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چکیده:

در کدینگ منابع چند پایانه ای تعدادی منابع همبسته به صورت مجزا کد شده و به صورت توام دکد می شوند .یک

دستاورد این مقاله ارایه یک روش مناسب برای مدلسازی همبستگی بین سه منبع همبسته غیر باینری است که در آن همه
همبستگی های موجود لحاظ شده است .با ارایه این مدل امکان اجرای  IMTSCبرای تعداد دلخواهی از منابع فراهم شده است .در
این مقاله با تکیه برامکان طرح سیستم کدینگ برای مسئله  IMTSCبرای سه منبع ،روش چند پخشی مبتنی بر  IMTSCیا
 MMBMSCبه بیش از دو کامپیوتر سرویس دهنده گسترش یافته است .در کامپیوترهای سرویس دهنده عمل  IMTSCمبتنی
بر قالب کاری  SWCQاجرا می شود .نتایج شبیه سازی با سیگنالهای دیتا ،تصویر ثابت و ویدئو نشان دهنده برتری روش
پیشنهادی بر راه حلهای ارائه شده پیشین است .در حالی که در آزمایشهای ما مقدار  MSCGمتوسط برای سیستم MMBMSC
باشد ،در تحقیقات اخیر این مقادیر برای سیستم  MMBMSCبا دو کامپیوتر سرویس دهنده به ترتیب  1/786و  1/258می
باشند .همچنین در شرایط با  SNRپایین در حالی که در آزمایشهای ما مقدار  MSCGمتوسط برای سیستم  MMBMSCبا سه
کامپیوتر سرویس دهنده برابر با  1/56با استفاده از  SWCایده آل و برابر با  1/423با استفاده از  SWCغیر ایده آل می باشد ،در
تحقیقات اخیر این مقادیر برای سیستم  MMBMSCبا دو کامپیوتر سرویس دهنده به ترتیب  1/427و  1/17می باشند .برای
سیگنالهای ویدئویی مختلف کد شده با  H.264نشان داده شده است که اگرپهنای باند تخصیص یافته به ازای هر کامپیوتر سرویس
دهنده یکسان باشد آنگاه کیفیت ویدئوی بازیابی شده برای سیستم پیشنهادی به طور متوسط بین  2dBتا  4dBبهتر از کیفیت
متناظر با سیستم  MMBMSCبا دو کامپیوتر سرویس دهنده و به طور متوسط بین  3dBتا  5dBبهتر از کیفیت متناظر با
سیستم چند پخشی متداول است .عالوه بر این ،به دلیل مسیرهای موازی بیشتر (نسبت به سیستم با دو کامپیوتر سرویس دهنده)،
امنیت این سیستم باالتر و مقاومت آن در مقابل ناتوانی کامپیوتر سرویس دهنده بیشتر است.
کلمات کلیدی :کدینگ منابع چند پایانه ای ،چند پخشی ،اطالعات چند رسانه ای و استاندارد .H.264
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دسترسي به سیگنالهایي با محتوای چند رسانه ای از طریق اینترنت
امری است که در آینده نزدیک مي تواند متقاضیان روز افزون داشته
باشد .این متقاضیان احتماال انتظار خواهند داشت که برنامه های
تلویزیوني با کیفیتي نزدیک به کیفیت گیرنده های  HDTVرا از
طریق اینترنت که به آن به وسیله خطوط ( ADSLیا روشهای
مشابه) متصل شده اند ،در یافت دارند .با چنین دیدگاهي مثال الزم
است سیگنالهای ویدئویي بعد از تولید در ایستگاه تولید سیگنال
(ایستگاه پایه) و فشرده سازی به وسیله کدک مناسب مثل کدک
استاندارد H.264و اجرای یک روش محافظت رشته بیت خروجي کد
کننده ( H.264مثل  (FEC1به یک ماهواره یا ایستگاه پخش
تلویزیوني ارسال شود و از آنجا از طریق فرو مسیر 2ماهواره یا ارتباط
مایکروویو زمیني به گیرنده های تلویزیوني و کامپیوترهای سرویس
دهنده 3اینترنت پخش شود .بسته به شرایط شبکه ،یک کامپیوتر
سرویس گیرنده 4مي تواند کامپیوترهای سرویس دهنده متعددی را
برای ارائه سرویس انتخاب کند.
پهنای باند درارتباطهای بیسیم (ارتباط ماهواره یا مایکروویو بین
ایستگاه پایه و کامپیوترهای سرویس دهنده) محدود است و شبکه
اینترنت نمي تواند ترافیک سنگین ناشي ازانتقال سیگنالهای ویدئویي
به میلیونها سرویس گیرنده احتمالي را تحمل نماید .مخصوصاً اینکه
پهنای باند اختصاص یافته به کامپیوترهای سرویس دهنده هنوز برای
انتقال سیگنالهای ویدئویي با کیفیت باال (در حد کیفیت  )HDTVکم
است .لذا استفاده از یک روش کدینگ ویدئو با خواص بهره فشرده
سازی باال و سازگاری باال با شبکه 5یک الزام است که در نتیجه
انتخاب کدک استاندارد  H.264یک انتخاب مناسب به نظر مي رسد.
یک روش معمول در چند پخشي اطالعات ،استفاده از دایورسیتي
مکاني یا ارسال موازی از چند کامپیوتر سرویس دهنده به کامپیوتر
سرویس گیرنده است که در آن هر کامپیوتر سرویس دهنده مي تواند
بر روی اطالعات مورد نظر کدینگ انتروپي اعمال کرده و اطالعات را تا
حد انتروپي اش فشرده کند .اما مي توان برای هر سیستمي که در آن
منابع توزیع شده با اطالعات همبسته وجود داشته باشند و آن منابع
بتوانند اطالعات خود را به طور مجزا کد (فشرده) کرده و اطالعات
کدشده خود را برای دکدینگ توام به یک گیرنده مرکزی ارسال کنند،
عمالً کاربرد مسئله کدینگ منابع چند پایانه ای ( (MTSC 6را در
نظر گرفت.
مسئله  MTSCدر ابتددا بده وسدیله  Bergerو  Tungمطدر شدده
] [1،2و از زمان طر شدن آن تا به حال یک مسئله چالش برانگیز در
تئوری اطالعات بوده است .این مسئله ،تعمیم مسئله معروف و قددیمي
تر کدینگ منابع توزیع شده ) (DSC7یا مسئله  SWC8است ].[3
در  ،MTSCبر خالف مسئله  ،SWCکدینگ یدا فشدرده سدازی بدا
تلفات دو یا چند منبع همبسته بررسي مي شود و در واقع مي تدوان از
آن به عنوان مسئله  SWCبا تلفدات یداد کدرد .در حقیقدت رابطده دو

