Pk niekoniecznie są rozłączne, a wzorzec błędu może być bliższy dwóm lub większej liczbie
niezerowych wektorów kodu niż zero, więc byłby liczony dwa lub więcej razy w (5.6). Ponad n
otrzymanych bitów prawdopodobieństwo błędu dekodowania jest następnie ograniczone przez (nEi).
Ponownie jest to górna granica, ponieważ te n sekwencji błędów są różne tylko wtedy, gdy powróciły
do y z x na rysunku powyżej przed ponownym uruchomieniem; określa to wykładnik L w (5,5) (a
minimalna wartość tego jest zwykle znacznie większa niż 1). Zauważ, że (5.6) zakłada, że technika
dekodowania wybiera najbliższy wektor kodu do otrzymanego wektora, biorąc pod uwagę wektory al
/ code. Taką techniką jest algorytm Viterbiego, ale inne techniki mogą nie przeprowadzać pełnego
przeszukania przestrzeni kodowej, a (5.6) niekoniecznie musi się utrzymać. Dla danych kodów i założeń
dotyczących występowania błędów (np. Binarny kanał symetryczny, BSC) możliwe jest umieszczenie
górnej granicy, jeśli nie jawnej, na Pk. Na przykład Viterbi daje

dla BSC. W naszym przykładzie znaleźlibyśmy wtedy (5.4)

Równanie (5.5) może być również użyte do znalezienia powiązania na stopie błędów bitów po
dekodowaniu.
Jeśli ustawimy

następnie

podaje liczbę zdekodowanych bitów z błędem odpowiadających każdemu błędnie wybranemu
wektorowi kodu o masie k pomnożonej przez granicę prawdopodobieństwa tego wystąpienia jako
współczynnik ważenia. W skrócie (5.7) to ograniczenie wartości oczekiwanej dla błędów po kodowaniu.
W naszym przykładzie jest to
3P4 + 15P6 + ...
podając oczekiwaną stopę błędów bitów po kodowaniu dla BSC < 5 X 10-5 (gdy p = 10-3) lub < 5 X 10-7
(gdy p = 10-4).
5.4 USUWANIE BŁĘDÓW Z KODAMI KONWOLUCYJNYMI
Dekodowanie kodów splotowych, to znaczy korygowanie błędów występujących w tranzycie w celu
uzyskania pierwotnie przesyłanego wektora kodu, można wykonać (jak widzieliśmy) przy użyciu
algorytmu Viterbiego. Algorytm jest optymalny, w tym sensie, że znajduje się najbliższy wektor kodu
do otrzymanego wektora, przeszukiwana jest cała przestrzeń wektorów kodu. Algorytm staje się
jednak dość powolny i uciążliwy, ponieważ długość ograniczenia k wzrasta i staje się konieczne
zarządzanie stanami 2b(k - 1) przy założeniu, że dane wejściowe są binarne. Popularne kody soch jak kod
b = 1, k = 7 z

a waga równa 10 odpowiada, w wielu przypadkach, maksymalnemu obciążeniu obliczeniowemu, jakie
system może w uzasadniony sposób obsługiwać techniką Viterbiego; jeśli wymagane są większe
odległości, należy zastosować inne podejścia do dekodowania. W tej części rozważono kilka
przykładów technik soch, ale najpierw podajemy konkretny przykład dekodowania Viterbiego

zastosowanego do kodu, który już przeanalizowaliśmy i którego generator pokazano na rysunku.
Proces dekodowania jest zilustrowany w formie kratki na rysunku.

