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 الگوريتم اول تحت عنوان. ارائه شدهاند1LDPC  دو الگوريتم ديکدينگ هيبريد جديد براي ديکدينگ کدهاي، در اين مقاله:چكيده
 استفاده از سازوکاري جديد براي تعيين تعداد و موقعيت. نامگذاري شده و مبتنی بر ايده مکمل نمودن چندين بيت در هر تکرار است،پيشنهادي
 باعث ايجاد سرعت همگرايی بسيار زياد و همچنين نياز به تعداد تکرارهاي بسيار کم براي اين الگوريتم،بيتهايی که بايد در هر تکرار مکمل شوند
 پيشنهادي میتوان بهWBF  همچنين از ديگر مزاياي الگوريتم. بهگونهاي که اين الگوريتم تنها با چند تکرار به بهترين جواب میرسد،شده است
 پيشنهادي باWBF  ترکيب الگوريتم، نوآوري ديگر اين مقاله. اشاره نمودSum-Product اختالف عملکرد بسيار ناچيز آن با الگوريتم قدرتمند
 پيشنهادي وWBF  نتايج شبيهسازي مؤيد اين هستند که الگوريتم هيبريد پيشنهادي دوم مبتنی بر الگوريتمهاي. استSum-Product الگوريتم
 اما با سرعت همگرايی بسيار سريعتر از آن و همچنينSum-Product  داراي عملکرد احتمال خطايی دقيقاً مشابه با الگوريتم، Sum-Product
.پيچيدگی بسيار کمتر در مقايسه با آن است
WBF

Parallel WBF

 الگوريتم ديکدينگ، عملکرد احتمال خطا، ديکدينگ تکراري هيبريد،LDPC  کدهاي:واژههاي كليدي

Two New Hybrid Decoding Algorithm for High-Performance LowComplexity Decoding of LDPC Codes
E. Olyaei Torshizi1, H. Sharifi2
1, 2- Faculty of Electrical and Computer Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
Abstract: In this paper, two new hybrid algorithms for decoding LDPC codes are proposed. The first hybrid decoding algorithm that
we call it Proposed WBF, is based on the idea of flipping variable multi bits in each iteration. Using a high-precision mechanism for
determining the number and position of the bits to be flipped in each iteration, causes faster convergence rate and in a few iterations
this algorithm reaches the best answer. From another advantages of this algorithm is its high performance with very negligible
diference compared to Sum-Product algorithm. The other novelty in this paper is presentation of another new hybrid two stage
decoding algorithm that combines the Proposed WBF and Sum-Product algorithms. Simulation results show that the second proposed
hybrid decoding algorithm is a new and highly efficient algorithm with a performance equivalent to that of the Sum-Product
algorithm and less complexity and fewer iterations required compared to that algorithm.
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 -1مقدمه
با توجه به افزايش روزافزون کاربردهاي مخابراتی و به دنبال آن نياز به
کدهاي کانالی با عملکردهاي بهتر در حضور کانالهاي نويزي ،کدهاي
 LDPCو مباحث مرتبط با آنها به دليل دارا بودن عملکرد بسيار عالی
و نزديک به حد شانون ،به يکی از مباحث موردعالقه محققان در تئوري
کدينگ تبديل شدهاند .مزيت عمده آنها اين است که عملکردي
نزديک به ظرفيت شانون را روي مجموعه بزرگی از کانالهاي ارسال و
ذخيره داده فراهم میآورند و همچنين داراي الگوريتمهايی با
پيچيدگی خطی براي ديکدينگ میباشند .کدهاي  LDPCبراي اولين
بار توسط آقاي گاليجر 3در سال  1499ابداع گرديدند ] [1و پسازآن به
مدت حدود سه دهه مورد غفلت واقع شدند .در آن زمان ،به پتانسيل
خارقالعاده و باورنکردنی اين کدها پی برده نشد .مطالعه کدهاي
 ،LDPCدر اواسط دهـه  1448بـا کـار مککی ،لوبی و ديگران ][2
احيا گشت .عملکرد بسيار عالی کدهاي  LDPCباعث شده تا اين کدها
همواره در کانون توجه باشند و الگوريتمهاي بسيار زياد و متنوعی براي
انکدينگ 4و بخصوص ديکدينگ 5آنها ارائه شود ].[9
الگوريتمهاي ديکدينگ موجود را میتوان به سه دسته طبقهبندي
نمود :الگوريتمهاي مبتنی بر تصميمگيري سخت ، 6الگوريتمهاي
مبتنی بر تصميمگيري نرم 7و الگوريتمهاي هيبريد .اين الگوريتمهاي
ديکدينگ عبارتاند از :الگوريتم ديکدينگ  5] OSMLGو  ،[4الگوريتم
ديکدينگ  Bit Flippingگاليجر ] ،[1الگوريتم ،[9] Weighted MLG
الگوريتمهاي  [0] IWBF ،[2] Weighted Bit Flippingو Modified
 ،[4] WBFالگوريتم ديکدينگ )، [1] A Posteriori Probability(APP
الگوريتم تکراري مبتنی بر  Belief Propagationکه عموماً با عنوان
الگوريتم ديکدينگ  Sum Productشناخته میشود ] ،[18-19و ساير
نسخههاي الگوريتم  BPهمانند الگوريتم  ،[15] Min-Sumو
 .[15-19] Normalized/Offset-BPالگوريتمهاي  OSMLGو Bit-
 Flippingبه الگوريتمهاي مبتنی بر تصميمگيري سخت تعلق دارند.
الگوريتمهاي  BP ،APPو ساير تقريبهاي آن جزء الگوريتمهاي مبتنی
بر تصميمگيري نرم و الگوريتمهاي  IWBF ،WBFو Modified WBF
ازجمله روشهاي ديکدينگ هيبريد هستند.
هر الگوريتم ديکدينگ تکراري درواقع يک مصالحه ميان پيچيدگی و
کيفيت عملکرد احتمال خطا برقرار میکند .بسيار بديهی است که
الگوريتمهاي مبتنی بر تصميمگيري نرم که از ايده Message Passing
براي انجام عمليات ديکدينگ خود استفاده میکنند ،میتوانند به
عملکرد بهتري در مقايسه با الگوريتمهاي مبتنی بر تصميمگيري
سخت دست يابند .عملکرد بهتر اين الگوريتمها به دليل استفاده آنها
از دنباله دريافتی از کانال براي انجام عمليات ديکدينگ است که اين
امر باعث افزايش بسيار زياد پيچيدگی اين الگوريتمها در محاسبات و
پيادهسازي سختافزاري ،میشود .عملکرد احتمال خطا الگوريتمهاي
مبتنی بر تصميمگيري سخت تقريباً حدود  9dBپايينتر از الگوريتم-
هاي مبتنی بر تصميمگيري نرم است .الگوريتمهاي ديکدينگ هيبريد
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که درواقع هم مبتنی بر تصميمگيري نرم و هم مبتنی بر تصميمگيري
سخت هستند ،بهمنظور کاهش فاصله ميان عملکرد اين دودسته
الگوريتم ايجاد شدهاند .شبيهسازيها و بررسیهاي تحليلی نشان
میدهند که هنوز هم ميان عملکرد الگوريتمهاي هيبريد و
الگوريتمهاي مبتنی بر تصميمگيري نرم اختالف به نسبت زيادي وجود
دارد.
در اين مقاله بهمنظور ايجاد پلی براي پر نمودن فاصله موجود ميان
عملکرد الگوريتمهاي هيبريد و الگوريتمهاي مبتنی بر تصميمگيري
نرم ،ابتدا يک الگوريتم هيبريد جديد با عنوان الگوريتم ديکدينگ
 WBFپيشنهادي ارائه میشود که عالوه بر اينکه میتواند در هر تکرار
چندين بيت را مکمل نمايد ،سرعت همگرايی باالتري نسبت به
الگوريتم  Modified WBFموجود ،دارد .در ادامه با بيان ايده جديد
ترکيبنمودن آن با الگوريتمهاي قدرتمند  Sum-Productو ،Min-Sum
الگوريتمهاي بسيار کارآمد جديدي با عملکردي معادل عملکرد
الگوريتمهاي  Sum-Productو  Min-Sumو با پيچيدگی سختافزاري
و تعداد تکرارهاي بهمراتب کمتر از آنها ارائه میدهيم.
ساير بخشهاي اين مقاله بدينصورت هستند :بخش دوم کدهاي
 LDPCرا توصيف ،تعريفها و نمادگذاريهاي مورداستفاده را بيان
میکند .بخش سوم الگوريتمهاي ارائهشده را تشريح و بخش چهارم
نتايج حاصل از شبيهسازي را در مقايسه با ساير الگوريتمهاي موجود
نشان میدهند .درنهايت ،بخش پنجم نيز نتايج حاصل را جمعبندي و
خالصه مقاله را بيان مینمايد.

