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Técnica de entrelaçamento unidimensional para

arranjo bidimensional
M. S. M. Lins, R. F. da Silva, M. L. M. G. Alcoforado, V. C. da Rocha Jr., P. R. L. Martins

Resumo— Este artigo introduz uma técnica de entrelaçamento
unidimensional denominada entrelaçamento bloco a bloco, que
juntamente com os códigos de bloco lineares cı́clicos e o uso da
decodificação através do algoritmo Belief Propagation detectam
e corrigem manchas de erros em arranjos bidimensionais.

Palavras-Chave— Códigos Corretores de Erros em Surto, Ar-
ranjos Bidimensionais, Belief Propagation.

Abstract— This paper introduces a one-dimensional interleav-
ing technique called block-by-block interleaving, which together
with linear cyclic codes and the use of the Belief Propagation
decoding algorithm detects and corrects error patches in two-
dimensional arrays.

Keywords— Burst Error Correcting Codes, Two-dimensional
Arrays, Belief Propagation.

I. INTRODUÇÃO

O uso de dados em duas dimensões (2-D) tem sido cada

vez mais frequente em aplicações na área de tecnologia da

informação, é o caso por exemplo das imagens digitais, marcas

d’água e códigos de barras [1]. Nesse contexto, a correção

de erros bidimensionais, isto é, manchas de erros, torna-

se bastante relevante. Este artigo investiga um esquema de

codificação e entrelaçamento unidimensionais que combina

um código corretor de erros em surtos e um entrelaçador para

proteger imagens codificadas, corrompidas por ruı́do na forma

de manchas de erros.

A correção de manchas de erros binários tem sido ob-

jeto de estudo de muitos pesquisadores [2]-[11], podendo

tais manchas aparecerem em diferentes formatos geométricos

como por exemplo quadrado, retangular ou em cruz [11].

As manchas também podem ser definidas através de um

determinado caminho de comprimento especı́fico ao longo do

arranjo [2], [3].

Em [3] são considerados arranjos entrelaçados com

repetição, em que a operação de entrelaçamento é combinada

com o código empregado, o arranjo entrelaçado com perı́odo

r é usado em conjunto com um código corretor de r erros

aleatórios.

Em [10] a correção de erros bidimensionais foi obtida

através da aplicação de permutação das coordenadas em uma

das dimensões do arranjo e uso de um código corretor de erros

aleatórios ao longo da outra dimensão. Até então, era prática

comum aplicar codificação ao longo das duas dimensões do

M. S. M. Lins, R. F. da Silva e M. L. M. G. Alcoforado, Departamento de
Engenharia de Sistemas, Labtel, Gcom, Escola Politécnica de Pernambuco,
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arranjo e em seguida o entrelaçamento ao longo dos bits do

arranjo. A técnica proposta em [10] foi usada em [11] para

oferecer uma solução simples para a correção das várias man-

chas de erros em um arranjo 2-D convenientemente escolhido.

Vale ressaltar que Blaum et al. [2] também usou a codificação

em apenas uma das dimensões da matriz.

Este artigo traz uma aplicação modificada de [10] bem

como uma extensão do trabalho realizado em [12], no qual

se utiliza um codificador e em sequência, um entrelaçador,

para espalhar e facilitar a correção das manchas de erros. Os

principais objetivos da utilização da técnica de entrelaçamento

unidimensional, descrita aqui, é de reduzir a complexidade

computacional e servir como alternativa para sistemas de

transmissão de dados, garantindo assim que o usuário final

receba a mensagem enviada idealmente sem erros ou com a

menor quantidade possı́vel de erros.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma:

A Seção II traz a caracterização de manchas de erros nos

formatos retangular, quadrado e em cruz. A Seção III descreve

o sistema de comunicação digital utilizado nesse artigo. A

Seção IV introduz um tipo de entrelaçamento aqui denominado

entrelaçador bloco a bloco. A Seção V apresenta os resultados

das simulações e finalmente a Seção VI traz as conclusões e

comentários finais.