مسئله  SWCو  MTSCبرای منابع همبسته چند گانه شبیه رابطه
فشرده سازی بدون تلفات (کدینگ انتروپي) و فشرده سازی بدا تلفدات
(کوآنتیزه کردن به اضافه کدینگ انتروپي) برای یدک منبدع اطالعداتي
است .مسئله  MTSCبه دو مسئله متفاوت کدینگ منابع چند پایانه
ای مستقیم( )DMTSC9و کدینگ منابع چند پایانه ای غیر مستقیم
) (IMTSC10تفکیک مي شود .در مسئله  DMTSCهدر کدکنندده
به طور مستقیم منبع مربوطده را مشداهده مدي کندد در حدالي کده در
مسئله  IMTSCکه از آن به عنوان مسئله  CEO11نیدز یداد مدي
شود ،کدکننده ها نمي توانند به طور مستقیم منبعي که در دکدکننده
بازیابي خواهد شد را مشاهده کنندد ] ،[4بلکده فقدط بده یدک نسدخه
نویزی آن منبع دسترسي دارند ،شکل (.)1
الزمه طراحي کد برای اجرای مسئله  MTSCشناخت منطقه نرخ
قابل حصول تحت قید (در مسئله غیرمستقیم) یا قیود (در مسئله
مستقیم) اعوجاج 12است .یافتن منطقه نرخ قابل حصول برای مسئله
 MTSCدر حالت کلي بسیار مشکل بوده و تا کنون حل نشده است.
در واقع تالش محققین بیشتر مصروف پیدا کردن منطقه نرخ قابل
حصول با وجود منابع گوسي و نویزهای جمع شونده گوسي و معیار
اعوجاج  MSE13شده است .برای این حالت خاص برای مسئله
 IMTSCمنطقه نرخ قابل حصول برای تعداد دلخواهي از کدکننده
ها شناخته شده است ] .[5اما برای مسئله  DMTSCمنطقه نرخ
قابل حصول برای تعداد دلخواهي از کدکننده ها نا شناخته بوده و فقط
در حالتي که تعداد کدکننده ها برابر با دو باشد این منطقه مشخص
شده است ].[6،7
با توجه به معلوم بودن منطقه نرخ قابل حصول برای هر دو حالت
مسئله  MTSCبا وجود دو کدکننده ،تالشهای تحقیقاتي برای طر
کد های عملي برای نزدیک شدن به منطقه نرخ قابل حصول با وجود
قید (قیود) اعوجاج شروع شده است .در] Pradhan ،[8و
 Ramchandranبرای مسئله  IMTSCبا دو کدکننده ،یک روش
طراحي کد مبتني بر کدهای کوست تعمیم یافته متشکل از کوآنتیزه
کننده های اسکالر با نرخ ثابت و کدهای تریلیس ارائه کرده اند.
عملکرد ر وش آنها به طور نسبي از کرانهای نظری دور است و به
خصوص در نرخهای پایین مناسب نیست .یکي از نتایج کارهای نظری
] [7,12,14این است که کوآنتیزه کردن برداری به اضافه کدینگSW
برای اجرای  MTSCبا دو کدکننده بهینه است .در تحقیقي که اخیرا
به وسیله  Yangو همکارانش صورت گرفته ] ،[9برای هر دو مسئله
 IMTSCو  DMTSCبا وجود دو کدکننده ،دو روش طراحي کد در
قالب  SWCQ14متشکل از کوآنتیزه کننده های  TCQ15و کدهای
توربو و کدهای بررسي توازن کم چگال ) ( LDPC16اجرا شده است
که نتایج حاصل آن نسبت به ] [8به کرانهای نظری بسیار نزدیکتر
است .در حالتي که بیش از دو کدکننده داشته باشیم ،به دلیل نا معلوم
بودن منطقه نرخ قابل حصول ،طر کد برای مسئله  DMTSCیک
کارتحقیقي بدون پشتوانه نظری است .پیچیدگي باالی مدلسازی
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روشي که دراین مقاله برای طراحي کد برای مسئله  IMTSCارائه
شده از چند جهت با روشهای ارائه شده در] [9متفاوت است :از طرفي
ما مسئله  IMTSCرا برای بیش از دو کد کننده (دو منبع مشاهده
شده همبسته) بررسي مي کنیم .براساس آخرین اطالعات ما ،در مورد
طراحي کد برای مسئله  IMTSCرا برای بیش از دو کد کننده تا
کنون نتایجي گزارش و منتشر نشده است .همچنین در روش ما ،هر دو
حالت وجود سطو یکسان و سطو غیر یکسان برای نویزهای مشاهده
مد نظر قرار گرفته است .ازطرف دیگر روش اول ارائه شده در ][9
متکي بر کوآنتیزه کردن و  WZC21است و با استفاده از راهکار
تفکیک منبع [17] 22پیاده شده است .ایده تفکیک منبع به طور
عمومي و تبدیل مسئله  IMTSCبا  Lکد کننده به ) (2L-1مسئله
 WZCمتوالي در ] [10بحث شده است .راهکار اول ارائه شده در
] [9در واقع پیاده سازی ایده عمومي ] [10در ساده ترین حالت ،با
دو کد کننده ،مي باشد .برای هر فرآیند  ،WZCاطالعات جانبي مورد
نیاز با استفاده از همه نسخ باز سازی شده منابع تخمین زده مي شود.
اما تکنیک تفکیک منابع به خصوص وقتي تعداد منابع ،L ،زیاد باشد
دارای معایبي است .از این معایب مي توان به انتشار خطا و افزایش
پیچیدگي اشاره کرد .افزایش پیچیدگي مي تواند به دلیل پیچیده تر
شدن نحوه تفکیک منابع برای مقادیر بزرگ  ،Lاجرای چندین فرآیند
کوآنتیزه کردن و کد کردن برای هر منبع و فرآیندهای متوالي تخمین
به وجود آید .در راهکار دوم ارائه شده در ] ،[9دو منبع کوآنتیزه شده
همبسته با استفاده از کدینگ  SWCمتقارن و با استفاده از تکنیک
تقسیم کدهای کانال  [15] 23فشرده شده اند .استفاده مستقیم از
تکنیک تقسیم کدهای کانال برای حاالتي با  ،L>2یک افت عملکردی
قابل توجهي ایجاد مي کند ] .[15از این رو ما در طراحي کد برای
مسئله  ،IMTSCاز تکنیک تفکیک منبع یا تعمیم تکنیک تقسیم کد
کانال استفاده نمي کنیم .در روش به کار رفته در این مقاله برای طر
کد مسئله  IMTSCبه صورت زنجیره ای از  SWCمبتني بر سندرم
استفاده مي شود طوری که سطو بیت 24سیگنالهای همبسته ای که
در  IMTSCهستند به طور زنجیره ای در فرآیندهای کد کردن و
دکد کردن شرکت مي کنند .درهر مرحله از این فرآیند ها همه سطو
بیتي که در مراحل قبل دکد شده اند ،نقش اطالعات جانبي را ایفا مي
کنند.
در اکثر پژوهش های مرتبط با انتقال چند مسیره سیگنالهای ویدئویي
25
] ، [18ابتدا روی منبع ویدئویي پردازشي مثل کدینگ چندنسخه ای
یا کدینگ الیه ای 26با هدف سازگاری بیشتر سیگنال ویدئویي با
شرایط انتقال در کانال انجام مي شود .اما در سیستم MMBMSC
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همبستگي بین منابع ،در حالتي که بیش از دو کدکننده داشته باشیم،
باعث شده که طر کد برای مسئله  IMTSCبرای بیش از دو
کدکننده نیز چالش برانگیز باشد به طوری که بر اساس آخرین
اطالعات ،تا کنون گزارشي از طر کد برای مسئله  IMTSCبا سه
کدکننده یا بیشتر وجود ندارد .در] [10و ] [12اشاره شده است که
ایده طر کد برای  IMTSCبا بیش از دو کدکننده باید مبتني بر
 BTC17باشد به این معني که هر کدکننده مشاهده خود را ابتدا
کوآنتیزه کرده و سپس این مقادیر کوآنتیزه شده به روش SWC
تعمیم یافته (تعمیم از دیدگاه افزایش تعداد منابع ] )[13کد شده و به
دکدکننده ارسال شوند .در دکدکننده ،دکدینگ توام اجرا شده و بعد
از به دست آوردن مقادیر کوآنتیزه شده ،منبع  Xبه وسیله آنها
تخمین زده مي شود .از این رو ما در این مقاله برای مسئله IMTSC
با وجود بیش از دو کد کننده ،یک روش طراحي کد در قالب
 SWCQارائه داده ایم .یک دستاورد این مقاله ارایه یک روش مناسب
برای مدلسازی همبستگي بین  3منبع همبسته غیر باینری است که
در آن همه همبستگي های موجود (همبستگي متقابل بین سیگنال ها
و همبستگي متقابل بین سطو بیتهای یک سیگنال) لحاظ شده است.
با ارایه این مدل ( که به راحتي قابل تعمیم به بیش از  3منبع نیز مي
باشد) ،امکان اجرای  IMTSCبرای تعداد دلخواهي از منابع فراهم
شده است.
در ] ،[11یک روش چند پخشي اطالعات چند رسانه ای در شبکه
های نا همگن با دو کامپیوتر سرویس دهنده مبتني بر کدینگ منابع
چند پایانه ای ارائه شده در ] [9بررسي شده است .در این قالب کاری،
انتقال داده های چند رسانه ای به صورت چند مسیره 18انجام مي
گیرد .در سیستم پیشنهادی در] [11با بهره برداری از وابستگي آماری
اطالعات موجود در نقاط مختلف شبکه و استفاده از بهره دایورسیتي
مکاني و بهره کدینگ چند پایانه ای ،عملکرد بهتری نسبت به راه
حلهای موجود به دست آمده است .در ] [11مولفین بعد از بررسي
مزایای سیستم مذکور ،خاطر نشان ساخته اند که در قالب روش چند
پخشي اطالعات چند رسانه ای مبتني بر کدینگ منابع چند پایانه ای،
افزایش تعداد کامپیوترهای سرویس دهنده چالش بر انگیز خواهد بود.
در این مقاله با تکیه بر روش طراحي کد ارائه شده برای مسئله
 IMTSCبا وجود بیش از دو کد کننده ،روش چند پخشي پیشنهاد
شده در ]) [11سیستم  (MMBMSC19به بیش از دو کامپیوتر
سرویس دهنده گسترش داده شده است .نتایج شبیه سازی نشان مي
دهد در سیستم طر شده نسبت به سیستم ارایه شده در] [11با
افزایش تعداد کامپیوتر سرویس دهنده ها استفاده بهتری از مزایای
ذاتي کدینگ چند پایانه ای و دایورسیتي مکاني شده است .نتایج
آزمایشهای متعدد نشان مي دهند که بهره سیستم چند پخشي مبتني
بر IMTSCبا سه کامپیوتر سرویس دهنده (نسبت به سیستم چند
پخشي معمول) بسیار باالتر از بهره سیستم چند پخشي مبتني
بر IMTSCبا وجود دو کامپیوتر سرویس دهنده است .همچنین