 -2توصيف کدهاي LDPC

 -1-2معرفی کدهاي  LDPCو بيان تعريفهاي پايه
کدهاي  LDPCاز خانواده کدهاي بلوک خطی 8هستند .اين کدها
توسط يک ماتريس بيت توازن H 9بسيار تنک 10توصيف میشوند.
نامگذاري اين کدها از ويژگی تنکبودن ماتريس بيت توازن آنها
میآيد که تنها شامل تعداد بسيار اندکی " "1در مقايسه با تعداد ""0ها
است .يک ماتريس بيت توازن تنک ،الگوريتم ديکدينگ را تسهيل
مینمايد و باعث طراحی ديکدرهايی با پيچيدگی کم میشود.
نمايش گرافيکی کدهاي  LDPCتوسط يک گراف دوبخشی به نام
گراف تنر 11صورت میپذيرد .در اين گراف ،مجموعه گرهها به دو
مجموعه غيرتهی به نامهاي گرههاي متغيرVN( 12ها) و گرههاي
وارسیCN( 13ها) طبقهبندي میشوند .هر لبه 14که متناظر با يک درايه

" "1در ماتريس بيت توازن است ،يک گره از مجموعه VNها را به
يک گره از مجموعه CNها متصل میکندVN .ها و CNها به
ترتيب متناظر با ستونها و سطرهاي ماتريس بيت توازن هستند
و به ترتيب نشاندهنده يک سمبل بيت در کلمه کد و يک
معادله پريتی کد میباشند .ماتريس بيت توازن يک کد LDPC
داراي  nگره متغير و  mگره وارسی است.
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Check Nodes

Variable Nodes
شكل ( :)1تنر گراف متناظر با ماتريس بيت توازن  Hبيانشده در رابطه ()1

يک لبه بين هر گره متغير و گره وارسی میتواند بهوسيله يـک درايـه
" "1در سطر و ستون متناظر در ماتريس بيت توازن نمايش داده شـود.
کدهاي  LDPCبر دو نوع منظم و نامنظم 15میباشند .در اين مقاله تنها
کدهاي  LDPCمنظم موردبررسی قرار میگيرنـد .در کــدهاي LDPC
منظـم ،وزن تمام سطرها و تمام ستونهاي ماتريس بيت توازن يکسان
و به ترتيب معادل با  rو  cمیباشند بهعبارتديگر تعداد درايههاي
" "1موجود در تمام سطرها يکسان و معادل با  rو تعـداد درايـههـاي
" "1موجود در تمام ستونها يکسان و معادل با  cاست .گراف تنر يک
کد  LDPCمنظم بــا وزنهـاي سـطر و سـتون  c  3و  r  4در
شکل ( )1نشان داده شده است ،همچنين ماتريس بيت توازن متناظر با
آن بهصورت زير است .بهمنظور روشن شـدن ارتبـا ميـان VNهـا بـا
CNها بهوسيله لبهها VN ،اول و لبههاي متناظر با آن با رنـگ قرمـز و
 CNاول و لبههاي متناظر با آن با رنگ آبـی در شـکل ( )1نشـان داده
شده است.
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فرض کنيد يک کد  LDPCباينري ( )N,Kبراي کنترل خطا 16بر روي
17
يک کانال بـا ورودي باينري همراه بـا نـويـز گـوسی جمعشونده
( )BI-AWGNبا ميانگين صفر و چگالی طيف توان N0 2
مورداستفاده قرار میگيرد و همچنين سيگنالينگ مورداستفادهBPSK ،
با انرژي واحد است .يک کلمه کد
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هــمچنــين  y   y1 , y2 , ..., yN را دنبالــه دريــافتی مبتنــی بــر
تصميمگيري نرم در خروجی فيلتر منطبق خروجی تعريـف مـیکنـيم.
براي  yi  xi  ni ، 1 i  Nاست که در آن  niيک متغيـر تصـادفی
گوسی با ميانگين صفر و واريـانس  N0 2اسـت .يـک دنبالـه بـاينري
آغـــازي مبتنـــی بـــر تصـــميمگيـــري ســـخت دنبالـــه دريـــافتی،
 ، z 0   z 10 , z 20 , ..., z N0 بهصورت زير تعيين میگردد:

1, if yi  0
0
z i   
0, if yi  0

()2

براي هر دنباله مبتنی بر تصميمگيري سخت  zکه در انتهاي هر تکرار
ساخته میشود ،میتوان بردار سيندرم 18را بهصورت  s  z . H Tمحاسبه
محاسبه نمود .بـراي هـر خروجی کانال  yiو  ، 1 i  Nنسبت
درستنمايی لگاريتمی ( )LLRرا بهصورت زير تعريف میکنيم:

0

)9( 1
L i ln
P  ci  0 yi 
0

0
19
قدرمطلق  ، L i ، L iقابليت اطمينـان تصـميم آغـازي  z i 0ناميـده
H  1

 0مـیشـود .بـراي هـر بـردار بـاينري  HW  v  ، v   v1 , v2 , ..., vN را
1
 بهعنوان وزن همينگ 20بردار  vتعريف میکنيم.
0

0

 -2-2نمادگذاريها

c   c1 , c2 , ..., cN  GF  2 

N

قبل از ارسال ،به دنباله دوقطبی  x   x1 , x2 , ..., xN نگاشته میشود
که در آن  xi   2ci  1و  1 i  Nمیباشند.

4y
 i
N0

P  ci  1 yi 

 -9الگوريتمهاي هيبريد ارائهشده
 -1-9بيان ايده اصلی

اغلب الگوريتمهاي موجود براي ديکدينگ کدهاي  ،LDPCمبتنی بر
اين فرض هستند که الگوريتم تکراري در هر تکرار میتواند تنها يک
بيت از دنباله دريافتی را مکمل نمايد .ازجمله اين الگوريتمها که داراي
عملکرد بهمراتب خوبی هستند میتوان الگوريتم ديکدينگ Standard
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 WBFو ديگر نسخههاي بهبوديافته آن همانند الگوريتمهاي IWBFو
الگوريتم ديکدينگ  Modified WBFرا نام برد ] .[12اين الگوريتمها
عالوه بر مکمل نمودن تنها يک بيت در هر تکرار ،داراي نرخ همگرايی
کندي هستند و همچنين براي رسيدن به جواب قابلقبول نياز به
تعداد تکرارهاي زيادي دارند .همچنين فاصله ميان عملکرد آنها با
الگوريتمهاي مبتنی بر تصميمگيري نرم هنوز هم به نسبت زياد است
] 10و .[14
در اين مقاله با ارائه ايدهاي جديد مبتنی بر مکمل نمودن چندين بيت
در هر تکرار و ايجاد تغييرات بنيادي ديگري در روند اين الگوريتمهاي
تکراري ،الگوريتم هيبريد جديدي را با عنوان الگوريتم WBF
پيشنهادي با عملکرد بسيار بهتر و نزديکتر به عملکرد الگوريتم SPA
ارائه دادهايم .استفاده از اين ايده باعث افزايش بسيار زياد سرعت
همگرايی تمام الگوريتمهاي جديدي ] [28-21میشود که عملکرد
خوبی دارند اما تنها يک بيت را در هر تکرار مکمل میکنند و لذا داراي
سرعت همگرايی کندي هستند .البته بايد توجه داشت که مکمل
نمودن اشتباه حتی يک بيت در يک تکرار باعث تسري خطا بهصورت
زنجيروار در کل الگوريتم شده و درنهايت منجر به واگرايی الگوريتم
ديکدينگ تکراري میگردد .ازاينرو لزوم استفاده از مکانيزمی با دقت
بسيار باال براي تعيين تعداد و مکان بيتهايی که بايد در هر تکرار
مکمل گردند ،بهخوبی روشن است .ايده مکمل نمودن بيتها بهصورت
موازي در هر تکرار باعث برتريهاي بسياري نسبت به مکمل نمودن
تنها يک بيت در هر تکرار میشود که ازجمله آن میتوان به افزايش
بسيار سريعتر نرخ همگرايی الگوريتم و همچنين کاهش تعداد تکرارها
اشاره نمود .ويژگی جالبتوجه ديگر الگوريتمهـايی کـه در هـر تکرار
بيتها را بهصورت موازي مکمل مینمايند ،اين است که اين الگوريتمها
قادر به اجتناب از بروز خطاهايی براي ديکدينگ تکراري میشوند که
به علت محدوديت تعداد تکرارها براي الگوريتم بـهويژه در مقاديـر
 SNRپـايين رخ میدهد ،هرچند ممکن است تعداد اين خطاها بسيار
کم باشد .بهعنوانمثال اگر دنباله دريافتی براي ديکدينگ يک کد
 LDPCداراي  2888بيت و ماکزيمم تعداد تکرارهاي الگوريتم
ديکدينگ  188تکرار باشد ،الگوريتم ديکدينگ تکراري مبتنی بر
مکمل نمودن يک بيت در هر تکرار ،در بهترين حالت قادر به تشخيص
و اصالح  188بيت خطا از دنباله دريافتی است و عمالً اين الگوريتمها
براي دنبالههاي دريافتی که تعداد خطاهايشان بيشتر از ماکزيمم
تعداد تکرارهاي الگوريتم ديکدينگ است ،ناکارآمد هستند و قادر به
اصالح تمام خطاهاي چنين دنبالههايی نخواهند بود.
در الگوريتمهاي هيبريد ارائهشده در اين مقاله ،ما از رابطه جديد زير
براي تعيين تعداد بيتهايی که بايد در هر تکرار مکمل شوند ،استفاده
میکنيم:
() 5

 

 HW S  k 


Pk  
c




ارائه دو الگوريتم ديکدينگ هيبريد جديد...

که در آن   cوزن هر ستون ماتريس بيت توازن است .استفاده از اين
رابطه باعث بهبود عملکرد ديکدينگ و همچنين کاهش پيچيدگی آن
نسبت به الگوريتمهاي مشابه همانند الگوريتم  Parallel WBFمیشود.
چراکه استفاده از اين رابطه برخالف مکانيزم موجود در الگوريتم
 ،Parallel WBFما را از نياز به شبيهسازي براي تعيين بيتهايی که
بايد در هر تکرار مکمل گردند ،بینياز میگرداند .ايده اين بهسازي
مبتنی بر اين مشاهده است که براي ماتريسهاي کدهاي ، LDPC
معموالً وزن بردار سيندرم با تعداد خطاها افزايش میيابد .درواقـع
میتوان چنين بيان نمود که ميان تعداد بيتهايی که در هر تکرار بايد
مکمل گردند و وزن همينگ بردار سيندرم همبستگی بسيار بااليی
وجود دارد و ازآنجاکه هدف الگوريتم تکراري درنهايت رسيدن به بردار
سيندرم تمام صفر است بنابراين در هر تکرار ،وزن همينگ بردار
سيندرم تخمين مناسبی است براي تعداد بيتهايی که بايد مکمل
گردند.