II. MANCHAS DE ERROS

As manchas de erros utilizadas nesse artigo são arranjos

binários bidimensionais tendo a linhas, b colunas, referido

como arranjo a× b, e peso p, em que p denota a quantidade

de 1’s (erros) na mancha [9], [12].

As manchas de erros com moldura retangular a×b com peso

p, 0 ≤ p ≤ ab, 1 ≤ a ≤ α e 1 ≤ b ≤ α, em que α denota

um número inteiro positivo, são representadas por Ma × b

[12]. Quando a = b, a mancha de erros é dita quadrada.

O Exemplo 1 mostra a matriz M2 × 5, representando uma

mancha retangular, em que a = 2, b = 5 e p = 6.

Exemplo 1: Mancha de erros com moldura retangular com

dimensões a = 2, b = 5 e peso p = 6.

M =

[

0 1 1 0 1
1 1 0 1 0

]

. (1)

As manchas de erros com moldura em cruz também pos-

suem dimensões a e b, 3 ≤ a ≤ α, 3 ≤ b ≤ α, com peso p,

em que 0 ≤ p ≤ ab− 4. Esse formato em cruz é diferente dos

demais pois nele os bits da extremidade da matriz Ma × b

são zeros [12]. O Exemplo 2 mostra uma mancha em cruz,

M3 × 4, em que a = 3, b = 4 e p = 8.
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Exemplo 2: Mancha de erros com moldura em cruz com

dimensões a = 3, b = 4 e peso p = 8.

M =





0 1 1 0
1 1 1 1
0 1 1 0



 . (2)

III. ESTRUTURA E ELEMENTOS PROPOSTOS PARA O

SISTEMA DE TRANSMISSÃO DIGITAL

A Figura 1 ilustra, de forma simplificada, o sistema de

comunicação utilizado neste artigo. Sem perda de generali-

dade, a fonte de informação emite imagens BMP (Bitmap)

com resolução de 128 x 128 pixels na escala de tons de

cinza [13], retiradas do banco de dados em [14], que são

transformadas em matrizes 128 x 128 com elementos decimais.

Cada posição da matriz é convertida em informação binária de

8 bits, produzindo assim um novo arranjo com dimensões 128
x 1024. A partir de então, cada linha do arranjo é dividida

em blocos de comprimento k, considerados como blocos de

mensagens. C(n, k, l) representa o código de bloco corretor

de erros em surtos a ser utilizado, em que o comprimento

da palavra-código é n, k indica o número de sı́mbolos de

informação e l o comprimento do surto [15]. Se 1024/k não

fornecer valor inteiro, o último bloco de mensagem de cada

linha deve ser preenchido com zeros até completar k bits.

Fig. 1: Diagrama de bloco do sistema de comunicação uti-

lizado nas simulações computacionais.

A codificação linha a linha das mensagens m é feita

gerando as palavras-código x. Após a codificação agrupa-se

n1 palavras-código consecutivas, n1 ≥ 1, formando vetores

denotados y. O valor n1 depende dos parâmetros do código

C(n, k, l) e do entrelaçador escolhido, que neste caso é o

entrelaçador bloco a bloco, conforme detalhado na seção IV.

Esse vetor y é então entrelaçado e resulta em y∗ o qual é

enviado para o canal de comunicação.

O desentrelaçador recebe os vetores Υ∗, que são as versões

de y∗ após a passagem pelo canal, e são desentrelaçados

surgindo os vetores Υ. Os vetores Υ são enviados ao decodi-

ficador, rearranjados em uma matriz 128 x 1024 de sı́mbolos

binários, que em seguida é convertida numa matriz 128 x

128 pixels na escala de tons de cinza. A versão da imagem

originalmente enviada é então recebida no destino final.