Nadawany wektor kodu, odpowiadający sekwencji stanu abccdbdaabcda, wynosi
111011001001010011100001
Przyjmuje się, że są dwa błędy, a otrzymany wektor to
111011011001110011100001
Na rysunku powyżej na każdym przejściu odległość między parą bitów w odebranym wektorze a parą,
która powinna być przesłana dla tego przejścia, metryka, jest pokazana na strzałce przejścia. W każdym
przedziale czasowym, dla każdego z czterech stanów, pokazana jest skumulowana minimalna metryka
dla tego stanu i poprzedni stan na ścieżce, która powoduje tę metrykę. Zatem stan d, po pierwszym
przedziale czasu, może być osiągnięty z b, (metryka = 1, ponieważ 11 zostało odebrane, a właściwa
emisja wynosi 01) lub z c (metryka = 2, ponieważ otrzymano 11, a właściwa emisja wynosi 00) ; dlatego
też stan d jest oznaczony jako b jako stan poprzedni na optymalnej ścieżce, z przyspieszoną metryką 0
+ 1 = 1. W czwartym przedziale czasowym przetwarzany jest błąd, a oba stany c i d mają równie dobre
gromadzone metryki; ale po piątym interwale stan b jest unikalny w metryce = 1. Ścieżkę można
prześledzić wstecz, używając wskazanych stanów poprzedzających, aby nadać prawidłową sekwencję
(w odwrotnej kolejności) bdccba. W siódmym interwale występuje inny błąd. a algorytm ponownie
radzi sobie z tym poprawnie, zmniejszając dwie optymalne ścieżki w czasie 7 do 1, z metryką = 2, w
czasie 8. Należy podkreślić, że chociaż odległość kodu wynosi tylko 4, z powodzeniem zdekodowaliśmy
dwa błędy; to dlatego, że jest to wzór błędu. . . 0100001000. . . jest bliżej do wektora zerowego kodu
niż do wagi = 4 wektory. . . 11010100. . . i . . . 11100001. . . . Jeśli jednak błąd był ..01000001 .. widzimy
na rysunku (który podnosi rysunek poprzedni w czasie 6),

że do czasu 9 niepoprawnie ustaliliśmy optymalną ścieżkę z metryką = 2 jako osiągającą stan b; z
historią ścieżki (w odwrotnej kolejności) baaadcccba lub (w kolejności do przodu) sekwencją stanów
abcccdaaab z emitowanym wektorem 111011110001000011, która jest bliżej odebranego wektora
111011011001000011 niż z rzeczywistym transmitowanym wektorem 111011001001010011.
5.4.1 Dekodowanie miękkich decyzji
Algorytm Viterbiego można łatwo przystosować do dekodowania „miękkiej decyzji”. W tym przypadku
byłoby bardziej normalnie! do pracy z metryką wymagającą maksymalizacji, a nie z metryką „twardej
decyzji” odległości Hamminga, która wymaga minimalizacji, Na przykład, otrzymanemu symbolowi
binarnemu O lub 1 może towarzyszyć czynnik wiarygodności lub prawdopodobieństwa (≥ 1/2 ) a
metryka do tego samego symbolu w koderze dopasowywanym do otrzymanego wektora byłaby wtedy
(funkcją) tego czynnika, podczas gdy metryka do symbolu komplementarnego byłaby (funkcją)
jednością minus ten czynnik. W podrozdziale 1.1 zilustrowano to podejście, wychodząc z założenia, że
współczynniki niezawodności są dostarczane bit po bicie przez odbieranie sprzętu, takiego jak
demodulator analogowych przebiegów falowych. Innym poglądem może być to, że wejście do
dekodera jest uważane za „twarde” 0’a i 1’nki z urządzeń odbiorczych, do których dołączamy
standardowe współczynniki prawdopodobieństwa, (1 -p) dla tego samego symbolu, p dla symbolu
komplementarnego, przyjmując model binarnego symetrycznego kanału nadrzędnego. Zastosowana
metryka byłaby wtedy
log2 ((1-p) /1/2) = 1 + log2(1 -p) między tymi samymi symbolami
log2 (p/ 1/2) = 1 + log2(p) między symbolami uzupełniającymi