 -2-9الگوريتم هيبريد WBFپيشنهادي
در ميان الگوريتمهايی که استراتژي آنها مبتنی بر مکمل نمودن
چندين بيت در هر تکرار است ،الگوريتم  ]22[ Parallel WBFعملکرد
بسيار خوبی دارد .به همين دليل از آن بهعنوان پايهاي براي ايجاد و
ارائه الگوريتم جديدي با عنوان الگوريتم  WBFپيشنهادي در اين مقاله
استفاده شده است .الگوريتم  WBFارائهشده نسبت به الگوريتم
 Parallel WBFداراي دو تغيير بسيار مهم است که باعث بهبود عملکرد
آن میگردد .نخست آنکه از يک سازوکار جديد و متفاوت براي تعيين
تعداد بيتهايی که بايد در هر تکرار مکمل گردند ،استفاده میکند و
تغيير مهم ديگر بعدي استفاده از يک مکانيزم تشخيص حلقه جديد
براي اين الگوريتم است .مکانيزم تشخيص حلقه براي اولين بار در
] [29براي الگوريتمهايی که تنها يک بيت را در هـر تکرار مکمل
میکنند ارائه شده است ،اما سازوکاري که از آن براي تشخيص حلقه
در اين الگوريتم استفاده شده است ،متفاوت با آن و براي الگوريتمهايی
که چندين بيت را در هر تکرار مکمل میکنند طراحی گرديده،
بهگونهاي که بسيار وابسته به تعداد بيتهايی است که بايد در هر تکرار
مکمل شوند .روند اجراي الگوريتم  WBFاصالحشده پيشنهادي
بدينصورت است:
در ابتداي تکرار kام ،ابتدا بردار سيندرم  S  k براي بردار دريافتی تعيين
میشود .درصورتیکه بردار سيندرم مخالف صفر باشد )، (S  k   0
تعداد بيتهايی که بايد در آن تکرار مکمل شوند بهوسيله رابطه ()5
محاسبه میشوند .سپس الگوريتم  WBFاصالحشده پيشنهادي براي

هر  ، n1, N قابليت اطمينان  En  را بهصورت زير محاسبه
میکند:
()4

 1  n, m  y n

m

 2 s

nM  n

En   

که در آن  s mو   n, mعبارتاند از:
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)zn (mod 2

()9



n  N  m

و
()2

ارائه دو الگوريتم ديکدينگ هيبريد جديد...

s m   h m , n zn 
n

 : Kشمارنده تکرارها
 n, m  min y i

i  N  m \ n

k 

 :  Mمجموعه CNهاي ارضاءنشده در تکرار Kام

 : Pkتعداد بيتهايی که بايد در تکرار Kام مکمل شوند

پسازآن الگوريتم براي هر  n * ، m1, M را بهعنوان موقعيت مکانی
ماکزيمم شدن قابليت اطمينان  En  بهصورت زير تعيين مینمايد:

n *  arg max En  

()0

تعاريف:

n N  m

 : B  k موقعيت بيتهايی که بايد در تکرار Kام مکمل شوند
ورودي :بردار دريافتی از خروجی کانال ( ) y
خروجی :بردار کلمه کد صحيح (

k 

)z

مقداردهی اوليه:

در ابتدا  k  0و ماکزيمم تعداد تکرارها را  k maxقرار میدهيم.

سپس هر  CNارضاءنشده  ،يک سيگنال ” “flipرا به سمت غيرقابل
اطمينانترين 22 VNارسال مینمايد .پسازآن هر گره متغير تمام
سيگنالهاي ” “flipدريافتی را ازنقطهنظر تعداد باهم جمع نموده و

همچنين مجموعه موقعيت بيتهايی را که موجب بروز حلقه میشوند،
در ابتدا تهی قرار میدهيم ( .) LE 0 

متريک تصميمگيري  F n k را تشکيل میدهد.

مرحله اول:

21

سپس الگوريتم ،مجموعه  B  k را که شامل موقعيتهاي  Pkتا از
بزرگترين مقادير  F n k است با استفاده از رابطه ( )4تعيين میکند.
k

()4

j i   arg max F n
k

1 n  N

درنهايت نيز الگوريتم تمام موقعيت بيتهاي واقع در مجموعه  B  k را
در دنباله  z  k  1مکمل نموده و دنباله جديد  z  k را توليد مینمايد.
پارامتر بهينه  در رابطه  E n  براي هر کد  LDPCخاص بايد از
طريق شبيهسازي تعيين گردد .شبيهسازيها نشان میدهند که نرخ
خطا خيلی به مقدار  حساس نيست و همچنين مقدار بهينه  به
ميزان  SNRوابسته نيست .جدول ( ،)1مقادير  بهينه را براي تعدادي
از کدهاي  FG-LDPCعملی ،نشان میدهد.
جدول ( :)1ميزان بهينه  براي برخی کدهاي [0] EG/PG LDPC

محاسبه  z 0  sgn  y از روي بردار دريـافتی از کـانـال و سپس

تعيين بردار سيندرم اوليه 



S    H z   . H T
0

0

مرحله دوم:

براي هر  ، m1, M با استفاده از
zn  mod 2 

استفاده از رابطه
بردار سيندرم
مرحله سوم:

k 

k 



n N  m

 zمؤلفههاي بردار سيندرم را با

s m   h m , n zn 
n

براي تشکيل

 Sمحاسبه نماييد.

اگر  S  k   0باشد ،عمليات ديکدينگ متوقف و خروجی  z  k را
بهعنوان کلمه کد ديکدشده در نظر بگيريد؛ در غير اين صورت



c

 

 H S k 



 Pk  را محاسبه نماييد و همه گرههاي وارسی



ارضاءنشده را براي تشکيل





 M  m sm 1 m
,  M1 ,
k 

نوع کد

(Kو)N

r

c

مقدار بهينه 

EG-LDPC

( 92و )99

0

0

1/2

مرحله چهارم:

PG-LDPC

( 54و )29

4

4

1/2

 k  k  1و اگر  k  k maxاعالم شکست الگوريتم؛ در غير اين صورت رفتن

EG-LDPC

( 124و )244

19

19

1/4

PG-LDPC

( 141و )229

12

12

1/4

EG-LDPC

( 201و )1829

92

92

2/1

PG-LDPC

( 019و )1842

99

99

2/1

EG-LDPC

( 9992و )5844

95

95

9

PG-LDPC

( 9591و )5191

94

94

9

جمعآوري نماييد.