افزایش تعداد مسیرهای بار گذاری 20باعث امنیت باالتر و افزایش
قابلیت اطمینان و مقاومت آن در مقابل مشکالت احتمالي پیش آمده
در یک کامپیوتر سرویس دهنده مي باشد.
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 -3محدودیتهای نظری برای مسئله  IMTSCو
روش چند پخشی اطالعات چند رسانه ای مبتنی
بر آن
مسئله  IMTSCرا در حالتي که  Xیک رشته با توزیع i.i.d27
گوسي با میانگین صفر و واریانس   X2باشد در نظر مي گیریمYl .
نشان دهنده  lامین نسخه نویزی  Xمي باشد l = 1, 2 , …, L,
 Yl=Xl+Nlکه در آن  Nlرشته ای از متغیر های تصادفي گوسي
با توزیع  i.i.dو میانگین صفر و واریانس

l

 N2

است .کد کننده  lام

باید مشاهده خود ) (Ylرا به گیرنده مرکزی ارسال کند .کدکننده ها
مجاز به ارتباط با همدیگر قبل از ارسال مشاهدات خود به گیرنده
L

مرکزی نیستند .مجموع نرخ به فرم  R   Rlتعریف مي شود که
l 1
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با  lامین کدکننده در بلوک های  nتایي به ترتیب با نام  X nو
 Yl nگروه بندی مي شود .نگاشتهای متناظر با  Lتابع کدکننده
عبارتند از:

 , l  1,2,..., L,

)(1

nRl



 1,2,...,2

Y ln

fl :

و نگاشت متناظر با تابع دکدکننده عبارت است از :

 1,2,...,2  ...  1,2,...,2 
nR2

nRL

nR1

( g : 1,2,...,2

n

)2X .

 Xمجموعه شامل الفبای رایج  Xو  Ylمجموعه شامل الفبای رایج Yl
است.
برای اعوجاج بازسازی  ،Dمنطقه نرخ ) R(Dقابل پذیرش
است اگر برای همه  Lتایي های نرخ ) (R1, R2, ..., RLو به ازای هر
 ،ε >0یک مقدار به اندازه کافي بزرگ  nو یک  L+1تایي
  f1 , f 2 ,..., f L , g برای توابع کدکننده وتابع دکدکننده وجود داشته
باشد به گونه ای که شرط زیر برای اعوجاج ارضا شود:
28





1 n
 E d X i , Xˆ i  D   .
n i 1

)(3

که در آن ) d (.,.نشان دهنده اعوجاج بر حسب مجذور خطا
است:

d ( X i , Xˆ i )  ( X i  Xˆ i ) 2 .

)(4

در حالتي که واریانسهای نویز مشاهده شده برای همه کدکننده ها
یکسان باشد ،برای هر زوج قابل قبول از مجموع نرخ اعوجاج باز
سازی ) ( R, Dداریم ]: [5
L

)(5

















D X2 L

 D 2 L   2  2  D 2
X
X N
N


 2
1
  X
R( D)  log 
2
 D




 2
  1

L
 N2   X2
  X
  log1 

1

log



 D
2
2
 L X  D
  2





که در آن ) log ( xبرابر )max(log( x),0
) max( x,0است.



و ] [ xبرابر

در سیستم  MMBMSCنشان داده شدده در شدکل  ،2منبدع ،X
سیگنال کد شده چند رسانه ای است (فرض مي شود کده منبدع چندد
رسانه ای به طور ایده آل با کتاب کد گوسدي کدد مدي شدود) و کاندال
مشاهده همان کانال ارسال از کدکننده اطالعدات چندد رسدانه ای بده
کامپیوترهای سرویس دهنده است i .امین کامپیوتر سدرویس دهندده
سیگنال  Xکه به نویز ( Niبا توزیع  i.i.dگوسي و میدانگین صدفر و
واریانس  )  N2آغشته شده را دریافت مي کندi = 1, Yi=X+Ni ،
i

 .2 , …, L,در iامین کامپیوتر سرویس دهنده کدینگ  IMTSCبر
روی  Yiاجرا مي شود به این معني که  Yiکوآنتیزه شدده و خروجدي
کوآنتیزه کننده ،Wi ،تا ندرخ  Riفشدرده مدي شدود .بندابراین خدواهیم
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روی منبع ویدئویي چنین پردازشهایي انجام نمي شود .در ] ،[19ایده
موجود در ] [11از دیدگاه دیگری توسعه یافته است .در ]،[19
همانند ] ،[11سیستم  MMBMSCبا دو کامپیوتر سرویس دهنده
به کار رفته است اما بر خالف ] ،[11در ] [19به جای استفاده از کانال
بدون نویز بین کامپیوترهای سرویس دهنده و کامپیوتر سرویس
گیرنده  ،از کانالهای بیسیم با فیدینگ استفاده شده است .در ]،[20
کد کردن دو منبع ویدئویي استریو بررسي شده است .در ] [20به جای
استفاده از کدکردن انتروپي که از بلوکهای داخلي استاندارد H.264
است ،برای فشرده سازی رشته بیتهای تولید شده به وسیله H.264
از ( SWCکدکردن انتروپي به طور مشروط) استفاده شده است.
استفاده از  SWCبه جای کدکردن انتروپي معمولي باعث فشرده تر
شدن رشته بیت  H.264مي شود .توجه شود که اهداف مورد نظر
] [20و این مقاله کامال متفاوت هستند .در حالي که در ] [20نشان
داده مي شود که کارایي فشرده سازی کدک ویدئویي استاندارد مي
تواند با استفاده از اصول  DSCدر داخل کدک بهبود یابد ،در این
مقاله (و به طور کلي در سیستم  )MMBMSCنشان داده مي شود
که رشته بیت خروجي از کدک های ویدئویي استاندارد مي تواند به
فرم چند پخشي و با استفاده از کمترین مقدار پهنای باند ممکن در
شبکه ارتباطي ارسال شود.
ساختار مقاله به شکل زیر است :در بخش بعدی این مقاله،
محدودیتهای مسئله  IMTSCو روش چند پخشي اطالعات چند
رسانه ای مبتني بر آن به اختصار مرور خواهند شد .در بخش  4قالب
کاری طر کد برای مسئله  IMTSCمعرفي شده و روش جامع
مدلسازی همبستگي بین منابع در حالت وجود سه منبع و طراحي
عملي کدینگ  IMTSCبا ذکر یک مطالعه موردی ارایه شده است.
بخش  5شامل جزئیات نتایج شبیه سازی و بخش  6شامل نتیجه
گیری است.