(5.8)

gdzie współczynnik 1/2 jest normalizatorem. Uzasadnieniem jest to, że jeśli y jest bitem odebranym i
x bitem transmitowanym

i
podobnie Prob (y = 1) = 1/2, przyjmując x = 0 lub 1 z równym prawdopodobieństwem, tak że

argumentami logarytmów są Prob (y l x) / Prob (y). Powodem używania logarytmów jest stworzenie
dodatku metrycznego zamiast multiplikatywnego i opiera się na koncepcji maksymalizacji
prawdopodobieństwa wybranej ścieżki przez kratę:
(prawdopodobieństwo optymalnej ścieżki do stanu nu + 1l w czasie (t + 1)) = (prawdopodobieństwo
optymalnej ścieżki do stanu n, w czasie t) pomnożone przez (prawdopodobieństwo, że emitowane
symbole były tymi z przejścia nt do n(t+1), biorąc pod uwagę rzeczywiste otrzymane symbole) Biorąc
logarytmy do podstawy 2, maksymalizujemy logarytmiczne prawdopodobieństwo i otrzymujemy z
ostatniego terminu metrykę addytywną (1 + log2(1 -p)) lub (1 + log2 p). Biorąc pod uwagę, że tempo
uzupełniania symboli błędami jest p, możemy powiedzieć, że oczekiwana metryka poprawnej ścieżki
nad N otrzymanych bitów to

gdzie H () jest funkcją entropii. Z drugiej strony, jeśli weźmiemy pod uwagę niepoprawną ścieżkę przez
kratę i przypuśćmy, że prawdopodobieństwo, że otrzymane symbole i symbole emitowane zgodnie ze
ścieżką są zgodne z 1/2 (tj. losowe), to oczekiwana metryka dla niepoprawna ścieżka jest

Dla p < 1/2 metryka dla prawidłowej ścieżki (5.9) jest dodatnia i wzrasta wraz z N. Metryka dla
niepoprawnej ścieżki (5.10) jest ujemna i maleje z N. Chociaż użycie miękkiej decyzji z bit-byWspółczynniki niezawodności bitów obejmujące zakres wartości (jeśli są dostępne) mogą znacznie
poprawić wydajność algorytmu, dwuwartościowy schemat dla metryki (5.8) ma niewielką wartość w
przypadku techniki Viterbiego. Stosowanie normalnej odległości Hamminga dla metryki jest
wystarczająca, jeśli dekoder Viterbi otrzymuje niewykwalifikowane 0’a i 1’nki metryki (5.8) to bardziej
odpowiednia do technik dekodowania opartych na szybkości zmian metryki, jak podano w (5.9) i (5.10),
niż na jej wartości bezwzględnej.
5.4.2 Dekodowanie sekwencyjne
Taka technika polega na sekwencyjnym dekodowaniu. Ogólną ideą tej techniki jest podążanie za
przesyłanym kodem kodu przez diagram stanu (lub równoważnie drzewo lub krata), podejmowanie
natychmiastowych decyzji co do ścieżki, gdy każdy nowy i otrzymany symbol jest przetwarzany. Nowy
węzeł na ścieżce jest tym, do którego można dotrzeć z poprzedniego węzła i który maksymalizuje
zwiększoną metrykę. Proces ten jest kontynuowany z metryką wzrastającą, aż do pobrania
niepoprawnej gałęzi i w konsekwencji metryka zaczyna się zmniejszać. Gdy to nastąpi, wywoływany
jest odpowiedni algorytm, który prześlizguje się wzdłuż ścieżki i próbuje przesuwać do przodu wzdłuż
gałęzi, które wcześniej zostały odrzucone jako nieoptymalne, dopóki nowa ścieżka z rosnącą metryką
nie zostanie ponownie ustanowiona. Gdy używana jest metryka taka jak ta (5.8) (i czasami dodawana
jest do niej stała odchylenia), występuje gwałtowny ujemny obrót wartości skumulowanej,
gdy wybrano niepoprawną ścieżkę. Zakres tego jest kontrolowany, do pewnego stopnia, przez wybór
liczby punktów połączenia w wielomianach gs(T), to znaczy współczynników niezerowych. Pojedynczy
zły bit wejściowy będzie wyraźnie uzupełniał bit wyjściowy ys za każdym razem, gdy zostanie
przesunięty do etapu w rejestrze przesuwnym odpowiadającym takiemu połączeniu. Zatem gs(T)