IV. ENTRELAÇADOR BLOCO A BLOCO

Considere a matriz X, indicada em (3), em que n1 e n
são números inteiros positivos não necessariamente distintos,

correspondentes ao número de linhas e de colunas da matriz,

respectivamente. Em princı́pio, não há restrições para a escolha

dos elementos de X, porém aqui as linhas são palavras-código

de um código corretor de erros em surtos.

X =











x0,0 x0,1 x0,2 . . . x0,n−1

x1,0 x1,1 x1,2 . . . x1,n−1

...
...

...
. . .

...

xn1−1,0 xn1−1,1 xn1−1,2 . . . xn1−1,n−1











.

(3)

Cada elemento de X é representado por xi,j , 0 ≤ i ≤

n1 − 1, 0 ≤ j ≤ n− 1. Seja x
(sl)
i um vetor extraı́do de X de

comprimento l e construı́do conforme (4).

x
(sl)
i = (xi,sl xi,sl+1 . . . xi,sl+(l−2) xi,sl+(l−1)), (4)

em que s, 0 ≤ s ≤ S−1, é um número inteiro positivo, S ≥ 1

e n
l
= S. Constrói-se o arranjo X(l) a partir dos vetores x

(sl)
i

da forma indicada em (5).

X(l) =













x
(0)
0 x

(l)
0 . . . x

(S−1)l
0

x
(0)
1 x

(l)
1 . . . x

(S−1)l
1

...
...

. . .
...

x
(0)
n1−1 x

(l)
n1−1 . . . x

(S−1)l
n1−1













. (5)

Considere um vetor y que consiste em um sequência de n1

palavras-código concatenadas de um código binário corretor

de erros em surtos C(n, k, l). Admite-se que a matriz X tal

como indicada em (3) é construı́da de modo que a primeira

linha corresponde à primeira palavra-código em y, a segunda

linha corresponde à segunda palavra-código em y e, assim

sucessivamente. A matriz X é uma representação equivalente

de y, que consiste em n1 palavras-código sobrepostas.

A matriz X(l) é construı́da como indicado em (5) tendo o

elemento x
(j)
i as coordenadas (i, j), 0 ≤ i ≤ n1 − 1, 0 ≤

j ≤ S − 1. A seguir faremos n1 = S. A matriz X(l) é então

entrelaçada, para fins de armazenamento ou de transmissão,

deslocando o elemento da posição (i, j) para a posição (j −
i, i), 0 ≤ i ≤ S − 1 , 0 ≤ j < S − 1, utilizando a matriz de

transformação linear T indicada em (6), i.e.,

T =

[

−1 1
1 0

]

. (6)

O entrelaçamento dos elementos de X(l) é realizado por

meio da transformação linear (i, j)T = (j − i, i) = (i′, j′),
considerando j− i mod S, em que os pares (i′, j′), 0 ≤ i′ ≤
S − 1, 0 ≤ j′ ≤ S − 1, denotam as posições dos elementos

na matriz entrelaçada resultante X(l)∗ . A transformação de

desentrelaçamento se dá através de T−1 indicada em (7), i.e.,

T−1 =

[

0 1
1 1

]

, (7)

resultando na troca da posição dos elementos indexados por

(i′, j′) para (i, j) [11].

O entrelaçador bloco a bloco é definido conforme ilustrado

na Figura 2, a partir do vetor y na entrada do entrelaçador,

seguindo os seguintes passos:
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1) O vetor y é rearrumado na forma da matriz X (3).

2) O vetor x
(sl)
i (4) é extraı́do da matriz X e é usado para

formar a matriz X(l) (5).

3) Os elementos de X(l), por meio de T (6), são permuta-

dos para formar a matriz X(l)∗ .

4) O vetor y∗ que emana do entrelaçador é construı́do de

modo que o seu primeiro grupo de n bits corresponde

à sequência de elementos da primeira linha em X(l)∗ ,

o segundo grupo de n bits corresponde à sequência de

elementos da segunda linha em X(l)∗ e assim sucessiva-

mente. O vetor y∗ é uma representação equivalente de

X(l)∗ consistindo das n1 linhas de X(l)∗ concatenadas.