در آن  Rlنرخ متناظر با خروجي کد کننده  lام است .هر رشته  nتایي
از سمبل های منبع متناظر با منبع اصلي ومنبع مشاهده شده متناظر

کردن هم یکسان باشند (  ،)  Q2   Q2  ...   Q2   Q2رابطه
ظرفیت را مي توان به صورت زیرنوشت]:[11

 -4-1طراحی روش کوآنتیزه کردن مناسب

و واریانس   Qiاست که از Niو  Xمستقل است .کدامپیوتر سدرویس
2

گیرنده  ،گیرنده مرکزی است که دکدینگ توام در قالدب  IMTSCرا
انجام مي دهد.
در قالب کاری ترسیم شده در شکل  ،2ظرفیت کانال معادل بین منبع
 Xو کامپیوتر سرویس گیرنده عبارت است از:

) C  max I ( X ;U1 ,U 2 ,...,U L

نویزهای مشاهده یکسان
در حالتي که واریانسهای
(  )  N2   N2  ...   N2   N2و واریانسهای نویزهای کوآنتیزه
L

2

1

L

)(7

2

1

L 2
1
) log(1  2 X 2
2
Q  N

C

بدیهي است که نرخ انتقال اطالعات در کانال بیسیم باید در قید

 Rt  Cصدق کند.
حال با توجه به اصول  MTSCو  ،DSCمجموع نرخهای خروجي از
کدکننده ها باید شرط زیر را تأمین نماید]: [13

)(8

L

) R   Ri  R1  R2  ...  RL  H (W1 ,W2 ,...,WL
i 1

با استفاده از روابط ( )7( ، )5و ( )8مي توان نشان داد که:
L
 Q2
 Q2
L
L
R   Ri  C  log( 2
)

R

(log
)
t
2
2
 Q   N2
 Q2   N2
i 1

()9
همان طوری که انتظار مي رود ،رابطه ( )9نشان مي دهد که با افزایش
نرخ انتقال اطالعات در کانال بیسیم از ایستگاه پایده بده کامپیوترهدای
سرویس دهنده ، R ،مجموع نرخهای خروجي از کامپیوترهای سدرویس
دهنده ،افدزایش مدي یابدد .بده عبدارت دیگدر ندرخ فشدرده سدازی در
کامپیوترهای سرویس دهنده تابعي از ندرخ ارسدال اطالعدات در کاندال
بیسیم است.

 -4طرح کد برای مسئله  IMTSCدر روش
پیشنهادی چند پخشی اطالعات چند رسانه ای از
سه کامپیوتر سرویس دهنده
همانطوری که قبال بحث شد روش کدینگ بدرای مسدئله  IMTSCبدا
بیش از دو کدکننده باید مبتني بر  BTCباشد؛ به این معندي کده بده
دلیل طبیعت با تلفات بودن مسئله  ،IMTSCسیستم کدینگ مربوطده

در سیستم  ،MMBMSCهدف استفاده از کوآنتیزه کننده ،کاهش
نرخ مجموع تا حد امکان است طوری که دکدکردن بدون خطای
سیگنال (که رشته بیت فشرده شده تصویر یا ویدئو است) در کامپیوتر
سرویس گیرنده ممکن باشد .در واقع هدف از طراحي کوآنتیزه کننده
در سیستم  ،MMBMSCحداقل کردن نرخ مجموع به اندازه انتروپي
توام )  R1  R2  ...  RL  H (W1,W2 ,...,WLاست در شرایطي که
برای نرخ خطای بیت (  )BERبین  Xو  X recمقدار قابل قبولي به
دست آید .دقت شود که افزایش اعوجاج کوآنتیزه کردن منجر به
افزایش  BERو کاهش نرخ مجموع مي شود .بنابراین طراحي
کوآنتیزه کننده را مي توان یک مسئله بهینه سازی در نظر گرفت که
هدف آن حداقل کردن انتروپي توام با وجود قید روی  BERاست.
برای حل این مسئله بهینه سازی مي توان روش الگرانژ را با تابع هزینه
زیر به کار برد:
J  H (W1 ,W2 ,...,WL )    BER

)(10
که در آن  ضریب الگرانژ است.
اگر )  (Q1, Q2 ,..., QLمجموعه کوآنتیزه کننده هایي باشند که در L
سرور استفاده مي شوند (  Qiدر سرور  iام استفاده مي شود)
و}) {Qi(1), Qi(2), …, Qi(Nمجموعه  Nانتخاب ممکن برای Qi
باشد ،آنگاه  Qمجموعه ای از همه  Lتایي هایي مثل Q1(k1),
)) ،ki = 1, 2, …, N ،Q2(k2), …, QL(kLاست که برای انجام
فرآیند کوآنتیزه کردن متصور هستند .حل مسئله بهینه سازی رابطه
( ،)10با رابطه زیر بیان میگردد:
*
(Q1* , Q2* ,...,QL
)


J (Q1 (.), Q2 (.),...,QL (.)) 

))L (.


min
L  tuples (Q (.),Q (.),...,Q
2

1

possibble


arg 
 all


()11
*
*
*
L
برای یافتن )  (Q1 , Q2 ,..., QLالزم است در بین همده  Nانتخداب
ممکن جستجو شدود .پیچیددگي چندین جسدتجوی کداملي از مرتبده
)  O( N Lاست .اگر یک کوآنتیزه کننده کارا و شبه بهینه مثدل TCQ
به ازای هر ) ki= 1,2,…, N ، Qi(kiو  i=1, 2, …, Lاسدتفاده
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)(6

)pX ( x
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داشت  Wi=Yi+Qiکه  Qiنویز کوآنتیزه کردن با توزیع  i.i.dگوسدي

باید شامل کوآنتیزه کدردن و بده دلیدل طبیعدت توزیدع شدده مسدئله
 ،IMTSCسیسددتم کدددینگ مربوطدده بایددد شددامل فشددرده سددازی بددا
روش  SWCتعمیم یافته (تعمیم از دیدگاه افزایش تعدداد مندابع ][13
یددا روش کدددینگ  )Slepian-Wolf-Coverباشددد .در نتیجدده هددر
کدکننده سیگنال مشاهده شده خود را ابتدا کدوآنتیزه کدرده و سدپس
این مقادیر کوآنتیزه شده را کد کرده و به دکدکننده ارسال مدي کندد.
در دکدکننده ،دکدینگ توام اجرا شده و بعد از به دست آوردن مقدادیر
کوآنتیزه شده ،منبع  Xبه وسیله آنها و به روش خطي بدا ضدرایب بدا
حد اقل خطای متوسط ) ،(MSEتخمین زده مي شود.

شود ،آنگاه جواب ارائه شده برای مسئله بهینه سازی رابطده ) (11هدم
یک جواب کارا و نزدیک به بهینه خواهد بود.