można wybrać nie tylko, aby zmaksymalizować odległość, ale także wpłynąć na czułość zastosowanego
algorytmu. Najczęściej stosowana forma algorytmu dekodowania sekwencyjnego wynika z Fany [14].
Opiera się ona na wartości progowej, która jest zwiększana w stałych przyrostach w miarę wzrostu
metryki. Z grubsza algorytm przebiega następująco:
1. Oblicz nową skumulowaną metrykę, dodając nową (wartość maksymalną) metrykę odpowiadającą
v bitom Atest otrzymanym i nowo wybranemu węzłowi.
2. Jeśli nowa skumulowana metryka przekracza bieżący próg o wartość przyrostu lub mare, zwiększ
wartość progową i powtórz procedurę dla następnego v otrzymanych bitów, wracając do kroku 1. Jeśli
metryka po prostu przekracza bieżący próg, również powróć do kroku 1 bez zwiększania. W
przeciwnym razie przejdź do kroku 3.
3. Miara maleje, więc cofnij się o jeden węzeł i wypróbuj alternatywną gałąź, która da metrykę powyżej
progu; jeśli nie ma takiej gałęzi, cofnij kolejny węzeł i spróbuj ponownie, i tak dalej. Jeśli zostaną
znalezione gałęzie, które pozwolą nam z powodzeniem posuwać się naprzód w celu uwzględnienia
najnowszych otrzymanych bitów, z nagromadzonym wskaźnikiem metrycznym powyżej progu,
ustaliliśmy nową akceptowalną ścieżkę. Wróć do kroku 1 i kontynuuj. W przeciwnym razie przejdź do
kroku 4.
4. Zmniejszyć próg, powrócić do pierwotnego węzła rozpatrywanego przed rozpoczęciem śledzenia
wstecznego i spróbować przejść z tym nowym , miniejszym progiem Wróć do kroku 2.
Podczas implementacji tego algorytmu należy zachować ostrożność, aby nie utknąć w pętli, ponownie
podnosząc próg, dopóki nie zostanie ustalona nowa udana ścieżka. Zaletą dekodowania
sekwencyjnego jest to, że można go stosować z kodami o długich długościach ograniczeń (aby
umożliwić duże odległości), gdzie dekodowanie Viterbiego jest niewykonalne. Ponadto, jeśli nie ma
zbyt wielu błędów, jest to znacznie szybsze niż metoda Viterbiego, ponieważ rzadkie jest szukanie
właściwej ścieżki, w tym cofanie się.
5.4.3 Dekodowanie sprzężenia zwrotnego
Inna metoda korygowania błędów w kodach splotowych nazywana jest dekodowaniem zwrotnym.
Podejście polega na osiąganiu kilku zestawów odebranych symboli (lub ilości pochodzących z nich) w
dekoderze przed podjęciem decyzji o dekodowaniu na najstarszym. Po podjęciu decyzji szacunek
odpowiedniego symbolu (symboli) danych jest przekazywany do aplikacji. Jeśli wybrana wartość
oznacza zmianę kolejnych otrzymanych symboli, które nadal czekają na przetworzenie, zmiana ta jest
zwracana i stosowana do tych symboli. Efektem tej procedury jest to, że po podjęciu zdecydowanej
decyzji i wykonaniu jej konsekwencji, dekodowanie przebiega tylko w obrębie ograniczonego zestawu
gałęzi drzewa kodu. Dekodowanie sprzężenia zwrotnego jest więc suboptymalne, ponieważ cała
przestrzeń kodu nie jest przeszukiwana, jak w dekodowaniu Viterbiego lub dekodowaniu
sekwencyjnym z nieograniczonym śledzeniem wstecznym. Dokładniej można powiedzieć, że w chwili
n otrzymaliśmy y(nv+1) do y(n+1)v, a jeśli „głębokość dekodowania” to L, proces obejmuje podjęcie
zdecydowanej decyzji o danych x(n-L)(b+1) do x(n-L +1)b, które były wprowadzone do enkodera Podstawą
decyzji jest to, że wybrane są te x(n-L)(b+1) do x(n-L +1)b, które powodują powstanie ścieżki przez diagram
stanu, który zaczyna się od wcześniej wybranego x(n-L)(b+1) do x(n-L)b, co powoduje powstanie
emitowanych symboli najbliższych rzeczywistemu (L + l)v otrzymane symbole x(n-L)(b+1) do x(n-L +1)b Jest
oczywiste, że L powinien być co najmniej równy. (k - 1), gdzie k jest długością ograniczenia; uwagi w
rozdziale 5.2 wskazują, że zwykle powinno być większe. Przykładem jednej z form dekodowania
sprzężenia zwrotnego jest sprzężenie zwrotne zespołu, które jest techniką stosowaną tylko do
systematycznych kodów splotowych. Zilustrowano to na rysunku dla kodu z b = 1 dla uproszczenia.