Fig. 2: Passos no esquema de entrelaçamento bloco a bloco.

Exemplo 3: Seja y = (x0,0 x0,1 x0,2 x0,3 x0,4 x0,5 x0,6

x0,7 x0,8 x0,9 x0,10 x0,11 x0,12 x0,13 x0,14 x1,0 x1,1 x1,2 x1,3

x1,4 x1,5 x1,6 x1,7 x1,8 x1,9 x1,10 x1,11 x1,12 x1,13 x1,14 x2,0

x2,1 x2,2 x2,3 x2,4 x2,5 x2,6 x2,7 x2,8 x2,9 x2,10 x2,11 x2,12

x2,13 x2,14) o vetor de entrada do entrelaçador bloco a bloco.

Considerando-se que n1 = 3 = S, n = 15 e l = 5, obtém-se

para 0 ≤ i ≤ 2, 0 ≤ s ≤ 2, os vetores necessários para a

construção da matriz X(5), indicada em (8), dados por x
(0)
0 =

(x0,0 x0,1 x0,2 x0,3 x0,4), x
(5)
0 = (x0,5 x0,6 x0,7 x0,8 x0,9),

x
(10)
0 = (x0,10 x0,11 x0,12 x0,13 x0,14), x

(0)
1 = (x1,0 x1,1

x1,2 x1,3 x1,4), x
(5)
1 = (x1,5 x1,6 x1,7 x1,8 x1,9),

x
(10)
1 = (x1,10 x1,11 x1,12 x1,13 x1,14), x

(0)
2 =

(x2,0 x2,1 x2,2 x2,3 x2,4), x
(5)
2 = (x2,5 x2,6 x2,7 x2,8 x2,9) e

x
(10)
2 = (x2,10 x2,11 x2,12 x2,13 x2,14),

X(5) =







x
(0)
0 x

(5)
0 x

(10)
0

x
(0)
1 x

(5)
1 x

(10)
1

x
(0)
2 x

(5)
2 x

(10)
2






(8)

Aplicando a transformação T indicada em (6), encontra-se

a matriz entrelaçada X(5)∗ em (9), i.e.,

X(5)∗ =







x
(0)
0 x

(5)
1 x

(10)
2

x
(5)
0 x

(10)
1 x

(0)
2

x
(10)
0 x

(0)
1 x

(5)
2






. (9)

Em seguida obtém-se finalmente o vetor entrelaçado y∗ =
(x0,0 x0,1 x0,2 x0,3 x0,4 x1,5 x1,6 x1,7 x1,8 x1,9 x2,10 x2,11

x2,12 x2,13 x2,14 x0,5 x0,6 x0,7 x0,8 x0,9 x1,10 x1,11 x1,12 x1,13

x1,14 x2,0 x2,1 x2,2 x2,3 x2,4 x0,10 x0,11 x0,12 x0,13 x0,14 x1,0

x1,1 x1,2 x1,3 x1,4 x2,5 x2,6 x2,7 x2,8 x2,9).

V. SISTEMAS SIMULADOS

A fim de avaliar o desempenho de um sistema de

comunicação (Fig. 1) utilizando o codificador bloco a bloco

proposto, foram realizadas algumas simulações computa-

cionais. A fonte de informação produz imagens do tipo BMP

de 128 X 128 obtidas em [14]. O decodificador de canal faz

uso do algoritmo Belief Propagation (BP) [16], realizando um

máximo de 5 iterações. Os parâmetros dos codificadores de

erros em surto e do entrelaçador bloco a bloco utilizados estão

detalhados nas subseções A e B a seguir.