 -4-2طراحی سیستم کدینگ Slepian-Wolf-
Cover

و )H (u j | t j , M j 1 )   p log 2 p  (1  p) log 2 (1  p

قابل توجهي ایجاد مي کند ] .[15از این رو ما تالش کرده ایم با
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لحاظ همه همبستگي های موجود (همبستگي متقابل بین دو سیگنال،
همبستگي متقابل بین یک سیگنال و دو سیگنال دیگر و همبستگي
متقابل بین سطو بیت های یک سیگنال) نسبت به مدلهای ارایه شده
در ] [9و] ،[15مدل جامعتری برای همبستگي بین سه سیگنال غیر
باینری ارایه کنیم .در روش به کار رفته در این مقاله برای طر کد
مسئله  IMTSCبه صورت زنجیره ای از  SWCمبتني بر سندرم
استفاده مي شود طوری که سطو بیت سیگنالهای همبسته ای
موجود در  IMTSCبه طور زنجیره ای در فرآیندهای کدکردن و
دکدکردن شرکت مي کنند .درهر مرحله از این فرآیندها ،همه سطو
بیتي که در مراحل قبل دکد شده اند ،نقش اطالعات جانبي را ایفا مي
کنند.
اگر ) (u1u2…um) ، (t1t2…tmو (  (v1v2…vmبه ترتیب نمایش
باینری  W2 ،W1و  W3باشند در آن صورت:
) H (W1 , W2 ,...,W L
)  H (t1 , t 2 ,...,t m , u1 , u 2 ,...,u m , v1 , v 2 ,...,v m

با تعریف )  ، M j  (t j , u j , v j ,..., t1 , u1 , v1برای سطح بیت
jام،

…,m

=1,2,

،j

) H (t j | t j 1 , t j 2 ,..., t1

) H (t j , u j | M j 1

انتروپي
،

،

های

مشروط

) H (t j | M j 1

،

) H (u j | t j , M j 1

،

)  H (t j , u j , v j | M j 1و ) H (v j | t j , u j , M j 1
محاسبه مي شوند .بدیهي است که:
m

)(13

H (W1 ,W2 ,W3 )   H (t j , u j , v j | M j 1 ).
j 1

در واقع سه انتروپي

)  H (u j | t j , M j 1 ) ، H (t j | M j 1و

)  H (v j | t j , u j , M j 1نشان دهنده اطالعات واقعي سه سیگنال
 W2 ،W1و  W3در سطح بیت jام بعد از استخراج همه همبستگي
های موجود هستند .با معلوم بودن سه انتروپي )  H (t j | M j 1و
)  H (u j | t j , M j 1و )  H (v j | t j , u j , M j 1به ازای = j
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)H (v j | t j , u j , M j 1 )   p log 2 p  (1  p) log 2 (1  p

مي باشند).
حال مبتني بر روش ارسال سندرم برای پیاده سازی کدینگ ،SWC
برای سطح بیت  jام با طراحي دو کد  LDPCیا توربو با نرخ های
مندرج در روابط ) (14و ) ،(15سیگنالهای  W2 ، W1و  W3فشرده
مجموع برای ارسال در حالت ایده آل
شده و نرخ
m

3

j 1

i 1

)  Ri  H (W1,W2 ,W3 )   H (t j , u j , v j | M j1

R

مي باشد.

)(14

R code
) j ,1  1  H (u j | t j , M j 1

)(15

R code
) j , 2  1  H (v j | t j , u j , M j 1

 -4-3مطالعه موردی
اگر در مسئله  IMTSCبا منبع  Xگوسي با میانگین صفر و واریانس
 ،  X2داشته باشیم  i = 1, 2 ,3, Yi=X+Niکه در آن Ni
رشته ای از متغیر های تصادفي گوسي با توزیع  i.i.dو میانگین صفر
و واریانس

i

 N2

است ،وهمچنین داشته باشیم:

  X2  1و  N2   N2   N2  0.01
3

2

1

در این شرایط با استفاده از کوآنتیزه کننده های اسکالر Lloyd-
 Maxبا  m = 7 bitو گام کوآنتیزه کردن 0/0657در کد کننده
ها ،برای بلوکهای ورودی به طول  ،105انتروپي های شرطي مورد نیاز
با روش مونت کارلو محاسبه مي شوند .با فرض اینکه سطح بیت
شماره  1کم اهمیت ترین سطح بیت و سطح بیت شماره  7با اهمیت
ترین سطح بیت باشد ،جدول  1نشان دهنده انتروپي های شرطي
مربوطه است .نرخ کدهای توربو (یا  )LDPCمبتني بر روابط ) (14و
) (15و رعایت این نکته که ما تالش کرده ایم بعد از  150تکرار
الگوریتم دکدینگ توربو یا  LDPCنرخ خطای دکدینگ کوچکتر
از 10-5باشد به دست آمده اند.
با توجه به جدول  ،1سطو بیت های اول و دوم سه سیگنال بدون
فشرده سازی وهر کدام با صرف  3 bit/sampleارسال مي گردند .با
استفاده از  SWCمبتني بر سندرم ،سطو بیت های سوم از  W2و
 W3به وسیله توربو کدهایي با نرخ به ترتیب  0/08و  0/14و
سطو بیت های چهارم هم به وسیله توربو کدهایي با نرخ به ترتیب
 0/8و  0/9فشرده مي شوند .با توجه به اینکه
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در این سیستم ،روش عملي کدینگ  Slepian-Wolf-Coverبرای
سه منبع ،مبتني بر روش ارسال سندرم طراحي مي شود .در روش
پیشنهاد شده در ] ،[15برای  L =3منبع باینری همبستگي بین آنها
به وسیله یک کانال  BSCمدل شده است .برای سه سیگنال غیر
باینری  W2 ،W1و  W3در حالت کلي مدل همبستگي بسیار پیچیده
تر از یک کانال  BSCمي باشد و به همین دلیل استفاده مستقیم از
تکنیک تقسیم کدهای کانال برای حاالتي با  ،L>2یک افت عملکردی

)(12

 ،1,2, …, mعمالً همبستگي بین سه سیگنال  W2 ،W1و  W3در
هر سطح بیت به وسیله دو کانال  BSCبا احتمال  crossoverمعلوم،
قابل مدلسازی است (احتمالهای  crossoverمذکور جواب دو معادله

 -5نتایج شبیه سازی
در شبیه سازی های انجام یافته برای اجرای چند پخشي اطالعات چند
رسانه ای مبتني بر  ،IMTSCتوان متوسط سیگنال  Xبرابر با واحد
در نظر گرفته شده و نوع مدوالسیون  BPSKمي باشد .با فرض مدل
کردن کانال بیسیم با یک کانال  ،AWGNدر کامپیوترهای سرویس
دهنده  ،کدینگ  IMTSCبا استفاده از کوآنتیزه کننده شبه بهینه
اسکالر و کدهای توربو یا  LDPCاجرا مي شود .سیگنال  Xاز طریق
کانال بیسیم به کامپیوترهای سرویس دهنده پخش مي شود و انتقال
در اینترنت بدون نویز در نظر گرفته مي شود .اطالعات کدشده (فشرده
شده) چند رسانه ای را مي توان با رشته بیت باینری با بیتهای  0و1
متساوی االحتمال مدل کرد .در آزمایشهای انجام شده طول بلوکهای
داده ها را  105در نظر گرفته ایم و هر آزمایش  500بار اجرا شده
است .انتقال و کدینگ چند پخشي برای رشته بیت  Xو باز یابي آن با
رشته بیت  Xrecبه ازای  BER≤10-4بدون خطا تلقي مي شود.
در شکل  3مجموع نرخ حاصل از کدینگ  IMTSCدر سه کامپیوتر
سرویس دهنده به عنوان تابعي از  SNRکانال بیسیم در شرایطي که
نویز مشاهده در همه کامپیوترهای سرویس دهنده برابر باشد ،رسم
شده است .در این آزمایش از کدینگ کانال در ایستگاه تولید
سیگنال ( Xایستگاه پایه) استفاده نشده است .همچنین در شکل 3
مجموع نرخ در حالتي که درسیستم چند پخشي ،در کامپیوترهای
سرویس دهنده از کدینگ  IMTSCاستفاده نشده ،بلکه هر کامپیوتر
سرویس دهنده سیگنال کوآنتیزه شده خود را با کدینگ انتروپي ایده
ال فشرده کرده ،نیز آمده است .مالحظه مي شود درسیستمي متشکل
از سه کامپیوتر سرویس دهنده با  SNRحدود  7dBمي توان به
 BER≤10-4رسید .در گزارشي که از سیستم با مشخصات مشابه و
متشکل از دو کامپیوتر سرویس دهنده در ] [11ارائه شده ،حد پایین
 SNRبرای حصول  BER≤10-4حدود  8/5 dBاست .برای
مقایسه کارایي سیستمهای چند پخشي مبتني بر  MMBMSCو