Otrzymany komunikat lub bit danych m + i (myślnik oznacza, że m’n+i jest prawdopodobnie uszkodzoną
wersją przesłanego m’n+1 jest wprowadzany przez generator kodu w celu zregenerowania powiązanego
sprawdzenia lub bitów parzystości p’’i,n+1 dla i = 1 do v. Są one odejmowane od otrzymanych bitów
parzystości p’i,n+1, aby dać syndromom Si,n+1 ·
Syndromy są gromadzone, a decyzja dekodowania dla mn-L+1 dokonywana jest na podstawie
syndromów Si,n-L+1 do Si,n+1 dla i = 1 do v, gdzie L jest głębokością dekodowania. Jak pokazano poniżej,
syndromy zależą od błędów transmisji, tak że wyjście procesu podejmowania decyzji jest w
rzeczywistości en-L+1, bit błędu równy 0 lub 1, który jest odejmowany (XOR) od m'n -L+t daje mn-L+t ·
Interesujące jest porównanie tej procedury z dekodowaniem syndromu dla kodów kreskowych. W
takich kodach mamy macierz generatora G i macierz zerową H podane przez

G = (I, P) i H = (-PT, 1)
gdzie P jest macierzą parzystości k przez (n - k).
Wektor kodu c = mG = (m, p), gdzie p jest wektorem (n - k) reprezentującym cyfry kontrolne lub
parzystości. Jeśli c '= (m', p'), obliczymy syndrom
s = c'HT = - m'p + p ' = p '- p ”
gdzie p" to wektor parzystości (n - k) przeliczony z otrzymanego m '.
Ale

gdzie ep i em są wektorami błędów dodanymi do p i m, odpowiednie. A zatem,
s = ep - emP

(5.11)

Syndrom systematycznych kodów blokowych jest więc niezależny od wysyłanego słowa kodowego i
zależy od błędów. Dla syndromu dekodowania konwucjonalnych kodów mamy

Równanie (5.12) jest bezpośrednio analogiczne do (5.11). W (5.12) gj są współczynnikami g(T), i
uznaliśmy tylko jeden syndrom (równoważny przypadkowi v = 1), aby uprościć zapis. Z (5.12) widzimy,
że syndromy systematycznych kodów splotowych zależą tylko od błędów w bitach kontroli parzystości
(eP) i bitów danych komunikatu (em), a nie od samego komunikatu.
5.4.4 Dekodowanie syndromu : działający przykład
Dekoder syndromu dla kodu jest zilustrowany na rysunku 5.11, z głębokością dekodowania L = k - 1 =
2.