A. Sistema utilizando o código cı́clico C(15, 5, 5)

Neste caso, o codificador escolhido é o do código cı́clico

C(15, 5, 5) [17], com polinômio gerador g(x) = 1+x+x2+
x4+x5+x8+x10, sendo capaz de corrigir todos os erros em

surto de comprimento l ≤ 5. O entrelaçador é do tipo bloco a

bloco descrito na seção IV e tem parâmetros n1 = 3 e l = 5.

Inicialmente são introduzidas manchas na imagem Elaine

[14] tendo formato retangular e dimensões a = 128 e b =
15, inseridas em matrizes com 128 linhas e 45 colunas que

compõem a imagem. A Figura 3a mostra a imagem Elaine

reconstruı́da a partir dos bits de informação da imagem não

decodificada. A Figura 3b mostra que após passagem pelo

decodificador foi alcançada a correção de 100% dos erros.

Foi verificado neste caso que antes da decodificação existiam

7865 pixels errados de um total de 16384 pixels da imagem.

20 40 60 80 100 120

20

40

60

80

100

120

(a) Imagem Elaine manchada, a = 128 e b = 15, antes da passagem
pelo decodificador BP.

20 40 60 80 100 120

20

40

60

80

100

120

(b) Imagem Elaine após a decodificação, com 100% de correção de
erros.

Fig. 3: Correção total das manchas de erros.

Em seguida são introduzidas manchas na imagem Elaine

[14] também no formato retangular e dimensões a = 128 e b =
16, também inseridas em matrizes com 128 linhas e 45 colunas

que compõem a imagem. A Figura 4a mostra a imagem Elaine

reconstruı́da a partir dos seus bits de informação ainda não
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decodificados. A Figura 4b mostra que após passagem pelo

decodificador foi alcançada a correção de 89, 60% dos erros.

É possı́vel verificar que antes da decodificação existiam 8519

pixels errados de um total de 16384 pixels da imagem.

20 40 60 80 100 120

20

40

60

80

100

120

(a) Imagem Elaine Manchada a = 128 e b = 16, antes da passagem
pelo decodificador BP

20 40 60 80 100 120

20

40

60

80

100

120

(b) Imagem Elaine após a decodificação. Correção de 89, 60% de erros.

Fig. 4: Correção parcial das manchas de erros.

B. Sistema utilizando o código cı́clico C(21, 7, 7)

Neste caso, o codificador escolhido é o do código cı́clico

C(21, 7, 7) [17], com polinômio gerador g(x) = 1+x3+x4+
x5 + x7 + x8 + x9 + x13 + x14, sendo capaz de corrigir todos

os erros em surto de comprimento l ≤ 7. O entrelaçador é

do tipo bloco a bloco descrito na seção IV e tem parâmetros

n1 = 3 e l = 7.

Inicialmente são introduzidas manchas na imagem Lenna

[14] tendo formato em cruz com dimensões a = 128 e b =
21, inseridas em matrizes com 128 linhas e 63 colunas que

compõem a imagem. A Figura 5a mostra a imagem Lenna

reconstruı́da a partir dos bits de informação da imagem não

decodificada. A Figura 5b mostra que após passagem pelo

decodificador foi realizada a correção de 100% dos erros. É

possı́vel verificar que antes da decodificação existiam 8685

pixels errados de um total de 16384 pixels da imagem.

Em seguida são introduzidas manchas na imagem Lenna

[14] também no formato em cruz e dimensões a = 128 e b =
16, também inseridas em matrizes com 128 linhas e 63 colunas

que compõem a imagem. A Figura 6a mostra a imagem Lenna

reconstruı́da a partir dos bits de informação da imagem não

decodificada. A Figura 6b mostra que após passagem pelo

decodificador foi realizada a correção de 72, 56% dos erros.

É possı́vel verificar que antes da decodificação existiam 9725

pixels errados de um total de 16384 pixels da imagem.

20 40 60 80 100 120
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(a) Imagem Lenna manchada, a = 128 e b = 21, antes da passagem
pelo decodificador BP.
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(b) Imagem Lenna após a decodificação, com 100% de correção de
erros.