)(16

.

i 1
L

( Ri ) MMBMSC

MSCG 

i 1

مقایسه نتایج ارایه شده در شکل  3با نتایج ارائه شده در ] [11نشان
دهنده این واقعیت است که درسیستم چند پخشي مبتني بر
 ،IMTSCبا افزایش تعداد کامپیوترهای سرویس دهنده ،بهره سیستم
چند پخشي مبتني بر  IMTSCافزایش مي یابد .نکته دیگر اینکه با
توجه به شکل  ،3فاصله بین مقدار مجموع نرخ در سیستم  MTSCبا
استفاده از کدینگ عملي  SWپیاده سازی شده با کدهای توربو،

 LDPCیا  ، PSWC31و مقدار مجموع نرخ درسیستم با کدینگ
ایده آل  ،ISWC32 ،SWبا افزایش  SNRکاهش مي یابد.
در شرایطي که  SNRکانال بیسیم مقادیر پدایین تدری داشدته باشدد،
اجرای کدینگ کانال در ایسدتگاه پایده ضدروری اسدت .شدکل 4نتدایج
مربوط به شرایط  SNRپایین را نشان مي دهد که در ایسدتگاه پایده از
یک کد کانوولوشني بدانرخ ½ و بدا چندد جملده ای هدای مولدد )(6,7
استفاده شده است .همان طوری که انتظار مي رود مقایسه نتایج ارایده
شده در شکلهای  3و  4نشان مي دهد که بدا کداهش  SNRبده دلیدل
کاهش مقدار همبستگي سیگنالهای موجود در کامپیوترهدای سدرویس
دهنده ،در سیستمي متشکل از سه کدامپیوتر سدرویس دهندده ،بهدره
سیستم چند پخشي مبتني بر  IMTSCکاهش مي یابد.
با توجه به رابطه ( )16و بدا در نظدر گدرفتن نتدایج آزمایشدهای بداال و
آزمایشهای مشابه انجام شده در ] [11برای شرایط بدا ،SNR≥ 10dB
مقادیر  MSCGبرای سیستم  MMBMSCبا سه کدامپیوتر سدرویس
دهنده نزدیک بده عددد  3اسدت ،در حدالي کده مقددار  MSCGبدرای
سیستم  MMBMSCبا دو کامپیوتر سرویس دهنده نزدیک به عدد 2
است ] .[11مقدار متوسط  MSCGبرای همده مقدادیر  SNRگدزارش
شده کوچکتر یا مساوی با  14dBدر شدرایط  SNRبداال (شدکل  )3و
مقدار متوسط  MSCGبرای همه مقادیر  SNRگزارش شده کوچکتر
یا مساوی با  6dBدر شرایط  SNRپایین (شکل  ،)4به همدراه مقددار
متوسط  MSCGبرای آزمایشهای متناظر از ] ،[11در جددول  2ارایده
شده اند.
همانطوری که قابل پیش بیني است ،نتایج آزمایشهای ما در قیداس بدا
] [11نشانگر بهبود عملکرد سیستم  ،MMBMSCبه دلیل سود بردن
از مقادیر MSCGباالتر است .همچنین با توجه به نتدایج جددول  ،2در
شرایط  SNRپایین که منجر به کداهش همبسدتگي بدین سدیگنالهای
کامپیوترهای سرویس دهنده مي شود ،در قیاس با شدرایط  SNRبداال،
مقدار  MSCGکاهش مي یابد.
سیستم پیشنهادی نیز مي تواند در شرایطي که توان نویز مشاهده برای
کامپیوترهای سرویس دهنده مختلف یکسان نباشد بده کدار رود .بدرای
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)  H (t j | t j 1 , t j 2 ,..., t1مربوطه و به وسیله یک تکنیک کدینگ
انتروپي مناسب مثل کدینگ حسابي 29فشرده مي شوند .در نتیجه نرخ
کلي ارسال برای هفت سطو بیت های سه سیگنال برابر با 12/05
 bit/sampleخواهد شد و بنا بر این به اندازه = 12/05-11/5038
 0/541 bit/sampleنرخ بیت اضافه وجود دارد.

L

( Ri ) Conventioal
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 ، H (t 3 | t 2 , t1 )  H (t 4 | t 3 , t 2 , t1 )  1سطو
سوم و چهارم از  W1با نرخ  1bit/sampleارسال مي شود .پس نرخ
ارسال برای سطو بیت های سوم و چهارم سه سیگنال به ترتیب
2/78و  bit/sample 1/3خواهد بود .همان طوری که از جدول
 1مشخص است سطو بیت های پنجم و ششم و هفتم از  W2و W3
اطالعات جدیدی در بر ندارند و الزم نیست ارسال شوند .سطو بیت
های پنجم و ششم و هفتم از  W1هر کدام به اندازه
بیت های

سیستم چند پخشي متداول ما معیار  MSCG30را به فرم زیر معرفي
مي کنیم:
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شرایط مدذکور ،کدارایي سیسدتم  IMTSCمتشدکل از سده کدامپیوتر
سددرویس دهنددده (بددا کدددینگ  SWایددده آل) بددا سیسددتمي کدده در
کامپیوترهای سرویس دهنده  ،کددینگ  IMTSCاجدرا نشدده و فقدط
کدینگ انتروپي به کار رفته است ،در شکل ( 5الف) مقایسه شده است.
در این آزمایش بلوکهای اطالعات از طریق سه کانال  AWGNمستقل
از هم ،از ایستگاه پایه به کامپیوترهای سرویس دهنده ارسال مي شود.
در شرایطي که  SNRدر کانالهای رابط ایستگاه پایه بده کامپیوترهدای
سرویس دهنده اول و دوم به ترتیدب  12dBو  10dBباشدد ،مجمدوع
نرخ حاصل از کدینگ  IMTSCدر سه کدامپیوتر سدرویس دهندده بده
عنوان تابعي از  SNRکانال سوم رسم شده است .همچنین درآزمایشي
مشابه ،در شکل (5ب) در شرایطي که  SNRدر کانالهای رابط ایستگاه
پایه به کامپیوترهای سرویس دهندده اول و دوم هدر دو  11dBباشدد،
مجموع نرخ حاصدل از کددینگ  IMTSCدر سده کدامپیوتر سدرویس
دهنده به عندوان تدابعي از  SNRکاندال سدوم رسدم شدده و بدا نتدایج
آزمایشي ارائده شدده در] [11بدرای مجمدوع ندرخ حاصدل از کددینگ
 IMTSCدر دو کامپیوتر سدرویس دهندده بده عندوان تدابعي از SNR
کانال دوم وقتي که  SNRکانال اول  11dBباشد ،مقایسه شده اسدت.
اولین نتیجه ای که از شکل  5گرفته مي شود این اسدت کده سیسدتم
چند پخشي پیشنهادی مي تواند در شرایطي که مقادیر  SNRدر کانال
بیسیم برای کامپیوترهای سرویس دهنده متفداوت اسدت بده کدار رود.
نتیجه مهمي که از شکل (5ب) گرفتده مدي شدود ایدن اسدت کده در
شرایط مشابه برای کانال انتقال ،مقدار  MSCGسیستم پیشنهادی در
حالت سه کامپیوتر سرویس دهنده بسیار بیشتراز حالدت دو کدامپیوتر
سرویس دهنده است .به عنوان مثدال بهدره فدوق بدرای SNR=11dB
برای سیستم متشکل از سه و دو کامپیوتر سرویس دهنده ،بده ترتیدب،
تقریباً برابر با  3و  2مي باشد .تفاوت بهره فوق درسیسدتم مبتندي بدر
 IMTSCدر حاالت دو و سه کامپیوتر سرویس دهنده در  SNRهدای
پایین حتي بیشتر است .نکته دیگر اینکه در  SNRهای پایین (SNR2
های پایین برای سیستم متشکل از دو کامپیوتر سرویس دهنده وقتدي
 SNR1=11dBاست و SNR3های پایین برای سیستم متشدکل ازسده
کامپیوتر سرویس دهنده وقتي  SNR1=SNR2=11dBاست( سیسدتم
متشکل از سه کامپیوتر سرویس دهنده نسبت به سیستم متشکل از دو
کامپیوتر سرویس دهنده ،حددود  0/1 bit/sampleنیدز مجمدوع ندرخ
کمتری دارد.
در آزمایش بعدی ،عملکرد سیستم چند پخشي پیشنهادی برای
سیگنالهای ویدئویي کد شده با کدک استاندارد  H.264/AVCمورد
بررسي قرار مي گیرد .سي فریم از رشته های ویدئویي  Suzieو Hall
(با فرمت QCIFو اندازه  )144×176و رشته ویدئویي
( Breakdancersبا ابعاد  )256×192با سرعت  30فریم بر ثانیه با
کدک استاندارد  H.264/AVCکد مي شوند .رشته های مربوطه به
فرم یک سیگنال  BPSKکد نشده (بدون کدینگ کانال) از طریق