Istnieją zatem trzy rejestry do przechowywania synchronów, oznaczone jako Sn+1 , Sn, Sn-1, gdzie Sn-1
Jestem najstarszy. Wyjściem z procesu podejmowania decyzji, którego wejściami są syndromy, jest bit
błędu komunikatu em,n-1 .Jest on używany najpierw do uzupełnienia odpowiedniego bitu komunikatu
m'n-1; i po drugie, aby uzupełnić Sn+1 i Sn, ponieważ błąd w m'n-1 wpłynie na nie tak dobrze jak Sn-1 Proces
podejmowania decyzji odbywa się za pomocą tabeli przeglądowej 5.2.

Istnieje osiem możliwych stanów dla Sn+1,Sn i Sn-1, a dla każdego stanu musi zostać podjęta decyzja na
em,n-1, 0 lub 1. Regułą używaną jest to, że jeśli błąd pojedynczego bitu w wiadomości (em) lub bit kontroli
parzystości (ep) może spowodować powstanie danego stanu, zakłada się, że dane są takie. Jeśli ten błąd
bitowy był em,n-1, to wyprowadzany jest 1; w przeciwnym razie 0. Ta tabela przeglądowa pokazuje
przypuszczalne błędy powodujące stan, a następnie wynik wyjściowy em,n-1 · W dwóch przypadkach
(Sn+1 ,Sn, Sn-1 = 011) i (Sn + 1, Sn, Sn-1 = 101) żaden pojedynczy błąd nie mógł spowodować stanów, ale trzy
wersje podwójnych błędów mogły to zrobić. Wartość dla em,n-1 która występuje najczęściej w tych
trzech wersjach. (Pamiętaj, że kod ma wagę równą 4 i nie może (ogólnie) poprawić podwójnych
błędów.) Jako przykład rozważmy otrzymaną sekwencję 00101001, gdzie pierwszy bit komunikatu jest
po prawej stronie (drugi bit jest bitem parzystości). Spowoduje to powstanie następujących
syndromów i wyników

co oznacza, że przesyłany wektor był 00101011 (odczyt z prawej strony), jest to wygenerowany przez
pojedynczy niezerowy bit w wiadomości. W drugim przykładzie bierzemy jako otrzymany wektor
(odczyt z prawej) 00101111, który daje początek

W czwartym kroku wyjście em,n-1 anuluję otrzymany (błędny) trzeci bit (drugi bit komunikatu), aby
podać poprawną wartość bitu komunikatu; a sprzężenie zwrotne uzupełnia Sn + 1 i Sn tak, że syndromy
są zerowe dla piątego kroku. Należy zauważyć, że głębokość dekodowania L = k - 1, która jest minimalna
zalecana; i że wskazano, że większe wartości L są pożądane, ponieważ nad symbolami kv odległość
może być mniejsza niż wolna odległość. (W przypadku tego kodu ponad sześć symboli możemy mieć

