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 علیرغم اهمیت حل این مسئله در زمینههایی مانندد. باینری در شرایط نویزی میپردازدBCH  این مقاله به مسئله تخمین پارامترهای کد:چکیده
 تمدا ایدن روشهدا مبتندی بدر ریشده و عامدلهدای. تاکنون تنها چند روش معدود برای آن پیشنهاد شددهاندد،شناختی-طراحی گیرندههای رادیو
 در این مقاله یک روش جبدری جدیدد و مد ثر بدرای تخمدین. بوده و تنها در نرخهای خطای بسیار پایین کارایی دارندBCH چندجملهای مولد کد
 بدرای. انجا میشودBCH  تخمین پارامترها در این روش تنها بر مبنای آزمایش تعدادی معدودی از کدهای. پیشنهاد میشودBCH پارامترهای کد
. بیتهای بررسی توازن مجدداً توسط بیتهای پیا تولید شده و با بیتهای بررسی توازن کلمه کد دریافتی مقایسه مدیشدوند،هرکدا از این کدها
 این تعداد بعد از محاسبه بایدد. تعداد اختالف بین بیتهای بررسی توازن است،معیار تصمیمگیری در مورد صحت و یا عد صحت کد موردآزمایش
 در این مقاله توزیع احتمال متناظر با این تعداد بهصورت کامالً تحلیلدی محاسدبه شدده و سدس یدک حدد آسدتانه.با یک حد آستانه مقایسه شود
 نتایج شبیهسازی نشان میدهند که کارایی روش پیشنهادشده در این مقاله بهمراتب بیشتر از روشهای قبلی.مناسب بر مبنای آن پیشنهاد میشود
.است
. چندجملهای اولیه، آزمایش حد آستانه،شناختی- سیستم رادیو، بیتهای بررسی توازن، روش جبری، باینریBCH  کد:واژههای کلیدی
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Abstract: This paper studies the problem of binary BCH code parameters estimation in noisy scenario. Despite the importance of
this issue in such areas as the design of cognitive radio receiver, so far just a few methods have been proposed to solve it. All these
methods are based on the BCH code generator polynomials roots and factors, and hence, are effective only in the very low noise.
This paper proposes a new effective algebraic method to identify the BCH code parameters. In this method, the parameter estimation
is performed based on the test of a few BCH codes. For each of these codes, the parity check bits are generated again by the message
bits, and then compared with the parity check bits of received code word. The Decision criterion is the number of differences
between the parity check bits. To do this, the number of unequal bits should be compared with a threshold. In this paper, we
analytically compute the probability distribution of unequal parity check bits number and then propose an appropriate threshold. The
simulation results show that the performance of proposed method is much higher than the previous methods.
Keywords: BCH code, algebraic method, parity check bits, cognitive radio system, threshold test, primitive polynomial.
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 -1مقدمه
کدهای تصحیح خطا یکی از اجزای اصلی سیستمهای مخابراتی مددرن
بوده و در بسیاری از کاربردهای عملی مورداستفاده قرار میگیرند .برای
مثال ،کد  RS1که یکی از معروفتدرین کددهای تصدحیح خطدا اسدت،
بهوفور در سیستمهای ذخیرهسازی داده استفاده میشود .یدک کداربرد
دیگر این کد در پنهاننگاری اطالعات بر روی تصاویر ارسالی اسدت .در
این سیستمها اطالعات ارسالی پیش از پنهاننگاری توسط کد تصدحیح
خطا کد میشوند تا با تخریبهای عمدی و یا غیرعمدی ایجادشدده بدر
روی تصویر مقابله کند [ .]1با وجود گذشت نیم قرن از ابددا کددهای
تصحیح خطا ،کماکان تحقیقات بسدیاری در زمینده کداربرد ،طراحدی و
حتی بهینهسازی این کدها انجا میشود .بدهعندوانمثدال محققدین در
[ ]2الگددوریتم جدیدددی را بددرای کدگشددایی کددد  LDPC2کدده یکددی از
قدیمیترین کدهای تصحیح خطا است ،ارائه کردهاند.
در سیستمهای مخابراتی پیشرفته از کددهای تصدحیح خطدا بدرای
مقابله با خطای کانال استفاده میشود .برای این منظور ،فرستنده چندد
بیت معنادار را با استفاده از یدک کدگدذار کاندال بده اطالعدات ارسدالی
اضافه میکند .گیرنده نیز با استفاده از یک کدگشای کاندال مناسدب از
این افزونگی برای تشخیص و تصحیح خطای کانال بهره میبدرد .بدرای
طراحی چنین کدگشایی نیاز به آگداهی کامدل از پارامترهدای کدگدذار
اسددت .بددااینحددال در برخددی از کاربردهددای عملددی ماننددد مخددابرات
غیراشتراکی ،3گیرنده از قبل نمیداند که چده پارامترهدایی در کدگدذار
فرستنده استفاده شدهاند .در این حالت اصدطالحاً گفتده مدیشدود کده
گیرنده کور 4اسدت؛ زیدرا پارامترهدای کدگدذار بایدد پدیش از عملیدات
کدگشایی تخمین زده شوند .یکی از کاربردهدای مهدم ایدن گیرندده در
سیستم های رادیو-شناختی 5است .یک سیستم رادیو-شناختی میتواند
خود را بر اساس پارامترهای تخمینی تنظیم کندد .یکدی از کاربردهدای
جذاب این سیستم در زمینه استراق سمع است کده در آن یدک کداربر
غیرمجاز قصد دارد تا اطالعات مبادلهشده بین دو سیستم مخدابراتی را
شنود کند.
مسددئله تخمددین کدگددذار کانددال تدداکنون در بسددیاری از مقددا ت
موردبررسی قرار گرفته است .برای مثال در [ ]9-1یک روش مبتنی بدر
مرتبه برای تخمین پارامترهای کدهای بلوکی پیشنهاد شدده اسدت .در
این روش رشته دریافتی بهصدورت سدطری در مداتری هدایی بدا ابعداد
مختلف قرار گرفته و سس تخمین پارامترهای کدد بدر مبندای فضدای
تهی و مرتبه این ماتری ها انجا میشود .بدا وجدود پیدیددگی بسدیار
با  ،کارایی این روش تنها در کدهایی بدا طدول پدایین مناسدب اسدت.
مراجددع [ ]4-12نیددز از ایددن روش بددرای تخمددین پارامترهددای کددد
کانولوشنال 6و توربو 7بهره بردهاند .روش مبتنی بر نسدبت شدبیهنمدایی
لگاریتمی 8یکی دیگر از روشهایی است که در تخمدین کددهای کاندال
پیشنهاد شده است [.]11-17
در این مقاله سعی بر آن است تا به مسئله تخمین پارامترهای کدد
 BCH9بدداینری در شددرایط نددویزی پرداختدده شددود .کددد  BCHیکددی از

Serial no. 79

تخمین پارامترهای کد  BCHباینری . . .

مهم ترین کدهای چرخشی 10است .قابلیت تصحیح خطای با بههمدراه
پیادهسازی آسان ،این کد را به یکی از پرکاربرترین کدهای کانال مبدل
کرده است .برای نمونه این کدها بهطور وسیع در سیستمهای مخابراتی
ماهوارهای و سیستمهای ذخیدرهسدازی مورداسدتفاده قدرار مدیگیرندد.
علیرغم وسعت کاربرد کدهای  ،BCHتحقیقات بسیار کمدی در زمینده
تخمین پارامترهای آن انجا شده است .در [ ]11یک روش مبتندی بدر
بزرگترین مقسو -علیه مشترک 11برای تخمدین طدول و چندجملدهای
مولد 12کد  BCHپیشنهاد شده است .در این روش چندجملدهای مولدد
بر مبنای بزرگترین مقسو -علیه مشترک کلمات کد دریافتی محاسبه
میشود .البته این روش در حالت کلی صحیح نیست؛ زیدرا در طراحدی
آن چندجملهای مولد کد  BCHبهاشدتباه تجزیدهناپدذیر 13فدر شدده
است .این فر اشتباه میتواند منجر به تخمدین اشدتباه چندجملدهای
مولد و سایر پارامترهای کد شود.
14
در [ ]11یددک روش مبتنددی بددر عامددلهددای چندجملددهای مولددد
( )GPFMبرای تخمین پارامترهای کد  BCHدر شرایط نویزی پیشنهاد
شده است .این روش حضور تما چندجملهای کمینده 15محتمدل را در
کلمات کد دریافتی موردبررسی قرار داده و سس