به مرحله .5

مرحله پنجم:

بــراي هــر  ، n1, N بــا اســتفاده از  ،  n , m  min y iمقــادير قابليــت
i  N  m \ n

اطمينان  1  n , m   y n

m

  2s

m M  n

 E n   محاسبه نماييد.

مرحله ششم:

براي هر  n  arg maxE n   ، m1, M را تعين نموده و سپس


n  N m

گره وارسی  mام ،يک سيگنال ” “Flipبه گره متغير  n بنام

مراحل اجراي الگوريتم ديکدينگ تکراري  WBFاصالحشده بهصورت
زير است:

 f  m  n    1ارسال مینمايد و براي  n  n داريمf  m  n   0 :

مرحله هفتم:

الگوريتم ديکدينگ هيبريد  WBFپيشنهادي

Serial no. 72
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براي هر  ، n1, N سيگنالهاي ” “Flipرا از همه گرههاي وارسی

Received
Sequence

ارضاءنشده ممکن براي به دست آوردن متغير تصميمگيري مکمل نمودن

 f m n
k 
M

 F n k  جمع کنيد.

m

Proposed WBF Alg

مرحله هشتم:

No

مجموعه  B  k    j 1 k  , j 2 k  , ..., j P k    LEkرا که شامل موقعيتهاي
k



 Pkتا از بزرگترين مقادير , 1  n  N
k

j i   arg max F n
k

تعيين

1 n  N

  F nاست ،با استفاده از رابطه

k 

(بديهی

نماييد.

است

if Syndrome
Vector is zero

Sum-Product Alg
Yes

که
End

.) 1 j pk   ... j 2k   j 1k   N
k

شكل ( :)2بلوک دياگرام متناظر با الگوريتم ديکدينگ

مرحله نهم:
براي هر  ،kاگر

 k 1

B

k 

 Bباشد ،قرار دهيد:



k 

 LEk  LEk  Bو

 . p k  p k 1سپس برگشتن به مرحله 0؛ در غير اين صورت رفتن به
مرحله .10

مرحله دهم:
تعيين  z  k با مکمل نمودن موقعيت بيتهاي حاضر در مجموعه  B  k در
دنباله  z  k  1و سپس رفتن به مرحله .1

 -5الگوريتم ديکدينگ هيبريد جديد پيشنهادي
مبتنی بـر تـرکيب الگوريتم  WBFپيشنهادي با
الگوريتم ( Sum-Productيا )Min-Sum
نوآوري ديگر اين مقاله ارائه يک الگوريتم ديکدينگ تکراري هيبريد
دومرحلهاي است که دو الگوريتم ديکدينگ تکراري را براي کاهش
پيچيدگی محاسباتی کدهاي ( )FG-LDPCباهم ترکيب مینمايد.
ديکدينگ تکراري هيبريد ارائهشده میتواند شامل يک يا دو مرحله
باشد .ترتيب اجراي اين دو نوع الگوريتم بدينصورت است که ابتدا
الگوريتم ديکدينگ  WBFپيشنهادي اجرا میشود .اگر همه معادالت
پريتی چک ارضا شوند ،فرايند ديکدينگ با موفقيت به اتمام میرسد
و خروجی بهعنوان بردار ديکدشده در نظر گرفته میشود .در غير اين
صورت ،عمليات ديکدينگ به مرحله دوم منتقل میشود و با استفاده
از الگوريتم قدرتمند  Sum-Productادامه میيابد .بلوک دياگرام
متناظر با الگوريتم هيبريد ترکيبی پيشنهادي در شکل ( )2نمايش
داده شده است.

Serial no. 72

پيشنهاديمحاسباتی را به ميزان
ترکيبیچيدگی
جديد ،پي
الگوريتم ديکدينگ هيبريد
هيبريد
زيادي کاهش میدهد درحالیکه عملکرد يکسانی در مقايسه با
الگوريتم  SPAدارد.
شايد در ابتداي امر اينطور به نظر برسد که استفاده از ايده ترکيب دو
الگوريتم WBFپيشنهادي و ( SPAو يا  ) Min-Sumباعث افزايش
حجم محاسبات و درنتيجه افزايش پيچيدگی عمليات ديکدينگ
میشود ،اما در واقعيت اينگونه نيست چراکه ميزان مشارکت الگوريتم
ديکدينگ  SPAدر ديکدينگ هيبريد ترکيبی بسيار کم است .ميزان
اين مشارکت تقريباً معادل با  WERديکدينگ  WBFپيشنهادي است.
يک خطاي کلمه ،23هنگامی روي میدهد که يک پريتی چک ارضا
نشود يا بردار ديکدشده ،يک کلمه کدي متفاوت از کلمه کد ارسالی
باشد (خطاي غيرقابلشناسايی) .اما ازآنجاکه خطاي غيرقابلشناسايی
بهويژه براي کدهايی با طول بلند بهندرت روي میدهد ،بنابراين ،نرخ
خطاي کلمه  WERتقريباً معادل با احتمال عدم موفقيت پريتی چکها
است .لزوم ارائه و استفاده از الگوريتم WBFپيشنهادي براي مرحله
اول ديکدينگ تکراري هيبريد بهخوبی روشن است چراکه پرواضح
است هرچقدر عملکرد مرحله اول ديکدينگ بهتر باشد و از الگوريتم
قدرتمندتري براي اين منظور استفاده شود ،ميزان نياز به استفاده از
الگوريتم  SPAو يا  MSAبراي مرحله دوم الگوريتم کمتر است و بدين
ترتيب پيچيدگی الگوريتم هيبريد ترکيبی کاهش میيابد .در نواحی با
 SNRباال WER ،ديکدينگ  WBFپيشنهادي کم است ،يعنی الگوريتم
SPAبهندرت فعاليت میکند ،بنابراين پيچيدگی محاسباتی الگوريتم
هيبريد ارائهشده ،کاهـش میيابد .براي حاالتی که الگوريتم WBF
پيشنهادي میتواند خطا را شناسايی و اصالح نمايد ،الگوريتم  SPAنيز
قادر به انجام آن است اما براي حالتی که الگوريتم مرحله اول به
شکست میانجامد ،الگوريتم هيبريد ترکيبی وارد مرحله دوم شده و از
فيلتر الگوريتم  SPAمیگذرد ،بنابراين میتوان انتظار داشت که
الگوريتم ديکدينگ هيبريد ترکيبی ،دقيقاً داراي همان عملکرد
الگوريتم  SPAاست .ازآنجاکه پيچيدگی سختافزاري ديکدر WBF
پيشنهادي بسيار کمتر از ديکدر  SPAاست ،ديکدر هيبريد ترکيبی
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ارائهشده ،پيچيدگی سختافزاري قابلمقايسهاي با ديکدر  SPAدارد.
بهمنظور مقايسه پيچيدگی ميان الگوريتمهاي ارائهشده با الگوريتمهاي
موجود ،در جدول  2پيچيدگی محاسباتی در هر تکرار براي الگوريتم-
هاي مختلف بهصورت دقيق محاسبه شده است.
جدول ( :)2مقايسه پيچيدگی محاسباتی الگوريتمهاي مختلف
الگوريتم