odległość = 3 podaną przez wektor 11100001, odczyt od lewej do prawej.) Jednakże, jeśli pracujemy
ze Sn + 1, Sn , Sn-1 i Sn-2 oraz 16-stanowa tabela przeglądowa stwierdzamy, że nie ma poprawy w procesie
podejmowania decyzji. Wynika to częściowo z faktu, że odległość kodu wynosi 4, więc podwójne błędy
zawsze będą powodować niejasności. Wynika to również z charakteru dekodowania syndromu, który
działa z kombinacją (XOR) bitów komunikatów i parzystości, a nie z pojedynczymi bitami, i jako taki z
natury ma bardziej szorstki obraz rozbieżności i niespójności.
5.5 KODY BLOKOWE I KODY KONWOLUCYJNE
Kończymy tą część krótkimi uwagami kontrastującymi kodami blokowymi i konwekcyjnymi. Kody
Błocka, jak widzieliśmy w częściach 2, 3 i 4, są zbudowane na pojęciach matematycznych, takich jak
przestrzenie wektorowe nad polem skończonym dla ogólnych kodów liniowych lub, w przypadku
kodów cyklicznych, ideały w pierścieniu wielomianów. Ta podstawa matematyczna pozwala nie tylko
na racjonalnie dokładną analizę właściwości kodu, ale również umożliwia tworzenie kodów z
predefiniowanymi właściwościami, przy użyciu technik takich jak „kolejne korzenie” dla kodów
cyklicznych. W przypadku kodów splotowych podstawa matematyczna jest znacznie słabsza. Niektóre
techniki są dostępne do analizy danego kodu (np. Przy użyciu operatorów D, N i L), ale konstrukcja
kodów splotowych jest bardziej kwestią prób i błędów niż cokolwiek innego. W przypadku
dekodowania obowiązuje ta sama ogólna sytuacja. Kody Błocka są dekodowane przy użyciu
stosunkowo wyrafinowanej matematyki, z obliczeniami w polach skończonych, tożsamościach
Newtona i tak dalej. Kody konwolucyjne są dekodowane za pomocą algorytmów heurystycznych
zaprojektowanych zasadniczo w celu przeszukiwania przestrzeni kodowej, z pewnymi możliwymi
ograniczeniami w imię wydajności. W odniesieniu do właściwości kodów widzieliśmy już, że Iinearity
nakłada poważne ograniczenie na kody blokowe. Dodanie kolejnego bitu długości (podwojenie liczby
wektorów w całkowitej przestrzeni) co najwyżej podwaja liczbę słów kodowych w podprzestrzeni.
Podobnie, dla kodu (n, k) istnieją (n - k) cyfry kontrolne, a maksymalna odległość kodu d jest związana
przez
d≤n-k+l
wartość osiągnięta tylko za pomocą kodów Reeda-Solomona. Jeśli koderate r = k / n jest stały, wtedy
d / n ma stałą górną granicę (1 - r + 1 / n). W rzeczywistości wiązanie Plotkin pokazuje, że d / n ma
bardziej surową górną granicę, mianowicie (1 - r) / 2. W przypadku kodów cyklicznych, jeśli m jest
stopniem minimalnego wielomianu basie korzeń, mamy (w przybliżeniu) md / 2 < (n - k), ponieważ
liczba współczynników wielomianowych wymaganych do wytworzenia odległości d, z d kolejnych
korzeni, wynosi d / 2. Dlatego d / n <2 (1 - r) / m. Ale m = log2 n w przybliżeniu; tak, że n zwiększenie,
utrzymując stałą koderowania, d / n zmniejsza się ogólnie. Kody blokowe, które oglądaliśmy, są
poważnie ograniczone pod względem odległości, a nie w wartościach bezwzględnych, ale
proporcjonalnie do długości kodu; a stosunek d / n jest parametrem krytycznym, gdy rozważamy cel
korygowania losowych błędów bitowych stopy p. Chcemy d / 2 = t> pn. Sytuacja z kodami splotowymi
jest bardzo różna. Na pierwszy rzut oka mają niewielkie odległości i niskie wartości. Jednak odległość
to loca! własność. Prawdą jest, że kod splotowy nie może poprawić więcej niż (błędy (d-1)/2, jeśli
wszystkie występują w krótkim odstępie czasu, ale jeśli są one rozproszone przez dłuższy okres czasu,
można je poprawić. Jeśli wektor kodu o najmniejszej wadze d reprezentuje dygresję ze ścieżki zerowej
długości L, a następnie (mniej więcej) można skorygować dowolną liczbę impulsów błędów mniejszych
niż (d -1)/2 bitów, pod warunkiem, że są one rozmieszczone w odstępach większych niż L. Chociaż
istnieją dygresje dłuższe niż L, mają one tendencję do posiadania proporcjonalnie większych odległości,
więc stwierdzenie jest nadal prawdziwe, jednak ważniejsze jest, że koder, r, ma jedynie słabe
połączenie z odległością, a czynnikiem decydującym o odległości jest długość ograniczenia, do której
tam jest zasadniczo nie ma górnego limitu, z wyjątkiem tego narzuconego przez złożoność powiązanych