پرتکرارترین آنهدا را

بهعنوان عاملهای چندجملهای مولدد معرفدی مدیکندد .چندجملدهای
کمینه یک چندجملهای تجزیهناپذیر است که یکی از م لفههای میدان
)  GF(2mرا بههمراه تما مزدوجهایش بهعنوان ریشده در اختیدار دارد.
محققددین در [ ]14-13از ایددن وییگددی بددرای تخمددین ریشددههددای
چندجملهای مولد کد  BCHاستفاده کردهاندد .ایدن روش کده در [،22
 ]21به حالت تصمیمگیری نر توسعه داده شدده اسدت ،حضدور تمدا
م لفددههددای میدددان )  GF(2mرا در ریشددههددای کلمددات کددد دریددافتی
موردآزمایش قرار داده و سس

پرتکرارترین آنها را بهعنوان ریشههدای

چندجملهای مولد معرفی میکند .عملکدرد ایدن روش مشدابه بدا روش
 GPFMاست ،زیرا حضور هر م لفه میدان )  GF(2mدر ریشده کلمدات
کد دریافتی در حقیقت به معنای حضور چندجملهای کمینه متناظر بدا
آن م لفه در کلمات کد نیز است .البتده ایدن روش تد ثیر چندجملدهای
اولیه 16را بر روی ریشههای کلمات کد ارسالی بهدرستی در نظر نگرفتده
و پیدیدگی محاسباتی آن نیز بسیار زیاد است .عالوه بر این حضور نویز
کانال عملکرد دو روش فوق را بهشدت تحت ت ثیر قرار مدیدهدد ،زیدرا
وجود حتی یک بیت خطا میتواند ریشدههدای کلمدات کدد ارسدالی را
کامالً تغییر دهد.
در این مقاله یک روش جبری جدید برای تخمین پارامترهدای کدد
 BCHباینری در شرایط نویزی پیشنهاد میشود .تخمدین پارامترهدا در
این روش تنها بر مبنای آزمایش چند کد  BCHخاص انجا مدیشدود.
بهازای هرکدا از این کدها ،بیتهدای بررسدی تدوازن 17مجددداً توسدط
بیتهای پیا تولید میشوند .معیار تشخیص کد صحیح ،تعداد اختالف
بین بیتهای بررسی توازن تولیدشده و بیتهای بررسی توازن کلمه کد
دریافتی است .البته تصمیمگیری بر مبنای این معیار نیازمندد انتخداب
یک حد آستانه است .در این راستا ،توزیدع احتمدال متنداظر بدا تعدداد
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اختالف بیتهای بررسی توازن بهصورت کامالً تحلیلی محاسبه شدده و
سس یک حد آستانه مناسب بدرای تشدخیص پارامترهدای کدد BCH
پیشنهاد میشود .ما روش پیشنهادی در این مقالده را روش مبتندی بدر
بیتهای بررسی توازن ( )PCBMمیندامیم .نتدایج شدبیهسدازی نشدان
میدهند که حساسیت روش  PCBMنسبت به نویز بدهمراتدب کمتدر از
روشهای پیشنهادشده در کارهای پیشین است.
این مقاله در ادامه بهصورت زیدر تنظدیم شدده اسدت .در بخدش 2
مهمترین خواص کد  BCHبهطور مختصر بیان میشوند .سدس بخدش
 9به تشریح کامل مسئله تخمین پارامترهای کدد  BCHدر کاربردهدای
عملی میپردازد .در بخش  7یدک معیدار و حدد آسدتانه مناسدب بدرای
آزمایش صحت پارامترهای کد  BCHپیشنهاد میشود .سس بخدش 1
به تشریح کامل مراحل تخمین پارامترهای کدد  BCHبدر مبندای ایدن
معیار میپردازد .در بخش  1چند مثال شبیهسازی بههمراه منحنیهای
عملکرد و پیدیدگی محاسباتی بهمنظور ارزیدابی الگدوریتم پیشدنهادی
ارائه خواهد شد .نهایتاً بخدش  4نتدایج ایدن مقالده را بدهطدور مختصدر
جمعبندی کرده و برخی از مسدائل حدلنشدده در زمینده تخمدین کدد
 BCHرا مطرح میکند.

کد  BCHدر زمره کدهای بلوکی چرخشی قرار مدیگیدرد .لدذا همانندد
دیگر کدهای چرخشی میتواند توسط یک چندجملهای مولدد توصدیف
شود .فر کنید )  BCH(n , kیک کدد  BCHبداینری اولیده بدا طدول
 n  2m  1و قابلیت تصحیح خطای  tباشدد .همدندین فدر کنیدد
)  p (xچندجملهای اولیه سازنده میدان )  GF(2mبوده و  نیز یدک
م لفه اولیه در این میدان باشد .در اینصدورت چندجملدهای مولدد کدد
)  BCH(n , kمیتواند بهصورت زیر نوشته شود [:]22
g (x )  LCM1 (x ),3 (x ),...,2t 1 (x )
() 1
کدده در آن  LCMکوچددکتددرین مضددرب مشددترک بددوده و )  i (xنیددز
چندجملهای کمینه متناظر با م لفده   iاسدت .چندجملدهای کمینده
م لفه )    GF(2mیک چندجملهای با درجه  eاست کده  و تمدا
e 1

مزدوجهایش (یعنی  )  2 ,  4 ,,  2را بهعنوان ریشه در اختیار دارد.
بهعنوانمثال چندجملهای کمینه ( یعنی )  ) 1 (xبرابر با ) ( p (xبا
درجه  )mاست.
k 1
فر کنید  u (x )  u 0  u1x   u k 1xچندجملدهای پیدا
متناظر با ورودی کدگذار  BCHباشد .آنگاه عملیات کدگذاری میتواندد
بهصورت زیر نوشته شود:
) c ( x )  u (x ) . g ( x

() 2
که در آن

 c (x )  c0  c1x  c n 1xچندجملهای کد متنداظر بدا

خروجددی اسددت .فددر

کنیددد

n k

 g n k x

g (x )  g 0  g 1x 

چندجملهای مولد کد  BCHباشد .در اینصورت رابطه ( )2میتواندد در
قالب ماتریسی زیر بازنویسی شود:
() 9

Serial no. 79

کدددددددددددددددددددددددددددددده در آن
c n 1 1n

کدگذار بوده و ماتری

C U . G

u k 1 1k

مولد  Gنیز بهصورت زیر تعریف میشود:



() 7

 U  u 0 u1و

 C  c0 c1بددهترتیددب بردارهددای ورودی و خروجددی

0 
0 



 g n  k  k  n

g n k

0
g n k



g1

g0

0
0

 g n k
g1

g0
g1
0



g1
g0
0
0

g 0
0

G0


0


در اغلدب سیسددتمهددای مخددابراتی از کدگددذارهای سیسددتماتیک
استفاده میشود .کدگذار سیستماتیک بیتهای پیا را بدون تغییدر در
انتهای کلمه کد قرار میدهد .لذا کلمده کدد در ایدن حالدت مدیتواندد
بهصورت زیر نوشته شود:

18

() 1
که در آن

u k 1 ]1n

v n  k 1 u 0 u1
Message bits

v n  k 1 1n  k

C  [v 0 v 1

Parity-check bits

 V  v 0 v 1بردار بررسی توازن نامیدده

میشدود .اگدر چندجملدهای بررسدی تدوازن کدگدذار  BCHبدهصدورت
 v (x )  v 0  v 1x   v n k 1x n k 1تعریددف شددود ،رابطدده زیددر را
خواهیم داشت [:]22
) v (x )  u (x ) . x n  k mod g (x

()1

 -2توصیف ریاضی کد BCH

n 1

تخمین پارامترهای کد  BCHباینری . . .

در این رابطه  modنشاندهنده عملگر باقیمانده است.
نکتدده آخددری کدده بایددد بدده آن اشدداره شددود ایددن اسددت کدده کددد
)  BCH(n , n  mدر حقیقت یک کد همیند چرخشدی اسدت [.]22
قابلیت تصحیح خطای این کدد برابدر بدا یدک اسدت .لدذا از رابطده ()1
میتوان نوشت:
) g (x )  1 (x )  p (x
() 4
فر کنید )  H(nکد همین چرخشی متناظر بدا ) BCH(n , n  m
باشد .آنگاه با توجه به رابطه ( ،)4چندجملهای مولدد آن برابدر بدا یدک
چندجملهای اولیه از درجه  mاست.