پيچيدگی محاسباتی براي تکرار Kام

 WBFاستاندارد

N  1  cr

Modified WBF

N  1  cr

 WBFپيشنهادي

2( N  1)  cr  Nc

SPA

)N (3c  1

هيبريد پيشنهادي

3N (c  1)  c (r  N )  2

 -4نتايج شبيهسازي
پارامترهاي مهم در ارزيـابی يـک الگـوريتم ديکـدينگ عبـارتانـد از:
عملکرد احتمال خطاي الگوريتم ،ميـزان پيچيـدگی ،تعـداد تکرارهـاي
موردنياز براي همگرايی الگوريتم و سرعت همگرايی آن .در ايـن مقالـه
اين پارامترهاي مهم را براي الگوريتمهاي ارائهشده مـورد بررسـی قـرار
داده و آن را هم با پارامترهاي الگوريتمهاي مبتنی بر تصميمگيري نرم
و هم با پارامترهاي الگوريتمهاي هيبريد مقايسه نمودهايم .براي انجـام
شـــبيهســـازي از يـــک کـــد  LDPCبـــا هندســـه تصـــويري PG-
) LDPC(1057,813استفاده شده است.

 -1-4عملکرد  BERالگوريتم هيبريد  WBFپيشنهادي
شکل ( )9عملکرد  BERکد ) PG-LDPC(1057,813را نشان میدهد.
فاکتورهاي وزندهی بهينه  براي الگوريتمهاي ديکدينگ
 [25] 1.8 ،Modified WBFو  2.1براي الگوريتم  WBFپيشنهادي،
قرار داده شدهاند .با توجه به اين شکل میتوان ديد که الگوريتم هيبريد
 WBFپيشنهادي بسيار سريعتر از الگوريتم  Modified WBFهمگرا
میشود .براي مثال ،عملکرد الگوريتم  WBFپيشنهادي تنها با  1تکرار
میتواند به عملکرد الگوريتم  Modified WBFبا  24تکرار دست يابد.
الگوريتم  WBFپيشنهادي با  18تکرار عملکرد بهمراتب بهتري از
الگوريتم  Modified WBFبا  188تکرار همگرا دارد .لذا نتايج
شبيهسازي مؤيد آن هستند که الگوريتم  WBFپيشنهادي ارائهشده با
تعداد تکرارهايی بهمراتب کمتر میتواند به عملکرد الگوريتم Modified
 WBFبعد از همگرايی دست يابد .اما همچنان هر دو الگوريتم
 Modified WBFبا  188تکرار و WBFپيشنهادي با  18تکرار داراي
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ارائه دو الگوريتم ديکدينگ هيبريد جديد...

تلفات بهره کدينگی تقريب ًا حدود  8/4dBدر مقايسه با الگوريتم
در  BER = 10 7میباشند.

SPA

 -2-4بررسی متوسط تعداد تکرارهاي موردنياز براي
الگوريتم  WBFپيشنهادي
در اين قسمت ماکزيمم تعداد تکرارها بهمنظور ديکدينگ کد
) LDPC(1057,813براي الگوريتمهاي  WBFاستانداردModified ،
 WBFو  WBFپيشنهادي 48 ،قرار داده شده است .شکل ( )5ميانگين
تعداد تکرارها را برحسب  Eb N0براي اين الگوريتمها باهم مقايسه
مینمايد .با توجه به اين شکل ،الگوريتم  WBFپيشنهادي در
 BER = 10 5تنها بـه حـدود  1تکرار نيـاز دارد .حالآنکه،
الگوريتمهاي  WBFاستاندارد و  Modified WBFبه بيشتر از  28تکرار
نياز دارند .الگوريتم  WBFپيشنهادي ما داراي پيچيدگی تقريباً
يکسانی در هر تکرار نسبت به دو الگوريتم ديگر است اما همانطور که
از شکل نيز پيداست اين الگوريتم هم در نواحی با  SNRباال و هم در
نواحی با  SNRپايين به تعداد تکرار بسيار کمتري نسبت به دو
الگوريتم ديگر نياز دارد لذا سرعت همگرايی آن بسيار سريعتر است.
دليل آن نيز بسيار واضح است چراکه در الگوريتم ديکدينگ WBF
پيشنهادي ،حجم عمده عمليات در تکرارهاي اول و بهويژه در تکرار اول
انجام میپذيرد و اين به دليل استفاده از رابطه ( )5براي تعيين تعداد
بيتهايی است که بايد در هر تکرار مکمل شوند .روند تغييرات پارامتر
PG-

 P  k بهصورت نزولی است بهگونهاي که بهصورت تصاعدي کاهش
میيابد .نتايج شبيهسازي نشان میدهند که با استفاده از ماکزيمم 18
تکرار میتوان به بهترين عملکرد براي اين الگوريتم دست يافت و
افزايش بيشتر تعداد تکرارها تأثير محسوسی بر روي عملکرد آن ندارد.