operacji, w szczególności algorytmów dekodowania. Całkowita zdolność korekcji błędów kodu
splotowego zależy zatem głównie od ograniczenia długości i na naturze wielomianów konwekcyjnych
gs,(T), ale zwykle nie można go wyrazić jako prostej funkcji tych elementów, lecz raczej ograniczając
nierówności na poziomie błędu po dekodowaniu, takim jak ten wyrażony przez ( 5.7). Ostatecznie, w
odniesieniu do powszechnie stosowanych nisko kodowanych kodów splotowych, nie jest to wrodzona
właściwość takich kodów, ale ponownie wynika z chęci uniknięcia nadmiernej złożoności. Aby uzyskać
wyższe kodery niż r = 1/2, potrzebujemy b > 1. Ale są 2b (k - stany IJ (dla kodu binarnego), z których
każdy ma 2b połączeń wychodzących do innych stanów, a także 2b przychodzących z inne stany
Rysunek 5.12 ilustruje rozszerzenie naszego b = 1, u = 2, k = 3 1/2 binarnego kodu z rysunku 5.3 do 2/3szybkości b = 2, u = 3, k = 3 kod Próba narysowania diagramu stanu tego prostego schematu przekona
czytelnika, jak szybko rośnie złożoność kodu, gdy b wzrasta powyżej jedności, a ponadto kod ma słabą
odległość = 2 (rozważ wejście .0011000000. .), co jest zasadniczo spowodowane faktem, że jest on
systematyczny, więc jest tylko jeden bit parzystości z bitów wyjściowych i = 3 dostępne dla zwiększenia
odległości; pozostałe dwa bity to dowolne dane. Ogólnie rzecz biorąc, odległości kodów
niesystematycznych, odpowiednio dobrane, są większe niż kodów systematycznych z tymi samymi b,
u i k, ale to ulepszenie jest znowu kosztem złożoności. Ogólny wniosek można sformułować
następująco:
• Kody blokowe są używane, gdy informacje są naturalnie uporządkowane w bloki; gdy pojemność
kanału jest stosunkowo niska i nie chcemy go dalej marnować z niepotrzebnie niskimi koderami; a gdy
wymagane jest szybkie wydajne dekodowanie, ze względu na ograniczony czas przetwarzania
dostępny.
• Gdy długie strumienie stosunkowo niestrukturalnych danych są przesyłane kanałami o dużej
pojemności (np. Kanały satelitarne lOMbps) i gdy złożoność dekodera reprezentuje stosunkowo
niewielką część całkowitego kosztu urządzenia odbiorczego (np. Odbiornika satelitarnego), wówczas
splotowy kody mogą oferować najlepsze rozwiązania korekcji błędów.
Zainteresowanego czytelnika odsyła się do wielu innych specjalistycznych tekstów na te tematy, do
dalszych badań. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma unikalnego rozwiązania żadnego konkretnego problemu
z korekcją błędów: jest to kwestia równoważenia zakłócającego względem odległości kodu; zakres
korekcji błędów względem złożoności obliczeniowej; a także biorąc pod uwagę wiele powiązanych
czynników, takich jak synchronizacja i możliwe zastosowanie technik miękkiej decyzji. Pod wieloma
względami praktyczne zastosowanie technik korekcji błędów jest tak samo sztuką jak nauką.