Fig. 5: Correção total das manchas de erros.

VI. COMENTÁRIOS FINAIS

O principal objetivo desse artigo é introduzir um novo tipo

de entrelaçamento, denominado bloco a bloco, e analisar o

desempenho do sistema de comunicação digital que o emprega

em conjunto com códigos cı́clicos binários lineares corretores

de erros em surto. São utilizadas técnicas de codificação e

entrelaçamento unidimensionais para correção de manchas de

erros em arranjos bidimensionais. Durante a pesquisa realizada

para a elaboração deste trabalho, não foi encontrado na lite-

ratura nenhum sistema utilizando entrelaçadores deste tipo.

A matriz total que representa uma imagem entrelaçada e

codificada é afetada pela adição módulo 2 de várias manchas

de erro. Devido à capacidade de correção de erros em surtos

dos códigos cı́clicos, e utilizando o entrelaçamento bloco

a bloco proposto, as linhas das matrizes que compõem as

manchas, sendo parte das linhas da matriz total na saı́da do

canal, são desentrelaçadas e a partir de uma análise unidimen-

sional, as manchas passam a serem vistas como surtos com

comprimento igual ou menor que o comprimento original.

As imagens ilustradas nas Figuras 3 e 5 indicam que houve

correção de 100% das manchas de erros. Estes resultados são

obtidos a partir de uma conjunção de fatores: As larguras das

manchas introduzidas não ultrapassaram b = 15 e b = 21
bits, respectivamente; Os códigos escolhidos têm capacidade

de correção de erros em surtos de 5 e 7 bits, respectivamente;

As dimensões dos entrelaçadores são n1 = 15, l = 5
bits e n1 = 21, l = 7 bits, respectivamente. Para um

melhor entendimento, considerando a Figura 3, por exemplo,

o entrelaçador usado tem como entrada uma sequência de 3

4
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(a) Imagem Lenna manchada, a = 128 e b = 23, antes da passagem
pelo decodificador BP.
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(b) Imagem Lenna após a decodificação. Correção de 71, 84% de erros.

Fig. 6: Correção parcial das manchas de erros.

palavras código (45 bits), cada palavra código é dividida em 3
blocos de comprimento 5. Na saı́da do entrelaçador cada vetor

com comprimento 15, de um grupo de 3 vetores, possui em

sua composição um bloco de cada uma das 3 palavras código

de entrada, garantindo que se durante passagem pelo canal,

houver inserção de manchas de largura no máximo 15 em

cada vetor entrelaçado, após passagem pelo desentrelaçador

estas serão divididas em blocos de 5 bits e cada vetor recebido

no decodificador conterá um surto de erros com no máximo 5
erros. Neste caso há a correção total dos erros em surto porque

o código escolhido corrige surtos de erros de comprimento até

5 bits. Análise similar pode ser feita para o caso ilustrado na

Figura 5.

Considerando as imagens nas Figuras 4 e 6, as manchas

inseridas têm largura b > 15 e b > 21, respectivamente, assim

ao chegar no decodificador, os vetores recebidos podem pos-

suir erros em surto com comprimentos maiores que 5 e 7 bits,

respectivamente. Nestes casos não há a correção total porque

os códigos escolhidos corrigem erros em surtos de no máximo

5 e 7 bits, respectivamente. Ainda assim verifica-se que há um

considerável percentual de correção das manchas de erros. Este

modelo de entrelaçamento tem perı́odo reduzido, por operar

sobre blocos. Com uso dos parâmetros adequados, permite um

aumento da capacidade de correção de erros em surto de um

dado sistema, para uma dada capacidade de correção de erros

em surto do código empregado. Para isto é necessário que

além dos códigos serem escolhidos adequadamente, os valores

para o parâmetro l sejam menores ou iguais a capacidade de

correção de erros em surto do código, garantindo assim que

após a passagem pelo desentrelaçador não haja mais do que l

bits corrompidos por palavra código.
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