 -3مدل سیستم
مسددئله تخمددین پارامترهددای کددد  BCHدر بسددیاری از سیسددتمهددای
غیراشتراکی (اعم از سیستم های رادیو-شناختی و استراق سمع) مطرح
میشود .در این بخش سعی بر آن است تا مدل مسئله تخمین بهصورت
کامالً شفاف بیان شود .این مدل بهصورت شدماتیک در شدکل  1رسدم
شده است.
فرسددتندهای را در نظددر بگیریددد کدده از کدگددذار سیسددتماتیک
)  BCH(n , kبرای مقابله با خطدای کاندال انتقدال اسدتفاده مدیکندد.
بهطورکلی ،در طرف مقابل میتواند دو نو گیرنده متفاوت وجود داشته
باشند:
 .1گیرنده اشتراکی که از پارامترهای کدگدذار مطلدع بدوده و بده یدک
کدگشای  BCHمناسب مجهز است،
 .2گیرنده غیراشتراکی (کور) که از پارامترهای کدگذار اطالعی نداشته
و باید این پارامترها را از رشته دریافتی تخمین بزند.
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گیرنده اصلی
مقصد
داده

کدگشای

BCH

فرستنده

دمدو تور

کانال
انتقال

گیرنده کور
مقصد
داده

کدگشای  BCHکور

منبع
داده

کدگذار سیستماتیک

مدو تور

دمدو تور کور

تخمین پارامترهای کد  BCHدر حالت نویزی
پارامترهای کد

BCH

شکل  :1ترسیم مسئله تخمین پارامترهای کد BCH

فدددر

کنیدددد

c n(i)1 

1 n

) i C (i )  c0(i ) c1(iاُمدددین بدددردار
از

خروجی کدگذار باشد .در اینصدورت فرسدتنده رشدته زیدر را (پد
مدوله کردن) بهسمت کانال انتقال ارسال میکند ،یعنی:
)(1
X  [C
)C (2
C ( L ) ]1nL
() 8
در این رابطه  Lتعداد کلمات کد ارسالی است .بدردار  Xاز طرید یدک
کانال نویزی به تخمینگر کد  BCHدر گیرنده کور وارد میشود .توجه
کنید که منظور از کانال مجمو تمدا بلدوکهدایی هسدتند کده بدین
کدگذار فرستنده و کدگشای گیرنده قرار میگیرندد ،مانندد مددو تور،
کانال انتقال فیزیکدی ،دمددو تور (کدور) و  . ...در ایدن مسدئله کاندال
بهصورت باینری متقارن 19با احتمال خطای  در نظر گرفته میشدود.
در این حالت رشته دریافتی میتواند بهصورت زیر نوشته شود:
() 9
Y X E
که در آن  Eبردار خطای کانال است .تخمینگدر کدد  BCHبایدد تمدا
پارامترهای کدگذار  BCHرا از بدردار دریدافتی  Yاسدتخراج کندد .ایدن
پارامترها عبارتاند از:
 .1طول کلمات کد؛ یعنی n
 .2طول پیا ؛ یعنی k
m
 .9چندجملهای اولیه سازنده میدان )  GF(2؛ یعنی ) p (x
توجه داشته باشید کده ایدن پارامترهدا کدد  BCHرا بدهطدور کامدل
توصیف میکنند .بهعبارتدیگر ،بهازای هر سه-تایی   n , k , p (x ) تنها
و تنها یک کد  BCHباینری وجود دارد .در بخشهدای آتدی یدک روش
جبری جدید و م ثر برای تخمین این پارامترها معرفی میشود.
ما در ادامه کد )  BCH(n , kبدا چندجملدهای اولیده ) p( xرا بدهطدور
مختصر با )  BCH(n , k , pنشان میدهیم .پدارامتر  pمعدادل هشددت-
هشدددتی چندجملدددهای ) p( xاسددت .بددرای محاسددبه  pابتدددا ضددرایب
چندجملددهای  p (x )  p0  p1x   pm x mبددهصددورت بدداینری
 ( pm pm 1  p1 p0 )2نوشته شده و سدس هدر سده بیدت متدوالی بده
مبنای  1تبدیل میشوند .در ضدمن اگدر تعدداد بیدتهدا مضدربی از 9
نباشد ،چند بیت صفر از سمت چپ به عددد بداینری اضدافه مدیشدود.
بهعنوانمثال معادل هشدت-هشدتی چندجملدهای  1  x 3  x 5برابر با
 (101001)2  (51)8است.

Serial no. 79

 -4پیشنهاد معیاری برای آزمایش صحت پارامترها
مبنای کار الگوریتمی که در این مقاله پیشنهاد مدیشدود ،جسدتجو در
مجموعهای از مقادیر محتمل   n , k , p است .لذا در این بخش سدعی
بر آن است تا معیاری م ثر برای آزمایش

صحت پارامترهدای کدد BCH

در شرایط نویزی پیشنهاد شود .البته بهمنظور توضیح بهتر ،حالتهدای
بددون نددویز و ندویزی در زیدربخشهدایی مجددزا بررسدی مدیشددوند .در
زیربخش  9-7نیز مراحل آزمایش پارامترها به طور کامل تشریح خواهد
شد.
 -1-4معیار آزمایش پارامترهای کد در حالت بدون نویز
کنید

فر

 Y   y 0 y 1بردار دریدافتی بدوده و

y Ln 1 1nL

̂n

نیز تخمین پارامتر  nباشد .آنگاه از تفکیک ̂- nبیتی  Yخواهیم داشت:
()10

ˆY nˆ(i )   y (i 1).n

ˆy (i 1).nˆ 1  y inˆ  ˆ ; i  1,2,, Ln
1 n

که در آن ̂ L nبرابر با
بردار  Xاست ،یعنی

 Ln 
 nˆ 
 
X

است .در حالت بدون نویز بردار  Yبرابر با

 .Yدرنتیجه اگر مقدار

̂n

برابر با  nباشدد ،از

رابطه ( )1خواهیم داشت:
ˆY nˆ(i )  C (i ) ; i  1,2,, Ln

()11
فددر

کنیددد ˆ kتخمددین پددارامتر  kباشددد .آنگدداه بددهازای مقددادیر

ˆ i  1,2,, Lnبردارهای

()12

) (i
ˆn

Vو

) (i
ˆn

 Uبهصورت زیر تعریف میشوند:

y (i 1) nˆ 1  y inˆ  kˆ 1 

ˆ1 nˆ  k

ˆ 
1 k

ˆ y in

y inˆ  kˆ 1

ˆV nˆ(i )   y (i 1) n


)  (i
ˆU nˆ   y inˆ  k

توجه داشته باشدید کده بردارهدای )  Vnˆ(iو )  U n(ˆiبدهترتیدب شدامل
ˆ n̂  kبیت اول و ˆ kبیت آخر بردار )  X n(ˆiهسدتند .لدذا اگدر شدرو
n̂  n

()19

و  kˆ  kبرقرار باشند ،از روابط ( )1و ( )11خواهیم داشت:
ˆ; i  1,2,, L n

) (i
) (i

V nˆ V
)  (i
) (i

U nˆ  U
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که در آن )  U (iو )  V (iبهترتیب بردار پیا و بدردار بررسدی تدوازن
متناظر با کلمه کد )  C (iهستند .لذا این بردارها بدهترتیدب دارای ابعداد
ˆ 1 n̂  kو ˆ 1  kهستند.
همانگونه که پدیشازایدن نیدز اشداره شدد ،پارامترهدای سدهگانده
  n , k , p (x ) بهطور کامل کد )  BCH(n , k , pرا توصدیف مدیکنندد.
لذا در صورت برقراری شرو
که کد تخمینی (یعنی

 kˆ  k ، n̂  nو  p̂  pمیتوان گفت

) ˆ) BCH(nˆ , kˆ , p

) (i
ˆn

این حالت بردارهای  Uتوسط کد
از رابطه ( )11خواهیم داشت:

صحیح است .بندابراین اگدر در

) ˆBCH(nˆ , kˆ , p

ˆ; i  1,2,, Ln

()17

کدگذاری شدوند،

) Yˆnˆ(i ) Y nˆ(i )  C (i

که در آن )  Yˆnˆ(iبردار کد حاصل از کدگذاری را نشان مدیدهدد .توجده
داشته باشید که ابعداد ایدن بدردار ˆ 1 nاسدت .حدال اگدر )  Vnˆ(iبدردار
بررسی توازن متناظر با )  Yˆnˆ(iباشد (یعنی برداری شدامل ˆ n̂  kبیدت
اول )  ،) Yˆnˆ(iمیتوان نوشت:
ˆ; i  1,2,, Ln

()11
فر
)  V nˆ(iو

) (i

Vˆnˆ(i ) V nˆ(i ) V

کنید که ˆ d nˆ , kˆ , pتعداد بیدتهدای مغدایر در تمدا بردارهدای
)  Vˆnˆ(iباشد،

یعنی:



()11



n ,k , p

خواص آن را بهصورت زیر توصیف میکنیم:
خاصیت  :1اگدر

n ,k , p

بهعبارتدیگر ،مقدار

 BCH(nˆ , kˆ , pˆ ) باشدد ،آنگداه

n̂  n

اسدت.