کانال  AWGNبه سه کامپیوتر سرویس دهنده ارسال مي شود .شکل
 6عملکرد مجموع نرخ  ( PSNRبرای مولفه لومینانس یا مولفه )Y
سیستم  MMBMSCبا سه کامپیوتر سرویس دهنده را در کنار
عملکرد سیستم چند پخشي متداول (بدون استفاده از ) MTSC
نشان مي دهد.
به عنوان مثالي در مقایسه عملکرد این سیستمها ،برای = SNR
 11dBو برای یک مقدار  PSNRمتوسط تقریبا برابر با 30 dB
(برای رشته ویدئویي باز سازی شده نهایي) ،مقدار  MSCGمتناظر با
سیستم  MMBMSCبا سه کامپیوتر سرویس دهنده در حالتي که
در کامپیوترهای سرویس دهنده از ISWCاستفاده شود برابر با  3و
درحالتي که در کامپیوترهای سرویس دهنده از  PSWCاستفاده شود
برابر با 2/14مي باشد .این در حالي است که برای آزمایش مشابه در
] [11مقدار MSCGمتناظربا سیستم  MMBMSCبا دو کامپیوتر
سرویس دهنده در حالت استفاده از  ISWCبرابر با  2و در حالت
استفاده از PSWCبرابربا  1/6گزارش داده شده است .همانطوری که
شکل  6نشان مي دهد ،با تعداد کامپیوترهای سرویس دهنده ثابت
برای مقادیر باالتر ( SNRکه باعث همبستگي بیشتر سیگنالها ی
دریافت شده توسط کامپیوترهای سرویس دهنده و در نتیجه مقادیر
بزرگتر  MSCGمي شود) عملکرد مجموع نرخ PSNR -بهتری به
دست مي آید .همچنین با افزایش تعداد کامپیوترهای سرویس دهنده ،
به علت افزایش  ،MSCGعملکرد مجموع نرخ  PSNRبهبود یافته
است.
برای انجام یک آزمایش سنجش کیفیت دیداری در سیستم چند
پخشي ،فرض شده است که هر کامپیوتر سرویس دهنده به یک مقدار
مشخص و ثابتي از پهنای باند اینترنت دسترسي دارد .رشته های
ویدئویي  Suzieو  Hallو  Breakdancersبا ابعاد ذکر شده
باسرعت  30فریم بر ثانیه با کدک استاندارد  H.264/AVCو در مود
 I-P-I-Pکد مي شود .در این آزمایش  SNRکانال بیسیم 10dB
است .در آزمایش متناظر با رشته  Suzieبا فرض اینکه به هر کامپیوتر
سرویس دهنده  28kbs ،از پهنای باند اینترنت تخصیص یابد ،شکل 7
نسخه بازیابي شده فریم شماره  20را برای سیستمهای چند پخشي
متداول وسیستمهای  MBMSCبا دو و سه کامپیوتر سرویس دهنده
نشان مي دهد .در آزمایش متناظر با رشته  Hallبا فرض اینکه به هر
کامپیوتر سرویس دهنده  75kbs ،از پهنای باند اینترنت تخصیص یابد
شکل  8نسخه بازیابي شده فریم شماره  25را برای سیستمهای چند
پخشي متداول وسیستمهای  MBMSCبا دو و سه کامپیوتر سرویس
دهنده نشان مي دهد .در آزمایش متناظر با رشته  Breakdancersبا
فرض اینکه به هر کامپیوتر سرویس دهنده  36kbs ،از پهنای باند
اینترنت تخصیص یابد شکل  9نسخه بازیابي شده فریم شماره  30را
برای سیستمهای چند پخشي متداول وسیستمهای  MBMSCبا دو و
سه کامپیوتر سرویس دهنده نشان ميدهد.

شکل ( :)2سیستم چند پخشی مبتنی بر مسئله ( IMTSCسیستم ) MMBMSC
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شده است.
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شکل ( :)1کدینگ منابع چند پایانه ای با وجود  Lکدکننده .اجرای  MTSCبا استفاده از ایده  )BTC( Berger-Tungهم در شکل نشان داده

7
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 کانال بیسیمSNR  مجموع نرخ خروجی سه کامپیوتر سرویس دهنده به عنوان تابعی از:)3( شکل
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 پایین استSNR  کانال بیسیم برای شرایطی که مقادیرSNR  مجموع نرخ خروجی سه کامپیوتر سرویس دهنده به عنوان تابعی از:)4( شکل
در این آزمایش کدینگ کانال در ایستگاه پایه انجام یافته است
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6

W3  وW2 ،W1  سطح بیت سیگنالهای7  انتروپی های شرطی برای:)1( جدول
H (t j | t j 1 , t j 2 ,..., t1 )

H (t j | M j 1 )

H (u j | t j , M j 1 )

H (v j | t j , u j , M j 1 )

H (t j , u j , v j | M j 1 )

Turbo

Turb

Code Rate

Code

1

Rate
2
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Bit Plane
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-

3

0/9998
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0/919
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4
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0
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-
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0
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-

-
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0

0
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-

-
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5/9633

5/4733
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2/9412

11/5038

-

-

[ و سه کامپیوترهای سرویس دهنده11]  با دو کامپیوترهای سرویس دهندهMMBMSC  برای سیستمMSCG  مقادیر متوسط:)2( جدول
High SNR regime

Low SNR regime

Type of SW coding

L=2

L=3

L=2

L=3

Ideal SW coding (ISWC)

1/786

2/612

1/427

1/560

Practical SW coding (PSWC)

1/258

1/658

1/170

1/423
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(ب)

شکل (( :)5الف) مجموع نرخ خروجی سه کامپیوتر سرویس دهنده به عنوان تابعی از  SNRکانال مشاهده برای کامپیوتر سرویس دهنده سوم ،
 SNRکانال مشاهده برای کامپیوتر سرویس دهنده اول و دوم به ترتیب  12dBو  10dBمی باشد( ،ب) مجموع نرخ خروجی در سیستم
متشکل از سه کامپیوتر سرویس دهنده به عنوان تابعی از  ( SNR1=SNR2=11dB ( SNR3در قیاس با مجموع نرخ خروجی در سیستم
متشکل از دو کامپیوتر سرویس دهنده به عنوان تابعی از (SNR1=11dB) SNR2
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(الف)

شکل ( :)6عملکرد نرخ مجموع PSNR -برای سی فریم اول از رشته های ویدئویی کد شده با  H.264در سیستم  MMBMSCو سیستم چند
پخشی متداول با وجود سه کامپیوتر سرویس دهنده ( ،الف) رشته ویدئویی ( ،Suzieب) رشته ویدئویی ( ،Hallب) رشته ویدئویی
 .Breakdancersشکل (ت) مناطق نرخ پایین شکل (الف) را با بزرگنمایی بیشتر نشان می دهد
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(پ)

(ت)
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(الف)

(ب)

