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TRANSFORMAÇÃO ARMADILHA
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Resumo - Este trabalho propõe como matriz de transformação armadilha, uma Ma-
triz Triangular Inferior que aplicada às submatrizes geradoras de um código convolucional
de memória unitária, geram outras submatrizes geradoras capazes de reduzir a capaci-
dade de correção de erros do código através da análise da distância livre. O processo de
redução da capacidade de correção de erro dos códigos ocasionada pelo embaralhamento
das colunas das submatrizes geradoras, proporciona um aumento no grau de privacidade
da informação.
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ABSTRACT - This work proposes as a matrix of trap transformation, an Lower
Triangular Matrix that applied to the generators submatrices of a unitary memory con-
volutional code, generate other generating submatrices capable of reducing the ability of
error correction of the code through the analysis of the free distance. The process of redu-
cing the error correction capacity of the codes caused by the shuffling of the columns of the
generating submatrices, provides an increase in the degree of privacy of the information.

Keywords: Trap Transformation. Convolutional Codes. Generating Matrix. Free Dis-
tance.

1 Introdução

Ao transmitir um dado podem ocorrer problemas como interferências eletromagnéticas
ou erros humanos, fazendo com que a mensagem recebida seja diferente da enviada. A
principal ideia da teoria dos códigos corretores de erros é codificar a informação inicial,
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adicionando informação redundante, de forma que, ao receber o sinal modificado seja
posśıvel, de alguma forma, recuperar a mensagem original.

A pesquisa é uma análise à capacidade de correção de erros dos códigos convolucionais
utilizando a transformação armadilha proposta em códigos de memória unitária. Este
processo proporciona um aumento no grau de privacidade da informação a ser enviada,
devido a dois fatores: a resolução do problema da mochila para a determinação de códigos
ótimos de memória unitária e a redução da capacidade de correção de erro dos códigos
ocasionada pelo embaralhamento das colunas das submatrizes geradoras.

2 TRANSFORMAÇÃO ARMADILHA PROPOSTA

“A capacidade de detecção e/ou correção de erros, bem como a otimalidade de um
código está diretamente relacionada à distância livre (dfree) deste código”, [1, 4]. Exis-
tem muitas transformações que, quando aplicadas às submatrizes geradoras (G0 e G1)
de um código, são capazes de reduzir a distância livre a ńıveis desejados, consequente-
mente, melhora na capacidade de correção de erro. Contudo, é posśıvel observar que estas
transformações não possuem uma lei de formação que as caracterizem.

Neste trabalho, é utilizada como proposta de transformação armadilha a Matriz
Triangular Inferior. Sua veridicidade está fundamentada nas propriedades das trans-
formações armadilha [3], a matriz triangular inferior possui uma estrutura bem definida,
neste caso, estrutura de grupo.

As matrizes triangulares inferiores utilizadas neste trabalho têm como entradas ele-
mentos, linearmente independentes, do grupo de Galois Z2. Além disso, foi utilizado
matrizes cuja diagonal é composta apenas por uns (1s). Assim, por suas propriedades, o
determinante é igual a 1, e consequentemente, a invertibilidade está garantida.

3 Análise da Transformação Armadilha Proposta

Para a análise das transformações armadilha foi utilizado códigos convolucionais ótimos
de memória unitária. O primeiro procedimento utilizado foi aplicar as transformações
armadilha em cada submatriz separadamente, isto é,

G
′
0 = AG0B e G

′
1 = AG1B.

Os códigos convolucionais ótimos de memória unitária com taxas R = 2/4 e R =
2/8 considerados neste trabalho juntamente com suas submatrizes geradoras e as trans-
formações armadilha estão representados em [2].

4 Resultados e Discussões

Os resultados obtidos pela aplicação das transformações armadilha nas submatrizes
geradoras estão representados em tabelas, [2].
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Os resultados na distância livre de um código (4, 2, 1) obtidos pela aplicação das trans-
formações armadilha nas submatrizes geradoras, reduziu o dfree do código de 5 para 3 em
9 casos, passando a corrigir 1 erro ao invés de 2.

Para o código com taxa R = 2/8, novos códigos com d
′
free = 5 foram obtidos, com

isso a capacidade de corrigir erros passou de 4 (dfree = 10) para 2. A maioria dos códigos
encontrados possuem distância livre igual a 7, ainda assim, é um excelente resultado, com
capacidade de corrigir 3 erros, apresentando poder de correção menor se comparado ao
código original.

Com os resultados apresentados é posśıvel verificar que a transformação armadilha,
matriz triangular inferior, proposta é capaz de diminuir, a valores considerados, a ca-
pacidade de correção dos códigos de memória unitária através da alteração da distância
livre.

5 Conclusão

A transformação armadilha, matriz triangular inferior, aqui proposta, foi aplicada aos
códigos convolucionais de memória unitária, com taxas R = 2/4 e R = 2/8. Encontrando
como resultados algumas matrizes que mantiveram a distância livre do código obtido
igual à do código original e outras que diminúıram o valor da distância livre a ńıveis
desejados. Com os resultados obtidos para os códigos com as duas taxas, conclui-se que
a transformação armadilha proposta apresentou bons resultados quanto à capacidade de
correção de erros dos códigos convolucionais.
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