تنها بهازای طول کد صحیح میتواند برابدر

ˆd nˆ , kˆ , p

با صفر باشد.
خاصیت  :2اگر

n ,k , p

) ˆBCH(n , kˆ2 , p

 BCH(n , kˆ , pˆ ) باشدد ،آنگداه تمدا کددهای
kˆ2  kˆ1

با طول پیا

نیز متعل به

خاصیت  :3کمترین طول پیدا در مجموعده

هستند.

n ,k , p

متعلد بده کدد

n ,k , p

) ( BCH(n , k , pیعنی کد  BCHاصلی) است.
خواص فوق نقشی کلیدی در کاهش فضای جستجوی پارامترهدای
کد  BCHدارند .لذا در اینجا چند مثال عددی برای ت ییدد و همدندین
درک بهتر این خواص ارائه میشود:
 BCH(312145را در نظدر بگیریدد .در شدکل  2مقددار
مثال  :1کد ) , ,
ˆd nˆ , kˆ , p
ˆN nˆ , k

0.5 

برحسب پارامترهای ˆ kو ̂ pو بهازای طولهای

ˆt nˆ , kˆ , p

 nˆ  15, 31, 63,127رسم شده اسدت .همدانگونده کده از خاصدیت 1
انتظار میرفت ،مقادیر صفر ˆ d nˆ , kˆ , pتنها بدهازای طدول ( n  31شدکل
(-2ب)) رخ داده و در سایر موارد (یعنی شکلهدای (-2الدف)(-2 ،ج) و

ˆL n

) d nˆ , kˆ , pˆ   wt Vˆnˆ(i ) V nˆ( i
i 1

که در آن ) wt(.وزن همین بردار موردنظر را نشان میدهد .آنگاه بدا
توجه به رابطه ( )11میتوان گفت کده مقددار ˆ d nˆ , kˆ , pدر ازای تخمدین
صحیح پارامترهای کد برابر با صدفر اسدت .در مقابدل ،تخمدین اشدتباه
هرکدا از پارامترهای کد میتواند رابطه بین بردارهای )  V nˆ(iو )  Vˆnˆ(iرا
به طور کامدل از بدین ببدرد .در ایدن حالدت احتمدال تغدایر هرکددا از
بیتهای )  V nˆ(iو )  Vˆnˆ(iبرابر با  2/1است .لدذا از رابطده ( )11مدیتدوان
گفت که ˆ d nˆ , kˆ , pدارای توزیع احتمال زیر است:

ˆN nˆ , k

(-2د)) مقدار آن تقریباً برابر با
تنها سه کد با مقدار

ˆd nˆ , kˆ , p

است .با توجه به شدکل (-2ب)،

2

صفر وجود دارد:

 BCH(3121
, , 45),BCH(3126
, , 45),BCH(3126
, , 75)

312145
, ,

در این مجموعه دو مقدار ˆ kمختلف وجود دارد 21 :و  .21مطداب بدا
خاصیت  ،9کمترین مقدار طول پیا در ایدن مجموعده متعلد بده کدد
 BCH(312145است.
) , ,

N ˆ ˆ 
N
d
ˆPr(d nˆ , kˆ , pˆ  d )   n , k  0.5d (1  0.5) nˆ ,k
 d 



0.5

0.5

^;t n^ ;k
^p

^;t n^ ;k
^p

()14

برابر با صفر است .ما مجموعه تما این کدها را با

نشدان داده و

0

که در آن ˆ N nˆ , kبرابر با

ˆ(nˆ  kˆ ). Ln

0

است (یعنی تعداد کل بیتهدای

بررسی توازن) .رابطه ( )14در حقیقت نشاندهنده توزیع دوجملدهای
) (N nˆ , kˆ ,0.5اسددت .تددابع احتمددال متندداظر بددا توزیددع دوجملددهای

20

45
51
57
26

67

21
16

^k

11

73
6

0.5

^;t n^ ;k
^p

0.5

t n^ ;k^ ;^p

X
N

را بدا تدابع

) (

n

نشدان

5

(الف)

N 
f X (x )     x (1   ) N  x
x 

خواهیم داد.
نتایج شبیهسازی نشان میدهند که مقدار

0
0

120
106

92

78

^k

64

50

36

203
217
235
253
277
313
325
357
367

57

51

45

p
^

22

8

ˆd nˆ , kˆ , p

بدهازای چنددین

شکل  :2منحنی ˆ t nˆ , kˆ , pبرحسب

39

103
36

^k

(د )

کد  BCHدیگر نیز (عالوه بر کد  BCHاصدلی؛ یعندی ) ) BCH(n , k , p

Serial no. 79

p
^

^k

75

که در آن  Xیک متغیر تصادفی با توزیع دوجملدهای اسدت .مدا توزیدع
احتمال متناظر با متغیدر نرمدالیزهشدده

11
7

p
^

31

(ب)

)  (N , بهصورت زیر تعریف میشود:
()11

23

133
30

24

141
18

147
16

10

155
7

163

^p

(ج)
ˆk

و

̂p

، BCH(3121
برای کد ), , 45

(الف) ( ، n̂  15ب) ( ، n̂  31ج) ( ، n̂  63د)

n̂  127
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ˆ t nˆ , kˆ , pبرحسب ̂ kو ̂ pرسم شده است .در این شکل نیز میتوان دید
n ,k

که مقادیر صفر

ˆd nˆ , kˆ , p

BCH( nˆ , kˆ ) 

n ,k

Probability

 BCH(63, 30103را در نظر بگیرید .در شدکل  9مقددار
,
مثال  :2کد )
BCH( nˆ , kˆ ) 

تنها در طول اصلی (یعندی  )19رخ دادهاندد .بدا

توجه به شکل (-9ب) ،نُه کد در مجموعه

قرار دارند:

69,30103
,

 BCH(63, 30103
,
), BCH(63, 36,103), BCH(63, 39,103),

69, 30103
,

BCH(63, 45,103), BCH(63, 51103
,
), BCH( 63, 57,103),

BCH(63, 51155
,
), BCH(63, 57,155), BCH(63, 57,147)

 rn,k,در شرایط غیرنویزی
شکل  :4توزیع احتمال پارامتر
ˆˆ ˆ p

مطاب با خاصیت  ،9کمترین مقدار ˆ kدر این مجموعه نیز متعل
ˆd nˆ , kˆ , p

0.5

ˆrnˆ , k

به کد اصلی است .با دقت در شکل (-9ب) میتوان دید که مقادیر صفر
همواره در مقادیر ˆ kمتوالی رخ داده و به بیشدترین مقددار

ˆk

0

0

 -2-4معیار آزمایش پارامترهای فرضی در حالت نویزی

 k  30, 36, 39, 45, 5157رخ دادهانددد .ایددن
 p  103بددهترتیددب در
,

یک کانال باینری متقارن با احتمال خطای  در نظر بگیرید .مطاب با
رابطه ( ،)3بردار  Yدر این حالت نسخهای تغییریافته از بردار  Xاسدت،
 E  e0 e1بدردار
یعنی  .Y  X  Eفر
کنید e Ln 1 1nL

وییگی در حقیقت خاصیت  2را ت یید میکند.

خطای کانال باشد .آنگاه از تفکیک ̂- nبیتی بردار  Eخواهیم داشت:

(یعنی  )14ختم میشوند .بهعندوانمثدال مقدادیر صدفر

بدهازای

ˆd nˆ , kˆ , p

()20
0.5

t n^ ;k^ ;^p

^;t n^ ;k
^p

0.5

0

0
57

51

45

45

39

103
36

133
30

^k

24

57

141
18

147
16

10

^p

155
7

21

^k

11

73

t n^ ;k^ ;^p

0.5

t n^ ;k^ ;^p

231

0

0
207

187

163

139

115

^k

91

515
545
71

47

29

607
703
9

765

78

^k

^p

64

50

(د)

36

203
217
235
253
277
313
325
357
367

^p

22

8

(ج)

شکل  :3منحنی ˆ t nˆ , kˆ , pبرحسب

ˆk

و

̂p

، BCH(63, 30103
,
برای کد )

(الف) ( ، n̂  31ب) ( ، n̂  63ج) ( ، n̂  127د)