 -9-4عملکرد احتمال خطاي ديکدينگ تکراري هيبريد
مبتنی بر ترکيـب الگوريتم  WBFپيشنهادي با
الگوريتمهاي  SPAو MSA
در ديکدينگ هيبريد ترکيبی ،ماکزيمم تعداد تکرارها براي
الگوريتمهاي  WBFپيشنهادي و  SPAبه ترتيب  18و  188تکرار قرار
داده شـــدهاند .شـــکلهــاي ( )4و ( )9عمـــلکرد خـــطاي کد
) PG-LDPC(1057,813را براي الگوريتمهاي ديکدينگ تکراري هيبريد
ترکيبی در قياس با الگوريتمهاي ديکدينگ ،Standard WBF
 WBF،Modified WBFاصالحشده SPA ،و  MSAنشان میدهند.
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شكل ( :)9مقايسه عملکرد  BERالگوريتم ديکدينگ  WBFپيشنهادي
با الگوريتمهاي ديکدينگ  Modified WBF ،Standard WBFو
 Sum-Productبراي کد )PG-LDPC(1057,813
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شكل ( :)5مقايسه متوسط تعداد تکرارهاي موردنياز براي همگرايی
الگوريتم ديکدينگ  WBFپيشنهادي با الگوريتمهاي ديکدينگ
 Standard WBFو  Modified WBFبراي کد
)PG-LDPC(1057,813

شكل ( :)4مقايسه عملکرد  BERالگوريتمهاي ديکدينگ
پيشنهادي و الگوريتم هيبريد پيشنهادي ()Proposed WBF + SPA
با الگوريتمهاي ديکدينگ  Modified WBF ،Standard WBFو
 Sum-Productبراي کد )PG-LDPC(1057,813
WBF

شکل ( )2نيز  BERو  WERالگوريتم  WBFاصالحشده را با
الگوريتمهاي  MSA ،SPAو هيبريدهاي پيشنهادي مبتنی بر ترکيب
الگوريتمهاي WBFپيشنهادي با  SPAو  MSAمقايسه مینمايد.
با توجه به شکلهاي ( )4تا ( ،)2مشاهده میشود که ديکدينگ
تـکراري هيبريد ترکيبی میتواند به عملکرد تقريباً يکسانی با
الگوريتمهاي  SPAو  MSAدست يابد .در شکل ( )2بهوضوح روشن
است که  WERالگوريتم  WBFپيشنهادي در  Eb N0  4 dBمعادل با
BER

Serial no. 72

شكل ( :)9مقايسه عملکرد  BERالگوريتمهاي ديکدينگ
پيشنهادي و الگوريتم هيبريد پيشنهادي ()Proposed WBF + MSA
با الگوريتمهاي ديکدينگ  Modified WBF ،Standard WBFو
 Min-Sumبراي کد )PG-LDPC(1057,813
WBF

 5 10 3است و مفهوم آن اين است که از هر  1888بار تکرار
ديکدينگ هيبريد ترکيبی ،تنها  4بار آن نيازمند الگوريتم  SPAيا
 MSAاست .همچنين در  ، Eb N0  4.5 dBدر ميان  10 5بار تکرار
ديکدينگ هيبريد ترکيبی ،تنها يکبار نياز به اجراي الگوريتم  SPAيا
 MSAاست و بدين ترتيب با افزايش ميزان نسبت سيگنال به نويز،
ميزان نياز به اجراي مرحله دوم الگوريتم هيبريد يعنی الگوريتم SPA
يا  MSAکاهش میيابد.
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جدول ( :)9مقايسه پيچيدگی محاسباتی الگوريتمهاي مختلف براي کد
) PG-LDPC(1057,813با c  r  33
پيچيدگی
محاسباتی تکرار
Kام

تعداد
تکرارها

پيچيدگی محاسباتی کل
الگوريتم

 WBFاستاندارد

2154

188

215488

Modified WBF

2154

188

215488

الگوريتم

شكل ( :)2مقايسه عملکرد  BERو  WERالگوريتم  WBFپيشنهادي با
 BERالگوريتمهاي ديکدينگ هيبريد ( ،)Proposed WBF+MSAهيبريد
( Min-sum ،)Proposed WBF+MSAو  Sum-Productبراي کد
)PG-LDPC(1057,813

با توجه به شکل ( )4بسيار واضح است که عملکرد الگوريتم
اصالحشده تنها حدود  8/4dBبا الگوريتم قدرتمند  SPAاختالف دارد
و در حدود  8/9dBعملکرد آن از الگوريتم  Modified WBFبهتر است؛
اين بهبود عملکرد در حالی است که الگوريتم  WBFپيشنهادي ،به
دليل دارابودن مکانيزمی که در آن چندين بيت را بهصورت موازي در
هر تکرار مکمل مینمايد ،به تعداد تکرارهاي بسيار کمتري نيز براي
همگرايی نياز دارد.
عملکرد الگوريتم هيبريد ترکيبی ارائهشده با توجه به شکلهاي ( )4تـا
( ،)2دقيقاً منطبق بر عملکرد الگوريتمهاي  SPAو  MSAاست بـا ايـن
تفاوت که تعداد تکرارهاي موردنياز براي آن بسيار کمتر از الگوريتمهاي
 SPAو  MSAاست.
WBF

 -5-4پيچيدگی محاسباتی الگوريتمهاي پيشنهادي
بهمنظور روشن شدن هرچه بيشتر کاهش پيچيدگی الگوريتم هيبريد
تـرکيبـی ارائـهشـده نسـبـت بـه الـگـوريتـم  ،SPAمـجـدداً کـد
) PG-LDPC(1057,813را با  c  r  33در نظر میگيريم.
پيچيدگی محاسباتی يا به عبارتی تعداد جمع کنندههاي موردنياز
جهت ديکد نمودن اين کد ،براي الگوريتمهاي ديکدينگ متفاوت در
جدول ( )9بهصورت دقيق محاسبه شدهاند.