شکل ( :)7مقایسه کیفیت بیستمین فریم رشته ویدئویی  ) Suzieکد شده با  H.264در مود  ) I-P-I-Pدر سیستم چند پخشی با اختصاص
 28kbpsبه ازای هر کامپیوتر سرویس دهنده ،در (الف) سیستم متداول ( ،PSNR = 27/44 dB :ب) سیستم  MMBMSCبا دو کامپیوتر
سرویس دهنده PSNR = 28/48 dB :و (پ) سیستم  MMBMSCبا سه کامپیوتر سرویس دهندهPSNR = 31/.63 dB :

(الف)

(پ)

(ب)
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شکل ( :)8مقایسه کیفیت بیست و پنجمین فریم رشته ویدئویی  ) Hallکد شده با  H.264در مود  ) I-P-I-Pدر سیستم چند پخشی با
اختصاص  75kbpsبه ازای هر کامپیوتر سرویس دهنده ،در (الف) سیستم متداول ( ،PSNR = 26/49 dB :ب) سیستم  MMBMSCبا دو
کامپیوتر سرویس دهنده PSNR = 27/71 dB :و (پ) سیستم  MMBMSCبا سه کامپیوتر سرویس دهندهPSNR = 31/82 dB :

(الف)

(ب)

(پ)

شکل ( :)9مقایسه کیفیت سی امین فریم رشته ویدئویی  ) Breakdancersکد شده با  H.264در مود  ) I-P-I-Pدر سیستم چند پخشی با
اختصاص  36kbpsبه ازای هر کامپیوتر سرویس دهنده  ،در (الف) سیستم متداول ( ، PSNR = 27/26 dB :ب) سیستم  MMBMSCبا دو
کامپیوتر سرویس دهنده PSNR = 28/37 dB :و (پ) سیستم  MMBMSCبا سه کامپیوتر سرویس دهندهPSNR = 30/45 dB :
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(الف)

(ب)

(پ)

دراین مقاله ابتدا با ارایه یک روش مناسب برای مدلسازی همبستگي
بین  3منبع همبسته غیر باینری که در آن همه همبستگي های
موجود (همبستگي متقابل بین سیگنالها و همبستگي متقابل سطو
بیت های یک سیگنال) لحاظ شده است و به راحتي قابل تعمیم به
بیش از  3منبع نیز مي باشد ،امکان اجرای  IMTSCبرای تعداد
دلخواهي از منابع فراهم شد .سپس سیستم چند پخشي اطالعات
چند رسانه ای مبتني بر کدینگ منابع چند پایانه ای در شبکه های نا
همگن (دارای بخشهای بیسیم و با سیم) به شبکه شامل سه کامپیوتر
سرویس دهنده توسعه داده شد .سیستم مذکور با سه کامپیوتر
سرویس دهنده ،از بهره دایور سیتي مکاني و بهره کدینگ IMTSC
بسیار باالتری نسبت به سیستم چند پخشي اطالعات چند رسانه ای
معمول (بدون استفاده از کدینگ  )IMTSCبرخوردار است .نتایج
شبیه سازی با سیگنالهای دیتا ،تصویر ثابت و ویدئو نشان دهنده برتری

این تحقیق از حمایت مادی و معنوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
برخوردار بوده است که بدین وسیله از این حمایت تشکر و قدرداني
ميگردد.
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کارایي فشرده سازی در سیستم  MMBMSCبا سه کامپیوتر
سرویس دهنده بیشتر از کارایي فشرده سازی در سیستم
 MMBMSCبا دو کامپیوتر سرویس دهنده و کارایي فشرده سازی
در سیستم  MMBMSCبا دو کامپیوتر سرویس دهنده بیشتر از
کارایي فشرده سازی در سیستم چند پخشي متداول است .بنابراین این
انتظاری معقول است که اگرپهنای باند تخصیص یافته به ازای هر
کامپیوتر سرویس دهنده یکسان باشد ،آنگاه کیفیتهای متفاوت برای
سیگنال بازیابي شده نهایي در این سه سیستم داشته باشیم .درآزمایش
مذکورمقدار  PSNRفریم شماره  20رشته  Suzieاز مقدار 27/44
 dBبرای سیستم چند پخشي متداول به مقدار  28/48 dBبرای
سیستم  MMBMSCبا دو کامپیوتر سرویس دهنده و به مقدار
 31/63 dBبرای سیستم  MMBMSCبا سه کامپیوتر سرویس
دهنده افزایش یافته است .مقدار  PSNRفریم شماره  25رشته Hall
از مقدار  26/49 dBبرای سیستم چند پخشي متداول به مقدار
 27/71 dBبرای سیستم  MMBMSCبا دو کامپیوتر سرویس
دهنده و به مقدار  31/82 dBبرای سیستم  MMBMSCبا سه
کامپیوتر سرویس دهنده ارتقا یافته است .مقدار  PSNRفریم شماره
 30رشته  Breakdancersهم از مقدار  27/26 dBبرای سیستم
چند پخشي متداول به مقدار  28/37 dBبرای سیستم
 MMBMSCبا دو کامپیوتر سرویس دهنده و به مقدار 30/45 dB
برای سیستم  MMBMSCبا سه کامپیوتر سرویس دهنده ارتقا یافته
است.

روش پیشنهادی بر راه حلهای ارائه شده پیشین است .در حالي که در
آزمایشهای ما مقدار  MSCGمتوسط برای سیستم  MMBMSCبا
سه کامپیوتر سرویس دهنده برابر با  2/612با استفاده از  SWCایده
آل و برابر با  1/658با استفاده از  SWCغیر ایده آل مي باشد ،در
تحقیقات اخیر این مقادیر برای سیستم  MMBMSCبا دو کامپیوتر
سرویس دهنده به ترتیب  1/786و  1/258مي باشند .همچنین در
شرایط با  SNRپایین در حالي که در آزمایشهای ما مقدار MSCG
متوسط برای سیستم  MMBMSCبا سه کامپیوتر سرویس دهنده
برابر با  1/56با استفاده از  SWCایده آل و برابر با  1/423با استفاده
از  SWCغیر ایده آل مي باشد ،در تحقیقات اخیر این مقادیر برای
سیستم  MMBMSCبا دو کامپیوتر سرویس دهنده به ترتیب
 1/427و  1/17مي باشند .برای سیگنالهای ویدئویي مختلف کد شده با
 H.264نشان داده شده است که اگرپهنای باند تخصیص یافته به
ازای هر کامپیوتر سرویس دهنده یکسان باشد آنگاه کیفیت ویدئوی
بازیابي شده برای سیستم پیشنهادی به طور متوسط بین  2dBتا
 4dBبهتر از کیفیت متناظر با سیستم  MMBMSCبا دو کامپیوتر
سرویس دهنده و به طور متوسط بین  3dBتا  5dBبهتر از کیفیت
متناظر با سیستم چند پخشي متداول است .عالوه بر این به دلیل
مسیرهای موازی بیشتر (نسبت به سیستم با دو کامپیوتر سرویس
دهنده) امنیت سیستم بیشتر و مقاومت آن هم بیشتر است.

1 Forward

Error Correction
Downlink
3 Server
4 Client
5 Network Friendliness
6 Multi Terminal Source Coding
7 Distributed Source Coding
8 Slepian-Wolf coding
9 Direct Multi Terminal Source Coding
10 Indirect Multi Terminal Source Coding
11 Central Executive Officer
12 Distortion
13 Mean Square Error
14 Slepian- Wolf coded quantization
15 Trellis coded quantization
16 Low Density Parity Check
17 Berger-Tung Coding
18 Multipath
19 Multimedia multicast based on multiterminalsource coding
20 Downloading
21 Wyner-Ziv coding
22
Source splitting
23 Channel code partitioning
24 Bit plane
25 Multiple description coding
26 Layered coding
27 independent identically distributed
28 D-Admissible
29 Arithmetic codes
30 Multiterminal Source Coding Gain
31 Practical Slepian-Wolf coding
32 Ideal Slepian-Wolf coding
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