حال فر

کنید که

ˆd nˆ , kˆ , p
ˆN nˆ , k

ˆrnˆ , kˆ , p

n̂  255

نسبت بیتهای مغایر در تما

بردارهای )  V nˆ(iو )  Vˆnˆ(iباشد .آنگاه با توجه به مباحث فوق میتدوان دو
توزیع متفاوت را برای ˆ rnˆ , kˆ , pمتصور شد:
()13

n ,k , p

n ,k , p

 (r ˆ ) ; BCH(nˆ , kˆ , pˆ ) 
ˆ nˆ , k , p
rnˆ , kˆ , pˆ ~ 
ˆ

 n (0.5) ; BCH(nˆ , k , pˆ ) 

که در آن )  (.نشاندهنده یک تابع ضربه گسسته است .این توزیعهدا
بهصورت شماتیک در شکل  7ترسیم شدهاند.
رابطه ( )13معیدار مناسدبی را بدرای آزمدایش صدحت پارامترهدای

  nˆ , kˆ , pˆ ارائه میدهد .البته برای تکمیل آن ز است تا اثر نویز نیز
بررسی شود .زیربخش بعدی به بررسی این موضو میپردازد.
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ˆ; i  1,2,, L n

که در آن بردارهای

0.5

435

()21

p
^

75

6

(ب)

120
106

ˆ; i  1,2,, Ln

()22

(الف)

92

لذا رابطه ( )11میتواند بهشکل زیر بازنویسی شود:

67
16

163

e (i 1).nˆ 1

) (i
ˆn

E

) (i

C

) (i
ˆn

Y

متعاقباً از رابطه ( )19خواهیم داشت:

51
26

ˆ einˆ  ˆ ; i  1,2,, Ln
1 n

ˆE n(ˆi )  e (i 1).n

) (i
ˆV , n

E

و

) (i
ˆU , n

) (i
) (i
) (i

ˆV nˆ V  EV , n
)  (i
) (i
) (i

ˆU nˆ  U  EU , n

 Eبهترتیب شدامل ˆ n̂  kبیدت اول و

ˆ kبیت آخر بردار )  E n(ˆiهستند .لذا این بردارها بهترتیدب دارای ابعداد
ˆ 1 n̂  kو ˆ 1 kهستند.
حال فر کنید که بردار خطای

ˆEU(i,)n

برابر با صدفر باشدد (یعندی

بیتهای پیا در کلمه کد دریدافتی بددون خطدا باشدند.) U n(ˆi )  U (i ) ،
آنگاه بر طب روابط ( )11و ( )22خواهیم داشت:
ˆ; i  1,2,, Ln

()29

E

) (i
ˆV , n

) (i

V

E

) (i
ˆV , n

ˆV

) (i
ˆn

ˆV

) (i
ˆn

لذا احتمال تغایر هرکدا از بیتهای )  V nˆ(iو )  Vˆnˆ(iدر این حالدت برابدر
با  است .بندابراین در صدورت صدفر بدودن بدردار ˆ EU(i,)nپدارامتر ˆrnˆ , k
دارای توزیع )  n (است .در مقابل ،وجدود حتدی یدک بیدت خطدا در
بردار )  U n(ˆiمیتواند رابطه بین بردارهای )  V nˆ(iو )  Vˆnˆ(iرا بهطور کامدل
از بین ببرد .در این حالت احتمال تغدایر هرکددا از بیدتهدای )  V nˆ(iو
)  Vˆnˆ(iبرابر با  2/1بوده و لذا ˆ rnˆ , kدارای توزیع ) n (0.5است .نهایتاً با
توجدده بدده ایددنکدده احتمددال صددفر بددودن بددردار

) (i
ˆU , n

E

برابددر بددا

ˆ nˆ, kˆ  (1   )nˆ  kاست ،خواهیم داشت:
()27

n,k, p

ˆ ˆ ˆ)
; BCH(n,k,p
)n (0.5

n,k, p

ˆ ˆ ˆ)
; BCH(n,k,p

)
n ( )  (1n,k
ˆ ˆ
)(0.5

n

ˆ 
 n,k
ˆ
rn,k,
~
ˆ ˆ pˆ 



توجه داشته باشید که وجدود ندویز تغییدری در توزیدع دو
(یعنی

)(0.5

n

ˆrnˆ , kˆ , p

) ایجاد نمیکند ،زیرا احتمال تغایر هرکدا از بیتهای
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)  V nˆ(iو )  Vˆnˆ(iدر این حالت برابر با  2/1بوده و خطای کانال نیز مستقل
از رشته کد ارسالی است .بهعنوانمثال فدر کنیدد کده  vˆi ، v iو e i
به ترتیب م لفههای ُiا بردارهای )  V nˆ(iو )  Vˆnˆ(iو ˆ EV(i,)nباشند .آنگاه بدا
توجه به رابطه  vˆi  v i  eiمیتوان نوشت:
) Pr(vˆi  v i )  Pr(e i 0) Pr(vˆi  v i )  Pr(e i 1) Pr(vˆi  v i

()21

 .7محاسبه بردار بررسی توازن )  Vˆnˆ(iاز طری تفکیک ˆ n̂  kبیدت
اول بردار

) Yˆnˆ( i

 .1محاسبه مقدار ˆ d nˆ , kˆ , p؛ مطاب با رابطه ()11
ˆd nˆ , kˆ , p

 .1محاسبه مقدار

 Ln 
(nˆ  kˆ ).  
 nˆ 

 0.5  (1   )  0.5    0.5

میانگین توزیعهدای اول و دو در رابطده ( )27بدهترتیدب برابدر بدا
) ˆ m nˆ , kˆ   .nˆ ,kˆ  0.5.(1  nˆ ,kو  2/1است .این توزیعهدا بدهصدورت

 .4مقایسه مقدار ˆ rnˆ , kˆ , pبا مقدار حد آسدتانه ˆ  nˆ , kدر رابطده ()21؛
اگدددددر شدددددر

شماتیک در شکل  1ترسیم شدهاند .در زیربخش بعدی روندد آزمدایش
پارامترهای فرضی بر مبنای رابطه ( )27بهطور کامل تشریح میشود.

n ,k

Probability

n ,k

BCH( nˆ , kˆ ) 

BCH( nˆ , kˆ ) 

rnˆ , kˆ , pˆ 

ˆrnˆ , kˆ , pˆ   nˆ , k

برقدددددرار باشدددددد ،حالدددددت

n ,k , p

 BCH(nˆ , kˆ , pˆ ) و در غیددددر ایددددنصددددورت حالددددت

n ,k , p

 BCH(nˆ , kˆ , pˆ ) اعال خواهد شد.

در بخش بعد روند کامل تخمین هرکدا از پارامترهدای کدد
بر مبنای آزمایش حد آستانه تشریح خواهد شد.

BCH

 -5الگوریتم پیشنهادی
همانگونه که پیشازاین نیز اشاره شد ،تخمین کد )  BCH(n , k , pبده
معنددای تخمددین پارامترهددای سددهگاندده   n , k , p اسددت .لددذا فضددای
ˆrnˆ , k

0.5

ˆ nˆ , k

ˆm nˆ , k

0

0

 rn,k,در شرایط نویزی
شکل  :5توزیع احتمال پارامتر
ˆˆ ˆ p

 -3-4آزمایش صحت پارامترهای کد BCH
همانگونه که در شکل  1نیز دیده میشود ،از تفاوت بین منحندیهدای
احتمال میتوان برای آزمایش صحت پارامترهای   nˆ , kˆ , pˆ بهره بدرد.

برای انجا این کار باید ابتدا حد آسدتانهای مناسدب (پدارامتر ˆ  nˆ , kدر
شکل  )1بین مقادیر ˆ m nˆ , kو  2/1انتخاب شدود .بدا توجده بده ایدنکده
واریددان
1
ˆ4N nˆ , k

توزیدددع دو پدددارامتر ˆ( rnˆ , kˆ , pیعنددی

)(0.5

n

) برابدددر بدددا

  2 nˆ , kˆ اسددت ،احتمددال پیشددامد ˆ( 0.5  rnˆ , kˆ , pˆ  4 nˆ , kدر

توزیع دو ) را میتوان با تقریب بسیار خوبی برابر با مقدار صفر در نظدر
گرفت .بر همین اساس ،ما حد آستانه زیر را برای آزمایش مقدار

ˆrnˆ , kˆ , p

پیشنهاد میدهیم:
2
ˆN nˆ , k

()21

 nˆ , kˆ  0.5 

برای آزمایش صحت هرکدا از پارامترهدای   nˆ , kˆ , pˆ بایدد چندد
عملیات متوالی بر روی رشته دریافتی  Yانجا شود .این مراحل در زیدر
تشریح شدهاند.
 مراحل آزمایش حد آستانه:
 .1تفکیک  Yبه بردارهای ̂- nبیتی