با توجه به نتايج حاصلشده از جدول ( )9میتوان ديد که براي
کد مذکور الگوريتمهاي  WBFاستاندارد و  Modified WBFداراي
پيچيدگی يکسانی هستند .تعداد جمع کنندههاي موردنياز براي
الگوريتم  WBFپيشنهادي در کل الگوريتم ،حدود  1/2برابر
بيشتر از الگوريتمهاي  WBFاستاندارد و  Modified WBFاست.
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 WBFپيشنهادي

90802

18

908028

SPA

184288

188

18428888

هيبريد پيشنهادي

159202

18

1592028

اين افزايش پيچيدگی در ازاي حدود  8/9dBبهبود در عملکرد احتمال
خطا حاصل شده اسـت (شـکل ( .))4پيچيـدگی محاسـباتی الگـوريتم
قدرتمند  SPAدر مقايسه با الگـوريتم  WBFپيشـنهادي در هـر تکـرار
حدود  2/2برابر بيشتر و در کل الگوريتم حدود  22برابر بيشتر اسـت
درحالیکه اختالف عملکرد ميان اين دو الگـوريتم تنهـا حـدود 8/5dB
است .همچنين شايانذکر است که الگوريتم  WBFپيشنهادي تنهـا بـا
 18تکرار به جاي  188تکرار بـه نتيجـه مطلـوب مـیرسـد و بنـابراين
سرعت همگرايی بسيار سريعتري نسبت به الگوريتم  SPAدارد .با توجه
به نتايج جدول ( )9پيچيدگی محاسباتی الگوريتم هيبريـد پيشـنهادي
دومرحلهاي براي کل الگوريتم حداقل حدود  15برابر کمتر از الگوريتم
 SPAاست درحالیکه اين دو الگوريتم با توجه بـه شـکل ( )4عملکـرد
کامالً يکسانی دارند .همانطور که پيش ازاين نيز بيان شـد ،در اجـراي
الگوريتم هيبريد پيشنهادي لزوماً هميشه نيازي به اجـراي مرحلـه دوم
الگوريتم نيست ،اما در نتايج مربـو بـه پيچيـدگی الگـوريتم هيبريـد
پيشنهادي در جدول ( ،)9محاسبات با فـرض اينکـه در تمـام تکرارهـا
مرحله دوم نيز اجرا میشود ،انجام شده است .باوجوداينکـه پيچيـدگی
الگوريتم هيبريد در هر تکرار اندکی بـيشتـر از الگـوريتم  SPAاسـت،
شايد اينطور تصور شود که الگوريتم  SPAداراي پيچيدگی محاسباتی
کمتري است اما پرواضح است که پيچيدگی الگوريتم هيبريـد ترکيبـی
نسبت به الگوريتمهاي  SPAو  MSAبسيار کمتر اسـت ،چراکـه اوالً در
اجراي الگوريتم دومرحلهاي تکراري هيبريد ،لزومـاً هميشـه نيـازي بـه
انجام مرحله دوم ديکدينگ نيست و تنها اجراي مرحله اول ديکدينگ
منجر به تشخيص صحيح کلمه کد ارسالی و ايجاد بردار سيندرم تمـام
صفر میگردد؛ ثانياً همانطور که پيشازاين نيز اشاره شـد ،بـا افـزايش
ميزان  SNRميزان نياز بـه اجـراي الگـوريتم  SPAو يـا  MSAبسـيار
کاهش میيابد .از طرفی با توجه به ماهيت الگوريتم هيبريد مبتنـی بـر
مکمل نمودن بيتهـا بـهصـورت مـوازي ،تعـداد تکرارهـاي الزم بـراي
الگوريتم هيبريد پيشـنهادي جهـت همگرايـی و رسـيدن بـه عملکـرد
احتمال خطا مطلوب بسيار کمتر از الگوريتم  SPAاست .بنابراين مـی-
توان اينطور نتيجهگيري نمود که الگوريتم هيبريد ارائهشـده ،عملکـرد
يکسانی با الگوريتمهاي قدرتمند  SPAو  MSAدارد درحالیکـه تعـداد
تکرارها و ميزان پيچيدگی عملکرد آن بسـيار کـمتـر از آنهـا اسـت و
ازاينرو الگوريتم پيشنهادي ما بر الگوريتمهاي قدرتمندي همانند  SPAو
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 نتيجه-9
 دو الگـوريتم، موجـودParallel WBF در اين مقالـه بـر پايـه الگـوريتم
 ارائـهLDPC هيبريد بهبوديافتـه جديـد را بـراي ديکـدينگ کـدهاي
 اين الگوريتمها از يـک مکـانيزم جديـد بـراي تعيـين تعـداد و.نموديم
. استفاده میکنند،موقعيت بيتهايی که بايد در هر تکرار مکمل شوند
 ايـن.در اين مقاله يک رابطه جديد براي اين منظور ارائـه شـده اسـت
معادله مبتنی بر اين مشاهده است که يک همبستگی بسيار قوي ميان
تعداد بيتهايی که بايد در هر تکرار مکمل شوند و وزن همينگ بـردار
 در مقايسه با ديگر الگوريتمهاي هيبريـد قدرتمنـد.سيندرم وجود دارد
 الگـوريتمModified WBF  وStandard WBF هماننـد الگـوريتمهـاي
 عملکرد، پيشنهاديWBF هيبريد پيشنهادي اول تحت عنوان الگوريتم
 سرعت همگرايی بسيار بيشتر و همچنين نياز بـه،احتمال خطاي بهتر
 سـپس مـا ايـن.تعداد تکرارهاي بسيار کمتري را از خود نشان میدهد
 براي ارائـهMin-Sum  و همچنينSPA الگوريتم را با الگوريتم قدرتمند
 الگـوريتم.يک الگوريتم هيبريد دومرحلهاي جديـد ترکيـب نمـودهايـم
 وSPA ترکيبی حاصل داراي عملکردي دقيقاً همانند عملکرد الگوريتم
. اما با پيچيدگی بهمراتب کمتر نسبت به آن استMSA يا

پيشنهادها
 اسـتاندارد را بـاSPA  میتـوان الگـوريتم، براي مرحله دوم ديکدينگ
تعدادي از نسخههاي سادهشده آن براي دسـتيـابی بـه يـک مصـالحه
 در اين.خوب ميان پيچيدگی ديکدينگ و عملکرد خطا جايگزين نمود
 نيـز بـهعنـوانMin-Sum مقاله ما هـمچنـين از الگـوريتم ديکـدينگ
 بـراي مرحلـه دوم الگـوريتم هيبريـدSPA جايگزينی بـراي الگـوريتم
 هـمچنـين مـیتـوان از. استفاده نموديم،ترکيبی دومرحلهاي ارائهشده
 بـراي بهبـودOffset BP  و ياNormalized BP نسخههاي ديگري مانند
.عملکرد آن نيز استفاده نمود
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Low Density Parity Check Codes
Weighted Bit Flipping
Gallager
Encoding
Decoding
Hard Decision
Soft Decision
Linear Block Codes
Parity Check Matrix
Sparse
Tanner Graph
Variable Node
Check Node
Edge
Regular and Iregular
Error Control
Additive White Gaussian Noise
Syndrome Vector
Reliability Measure
Hamming Weight
Unsatisfied Check Node
Most Unreliable Variable Node
Word Error
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