) (i
ˆn

Y؛ مطاب با رابطه ()12

 .2تفکیک )  Y nˆ(iبه بردارهای )  Vnˆ(iو )  U n(ˆiمطاب با رابطه ()12
 .9محاسددبه بددردار )  Yˆnˆ(iاز طریدد کدگددذاری )  U n(ˆiتوسددط کددد
) ˆBCH(nˆ , kˆ , p
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جستجوی کد ،شامل تما مقادیر ممکن   n , k , p است .ایدن مقدادیر
عبارتند از:
ˆm
ˆ
ˆ
 تمددا طددولهددای  n  2 1بددهازای مقددادیر  m  3, 4,..., m max؛
معمو ً در عمل طول کدهای  BCHاز مقدار  2274تجاوز نمیکند.
 تما چندجملهایهای اولیه )  pˆ (xبا درجه ̂ . mبه ضدمیمه  Bدر
[ ]22رجو شود.
 تما مقادیر

ˆk

متناظر با ̂ n؛ به ضمیمه  Cدر [ ]22رجدو شدود.
ˆk

متناظر با طول  n̂  15بهترتیب برابر با ،1

بهعنوانمثال مقادیر
 4و  11هستند.
با استفاده از خواص مجموعه

n ,k , p

کده در بخدش  7اشداره شدد،

میتوان این فضای جستجو را بده مقددار قابدلتدوجهی کداهش داد .بدر
مبنای این خواص ،تخمین پارامترهای کد  BCHمیتواند در دو مرحلده
مجزا انجا شود .این مراحل بهطور کامل در زیربخشهای بعدی تشریح
شدهاند.
-1-5

تخمین پارامتر n

با توجده بده خاصدیت اول مجموعده

n ,k , p

 ،کددهای موجدود در ایدن

مجموعه تماماً دارای طول  nهستند .درنتیجه با یافتن حدداقل یکدی از
اعضای این مجموعه میتوان پارامتر  nرا مسدتقل از پارامترهدای  kو p
تعیین کرد .البته با توجه به خواص مجموعه  n , k , pمیتوان این کار را
تنها با آزمایش چند کد خداص انجدا داد و لزومدی بده آزمدایش تمدا
کدهای محتمل نیست.
فددر کنیددد ) ˆ H(nˆ , pکددد همیندد چرخشددی بددا طددول ̂ nو
چندجملهای مولد )  pˆ (xباشد .آنگاه با توجه به خاصیت دو مجموعه
 ، n , k , pکد )  H(n , pقطعداً یکدی از اعضدای مجموعده  n , k , pاسدت.
توجه داشته باشید که کد )  H(n , pمعادل با کد

) BCH(n , n  m , p
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است .فر



کنید کده



 p n ,1 , p n ,2 ,, p n , Z n

n

تخمین پارامترهای کد  BCHباینری . . .

مجموعدهای شدامل

تما چندجملهایهای اولیه برای طول  nبوده و  Z nنیدز تعدداد آنهدا
باشد .آنگاه عالوه بدر کدد )  ، H(n , pبدهازای برخدی از مقدادیر pˆ  n
دیگر نیز امکان حضور کد ) ˆ H(n , pدر مجموعه  n , k , pوجود دارد .ما
تعداد این کدها را با  Zˆ n , k , pو مجموعه تما مقادیر

را با 

n ,k , p

̂p



متناظر با آنها

این مجموعه محدود میشود.
با توجه به خاصیت سو مجموعده

 ،کمتدرین مقددار ˆ kدر

n ,k , p

این مجموعه متعل به کد اصلی )  BCH(n , k , pاسدت .لدذا بدا یدافتن
کمترین مقدار ̂ kدر

میتوان بهطور همزمان پارامترهای  kو

n ,k , p

pˆ 

مجموعه  ˆn , k , pبهطور معکوس (یعنی از بزرگترین بده کوچدکتدرین

n ,k , p

n

مقدار) موردآزمایش قرار گیرند .روندد فدوق بدهازای هرکددا از مقدادیر

است.

 BCH(63, 30103در مثال  2را در نظر بگیرید .بدهازای
,
مثال  :3کد )
طددول  n  63دقیقدداً  Z 63  6چندجملددهای اولیدده وجددود دارنددد:
 103,133,141147
,
,155,163

63

 .همانگونه که در مثدال  2نیدز

دیدید ،تنها  3
 Zˆ 63,30103چندجملهای اولیه در مجموعه
,

قرار دارند:

 103,147,155

ˆ

63,30103
,

 .کدهای همین

63,39103
,

متنداظر بدا

ایددن چندجملددهایهددا عبددارتانددد از H(63,147) ، H(63,103) :و
) . H(63,155ایددن کدددها معددادل بددا کدددهای )، BCH(63, 57,103
) BCH(63, 57,147و ) BCH(63, 57,155هستند.
با توجه به وییگی مذکور ،پارامتر  nمیتواند بهطور کامالً مستقل از
پارامترهای  kو  pتخمین زده شود .برای انجا این کدار تنهدا کافیسدت
که تما کدهای همین

محتمل موردآزمایش حد آستانه قرار گیرند:

 مراحل تخمین پارامتر n

 .1شرو از مقدار
 .2محاسبه مقدار

ˆm

nˆ  2 1

 .9شرو از مقدار

i 1

 .7انجا آزمایش حد آستانه بهازای کد همین
 .1پرش به مرحله  ،4در صورت برقراری شر

 .4افزایش یک واحدی

) H(nˆ , p nˆ ,i
n ,k , p

H(nˆ , p nˆ ,i ) 

و پرش به مرحله  2در صدورت برقدراری

m̂  m max

 .1ارجا مقدار

ˆn  n

n ,k , p

البته توجه کنید کده نیدازی بده آزمدایش مجددد مقدادیر

kˆ  n  m

نیست ،زیرا پیشازاین در تعیین مجموعه  ˆn , k , pآزمایش شدهاند.
 BCH(63, 30103در مثددال  2را در نظددر بگیریددد.
,
مثااال  :4کددد )
همانگونه که در مثال  9دیدیدد 103,147,155 ،اعضدای مجموعده
 ˆ63,30103را تشکیل میدهند .برای تخمین پارامترهدای  kو  pدر ایدن
,
، BCH(63, 45,103) ، BCH(63, 30103
,
کد باید بهترتیدب کددهای )
 BCH(63, 39103و همدنددددین کدددددهای )، BCH(63, 36,103
,
)
 BCH(63, 30103و ) BCH(63 ,24,103برای چندجملده ای اولیده
,
)
 BCH(63, 45,147) ، BCH(63, 51147و
,
 ، p̂  103کددددددددهای )
 BCH(63, 39147بددرای چندجملددهای اولیدده  p̂  147و کدددهای
,
)
 BCH(63, 45,155) ، BCH(63, 51155بددددددددددددرای
,
)

p̂  155

توسط آزمایش حد آستانه هستند .لذا کمترین مقددار ˆ kدر مجموعده

̂i  Z n
̂m

باید تا یافتن اولین کد خارج از مجموعه

ادامه یابد.

 BCH(63, 39147و ) BCH(63, 45,155اولددین کدددهای ردشددده
,
)

 .1افزایش یک واحدی  iو پرش بده مرحلده  ،7در صدورت برقدراری
شر

pˆ  ˆn , k , p

، BCH(63,24103
,
موردآزمایش قرار گیرند .توجه کنید که کددهای )

m̂  3

و پایان الگوریتم

تخمین پارامترهای  kو p

63,30103
,

 BCH(63, 30103است .درنتیجده خدواهیم
,
متعل به کد )

داشت k  39 :و . p  103
فر

کنید





 k n ,1 , k n ,2 ,, k n ,Qn

n

مجموعدهای شدامل تمدا

مقددادیر ˆ kمتندداظر بددا  nبددوده و  Q nنیددز تعددداد ایددن مقددادیر باشددد
(بهعنوانمثال

 5, 7,11

و  ) Q15  3آنگاه تخمین پارامترهای

15

 kو  pمیتواند بهصورت زیر انجا شود:
 مراحل تخمین پارامترهای  kو p

 .1شرو از مقدار

i 1

 .2شرو از مقدار

j  Q n 1

kˆi  k n , j 1

در زیربخش قبل مراحل تخمین پدارامتر  nتشدریح شدد .بدا آگداهی از

 .9مقداردهی اولیه پارامتر

پارامتر  nمیتوان بهراحتی پارامترهای  kو  pرا تعیین کرد .اولدین قدد

 .7انجا آزمایش حد آستانه بهازای کد ) BCH(n , k n , j , pˆ ( n , k , p ),i

برای انجا این کار ،تشخیص اعضای مجموعه  ˆn , k , pاست؛ زیرا پارامتر
 pدر این مجموعه قرار دارد .همانگونه که پیشازاین نیدز اشداره شدد،
تمددا کدددهای همین د
n ,k , p

n

p

ˆ ˆn , k , p  pˆ ( n , k , p ),1, pˆ ( n , k , p ),2 ,, pˆ ( n , k , p ), Zنشدان مدیدهدیم.

یکتا در مجموعه

-2-5

باشید که پ

را تعیین کرد .برای انجا این کار باید مقادیر ˆ kبدهازای تمدا اعضدای

توجه کنید که مجموعه  ˆn , k , pدر حقیقت شامل تما مقادیر

شر

از تخمین  ، ˆn , k , pفضای جستجوی پدارامتر  pتنهدا بده

 H(n , pˆ ), pˆ  ˆn , k , pمتعل د بدده مجموعدده

هستند .لذا برای تخمدین اعضدای  ˆn , k , pبایدد تمدا کددهای

 H(n , pˆ ), pˆ را موردآزمایش حد آستانه قرار دهیم .توجه داشته

Serial no. 79

 .1کاهش یک واحدی  jو پدرش بده مرحلده  ،9در صدورت برقدراری
شر

n ,k , p

BCH(n , k n , j , pˆ ( n , k , p ),i ) 

 .1افزایش یک واحدی  iو پرش بده مرحلده  ،2در صدورت برقدراری
شر

i  Zˆ n , k , p

 .4محاسبه مقدار

)
n ,k , p

ˆk  min(kˆ1 , kˆ2 ,, kˆZ
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 .1محاسبه مقدار  pمتناظر بدا k؛ یعندی اگدر
خواهیم داشت:

k  kˆi

باشدد ،آنگداه

p  pˆ i

تخمین پارامترهای کد  BCHباینری . . .

 .2کدگذاری رشته پیا توسط کدگذار سیستماتیک )  BCH(n , k , pو
تولید رشته کدی با طول

 .3ارجا مقادیر  kو  pو پایان الگوریتم

Ln  L  n

 .9گذراندن رشته کد ارسالی از یک کانال بداینری متقدارن بدا احتمدال
خطای 

شبهکد الگوریتم  PCBMدر شکل  1ارائه شده است.

 .7تخمین پارامترهای کد  BCHاز طری اعمدال الگدوریتم  PCBMبدر

 -6نتایج شبیهسازی
در این بخش چند مثال شبیهسازی بهمنظور بررسی عملکرد الگدوریتم
پیشنهادی ارائه میشدود .بدرای ایدن منظدور ،الگدوریتمهدای  PCBMو
 QPFMبرای تعدادی از کدها مقایسه میشوند .در الگوریتم  QPFMنیز
هماننددد روش  ،PCBMتمددا مقددادیر  mˆ  3, 4,..., m maxبددهترتیددب
موردآزمایش قدرار مدیگیرندد .همدانگونده کده در رابطده ( )1دیدیدد،
چندجمله ای مولد کد  BCHبرابر بدا حاصدلضدرب چندجملدهایهدای
کمینه متناظر با م لفده هدای   , 3 ,..., 2t 1اسدت .روش  QPFMبدر
اساس همین وییگی ،حضور تما چندجملهایهای کمینه را در کلمات
کددد دریددافتی بررسددی مددیکنددد؛ زیددرا بددا توجدده بدده رابطدده (،)2
چندجملهایهای کد مضدربی از چندجملدهای مولدد هسدتند .لدذا اگدر
تخمین  mصحیح باشد (یعنی  ،) m̂  mتعدادی از چندجمله ایهدای
کمینه ضریبی از کلمات کد خواهند بود .توجه داشدته باشدید کده ایدن
شر برای هیچکدا از مقادیدر دیگر

̂m

برقرار نیست .روش  QPFMاز

این معیار برای تخمین مقددار صدحیح  mو چندجملدهایهدای کمینده
استفاده میکند .نهایتاً چندجملهای مولد بر مبنای رابطده ( )1محاسدبه
میشود .ز به ذکر است که برای بررسدی حضدور یدک چندجملدهای
کمیندده در یددک کلمدده کددد م دیتددوان از بدداقیمانددده تقسددیم ایددن دو
چندجملهای استفاده کرد .اگر مقدار بداقیماندده برابدر بدا صدفر باشدد،
میتوان نتیجه گرفت کده چندجملدهای کمینده ضدریبی از کلمده کدد
موردنظر است.
در زیربخشهای بعدی عملکرد الگوریتمهای  PCBMو  QPFMبدر
مبنای دو معیار احتمال تخمین صحیح پارامترهای کدد  BCHو مقددار
پیدیدگی محاسباتی باهم مقایسه میشوند.

روی رشته نویزی حاصل
 .1مقایسه مقادیر تخمینی با مقادیر واقعی
در شکلهای  4تا  12احتمال

تخمین صحیح پارامترهای کد BCH

بهازای طولهای  n  15, 31, 63,127رسم شدهاند .نتایج شبیهسدازی
بهوضوح نشان میدهند کده عملکدرد روش  PCBMبدهمراتدب بهتدر از
روش  QPFMاسددت .بددهعنددوانمثددال ،الگددوریتم  PCBMمددیتوانددد
پارامترهددای کدددهای مددذکور را بددهترتیددب تددا نددرخهددای خطددای
, / 020
, / 01
   0/ 08,0/ 040بهطور کامل تخمین بزندد .ایدن مقدادیر

ندددرخ خطدددا بدددرای الگدددوریتم  QPFMبدددهترتیدددب برابدددر بدددا
   0/ 03,0/ 015,0/ 0075,0/ 0037هسددتند .درنتیجدده حساسددیت
الگوریتم  PCBMنسبت به نویز کانال انتقال بسدیار کمتدر از الگدوریتم
 QPFMاست .دلیل اصلی این برتری نیز وییگدی جبدری روش

PCBM

است که در روش  QPFMوجود ندارد.
نکته دیگری که از شکلهای  4تا  12میتوان دریافت این است که
احتمال تخمین پارامترهای کد  BCHمتناسب با افزایش طدول کداهش
مییابد .بهعنوانمثال ،احتمال تخمین کامل (یعنی تخمین بدا احتمدال
 )1پارامترهددای کددد  BCHدر الگددوریتم  PCBMبددهازای طددولهددای
 n  15, 31, 63,127بدددددهترتیدددددب در ندددددرخهدددددای خطدددددای
, / 020
, / 01
   0/ 08,0/ 040قابددلحصددول اسددت .همددانگوندده کدده

مشاهده میکنید ،هرکدا از این نرخهای خطا تقریباً نصف نرخ خطدای
قبلی است .این وییگی در الگوریتم  QPFMنیز برقرار است.
 -2-6مقایسههه لملکههرد الگوریتمهههای تخمههین بههر مبنههای مقههدار
پیچیدگی محاسباتی

 -1-6مقایسههه لملکههرد الگوریتمهههای تخمههین بههر مبنههای احتمهها

محاسبه دقی مقدار پیدیدگی محاسباتی در الگدوریتمهدای  PCBMو

تخمین صحیح پارامترهای کد BCH

 QPFMبسیار دشوار است .علت این امر نیز متغیر بودن تعداد مقادیری

بهمنظدور ارزیدابی روش پیشدنهادی ،الگدوریتمهدای  PCBMو
بهطور همزمان بر روی کدهای

QPFM

BCH(3121
, , 45) ، BCH(15,1123
) ,

 BCH(63, 30103و ) BCH(127, 71,203اعمال میشدوند .معیدار
,
)،
ارزیابی عملکرد ،احتمال تشخیص صحیح پارامترهای کد  BCHبدهازای
نرخهای مختلف خطای کانال (یعنی  ) است .در تما شبیهسدازیهدا
از  L  100کلمه کد استفاده میشود .بدهازای هرکددا از مقدادیر ، 
مراحل زیر  222بار مستقل اجرا شدهاند:
 .1تولید یک رشته پیا تصادفی باینری با طول

Serial no. 79

از  mاست که موردآزمایش قرار میگیرند .بهطورکلی سه حالت مختلف
میتواند در تشخیص پارامتر  mرخ دهد:
 .1تخمین صدحیح مقددار  .mدر ایدن حالدت مقدادیر
آزمایش میشوند.
 .2عد تخمدین مقددار  .mدر ایدن حالدت مقدادیر

mˆ  3, 4,..., m max

آزمایش میشوند.
 .9تخمین اشدتباه مقددار  .mدر ایدن حالدت مقدادیر

Lk  L  k

mˆ  3, 4,..., m

آزمایش میشوند .متغیر

m

mˆ  3, 4,..., m

برابر با مقدار تخمینی  mاست.
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Input: The received erroneous M-bit stream Y

1

Output: n , k , p

2

mˆ  3

3

n ,t  0

4

while n  0 do

5

ˆ

do

] ˆy ( j 1) nˆ  mˆ 1  y jn

 
M
ˆn

m
nˆ  2  1

6

for i  1 to Z nˆ do

7

d 0

8

for j  1 to

9

ˆU  [ y ( j 1) nˆ  m

10

ˆV  [ y ( j 1) n

11

) Yˆ  Encode U by H( nˆ , p nˆ , i

12

Vˆ  [ yˆ 1

13

) ˆd  d  wt(V  V

14

]  y ( j 1) nˆ  mˆ 1

y ( j 1) nˆ 1

] ˆ yˆ m

yˆ 2

then

M
M
if d   
 nˆ  mˆ   0.5  2    nˆ  mˆ 
1

ˆn  n
t t 1

pˆ ( n , k , p ),t  p nˆ , i

19
end
end
mˆ  mˆ  1

end
for i  1 to t

for q  Q n  1 to 1 do

do



 
M
n

25

kˆi  k n , q  1

26

d 0

27

for j  1 to

28

V  [ y ( j 1) n

30

) Yˆ  Encode U by BCH(n , k n , q , pˆ ( n , k , p ), i

31

Vˆ  [ yˆ ( j 1) n

32

) ˆd  d  wt(V  V

33

] y jn
]

]

1

1

n ,q

n ,q

y jn  k

yˆ jn  k





1

n ,q

y ( j 1) n 1

yˆ ( j 1) n 1

then

شکل  :7احتمال تخمین صحیح پارامترهای کد

BCH(15,1123
) ,

34

end
0.5

مقادیر  mˆ  3, 4,..., mاست .مقدار ˆ Cنیز پیدیدگی موردنیداز بدرای
آزمایش مقادیر  mˆ  3, 4,..., m maxرا نشان میدهد.

24

U  [ y jn  k

y jn  k

که مقدار  Cدر آن برابر با پیدیدگی محاسباتی موردنیاز برای آزمدایش

20
21
22
23

29

n ,q

()24

ˆC   C  (1   ) C

16
17
18

do

برابر با  m maxباشد .توجه داشته باشید که عد تخمین صحیح پدارامتر
 mدر این حالت متنداظر بدا آزمدایش تمدا مقدادیر mˆ  3,4,..., m max
است .لذا اگر متغیر  برابر با احتمال تخمین صحیح پارامتر  mباشدد،
مقدار پیدیدگی متوسط در بدترین حالت میتواند بهصورت زیر نوشدته
شود:

15

end
0.5

تخمین پارامترهای کد  BCHباینری . . .

M
M
if d  
 n  (nk n , p )   0.5  2  n  (nk n , p ) 
1

35

end

36
37
38
39

) k  min( kˆ1 , , kˆt

40

) i  arg min( kˆ1 , , kˆt

41

p  pˆ ( n , k , p ), i

42

break
end
end

return n , k , p

شکل  :8احتمال تخمین صحیح پارامترهای کد

BCH(3121
), , 45

43

شکل  :6شبهکد الگوریتم PCBM

همانگونه که مشاهده میکنید ،تعداد مقادیر  mموردآزمایش برای
هرکدا از این حالتها متفاوت است .بهعالوه محاسبه احتمال هرکددا
از این حالتها در حالت کلی بسیار دشوار است .لذا مدا بددترین حالدت
ممکن را برای محاسبه تقریبی پیدیدگی محاسباتی در نظر میگیدریم.
بدترین حالت ازنظر پیدیدگی زمانی رخ میدهد که مقدار  mهمدواره

Serial no. 79

شکل  :9احتمال تخمین صحیح پارامترهای کد

BCH(63, 30103
,
)
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صعودی از نرخ خطای کانال است .این وییگدی بدرای هدر دو الگدوریتم
صادق است.

 -7نتیجهگیری

شکل  :11احتمال تخمین صحیح پارامترهای کد

BCH(127, 71203
,
)

مقددادیر  Cو ˆ Cبددرای الگددوریتمهددای  PCBMو  QPFMمتفدداوت
هسددتند .در الگددوریتم  ،PCBMبیشددترین محاسددبات در کدگددذاری
رشتههای پیا توسط کد  BCHانجا میشود (خط  12در شکل  .)1با
توجه به رابطه ( ،)2عملیات کدگذاری در کدد  BCHمعدادل بدا ضدرب
چندجملددهایهددای ) g(xو ) u(xبددوده و لددذا دارای پیدیدددگی از درجدده
)  (nˆ 2است .توجه کنید که برای محاسبه پیدیدگی کل ،این مقددار
باید در تعداد کلمات کد دریافتی و تعداد تما چندجملهایهدای اولیده
ضرب شود .بیشترین پیدیدگی محاسباتی در الگدوریتم  QPFMنیدز از
محاسبه باقیمانده تقسیم کلمات کدد دریدافتی بدر چندجملدهایهدای
کمینه ناشی میشود .تقسیم چندجملهایهای باینری دارای پیدیددگی
محاسباتی از درجه )  (nˆ 2است .برای محاسدبه پیدیددگی کدل ،ایدن
مقدار باید در تعداد کلمات کد دریافتی و تعداد تما چندجملهایهدای
کمینه ضرب شود.
با توجه به اینکه رابطه دقیقی برای تعداد چندجملهایهای کمینه
و اولیه وجود ندارد ،یافتن رابطه تحلیلدی بدرای مقدادیر  Cو ˆ Cبسدیار
دشوار است .لذا ما مقدار پیدیدگی متوسط در رابطه ( )21را بهصدورت
، BCH(3121
, , 45) ، BCH(15,1123
دسددددتی بددددرای کدددددهای ) ,
 BCH(63, 30103و ) BCH(127,71,203محاسبه کدردهایدم .ز
,
)
به ذکر است کده بدرای محاسدبه مقدادیر  از نتدایج شدبیهسدازی در
شکلهای  4تا  12استفاده شده و مقدار  m maxنیز برابدر بدا  12فدر
شددده اسددت .در شددکلهددای  11تددا  17مقددادیر متوسددط پیدیدددگی
الگوریتمهای  PCBMو  QPFMبرای کددهای مدذکور رسدم شددهاندد.
همان گونه که میبینید ،به ازای تما کدها پیدیدگی الگدوریتم PCBM
چندین برابر کمتر از پیدیدگی الگوریتم  QPFMاست .ایدن برتدری در
تما نرخهای خطای کانال برقرار است.
نکته قابلذکر دیگری که در شکلهای  11تدا  17وجدود دارد ایدن
است که پیدیدگی متوسط الگوریتمهای  PCBMو  QPFMبدا افدزایش
نرخ خطای کانال افزایش مییابد .علدت ایدن وییگدی را بایدد در رابطده
( )21جستجو کرد .بر طب رابطه ( ،)21مقددار پیدیددگی متوسدط بدا
افزایش مقدار  افزایش مییابد .از طرف دیگر ،مقدار  کده برابدر بدا
احتمال تخمین صحیح پارامترهای کد اسدت ،بدا افدزایش ندرخ خطدای
کانال کاهش مییابد (این وییگدی در شدکلهدای  4تدا  12نیدز کدامالً
مشهود است) .لذا میتوان گفت کده مقددار پیدیددگی متوسدط تدابعی

Serial no. 79

در این مقاله روشی موسو به  PCBMبدرای تخمدین پارامترهدای کدد
 BCHدر شرایط نویزی پیشنهاد شد .وییگدی جبدری ایدن روش باعدث
شده تا حساسیت آن به ندویز بسدیار کمتدر از روشهدای دیگدر مانندد
 GPFMباشد .درواقع روشهایی کده تداکنون در ایدن زمینده پیشدنهاد
شدهاند ،تماماً بر ریشهها و عاملهدای چندجملدهایهدای کدد دریدافتی
استوار هستند .بههمین دلیل این روشها تنها در نرخهای خطای بسیار
پایین کارایی دارند ،زیرا حتی وجود یک بیت خطا میتواند ریشدههدای
یک چندجملهای کد را بهطورکلی دگرگون کند .نتایج شبیهسازی نیدز
از برتری کامل روش پیشنهادی نسبت به روش  GPFMحکایت دارد.
همان گونه که اشاره شد ،الگوریتم  PCBMاولدین روش جبدری در
زمینه تخمین پارامترهای کد  BCHاست .لذا این مقاله میتواندد نقطده
آغازی برای کارهای جدید دیگر در این زمینه باشد .بدرای مثدال نحدوه
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 البته این فرضی کامالً معمول. هستندBCH کلمات کد دریافتی از نو
 علت این امدر نیدز کداهش پیدیددگی.در زمینه تخمین کد کانال است
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