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เทคนิคการตรวจหาและแก้ไขแบบวนซ้าสาหรับข้ อผิดพลาด
จากการแทรกและการลบในระบบการบันทึกแบบบิตแพทเทิร์นมีเดีย
สันติ กูลการขาย1* กุลยา เจริ ญมงคลวิไล2 และ ปิ ยะ โควินท์ทวีวฒั น์1

บทคัดย่อ
เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแบบบิตแพทเทิร์นมีเดีย (BPMR: bit-patterned media recording) เป็ นตัวเลือก
หนึ่งที่จะเข้ามาแทนที่เทคโนโลยีที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ซึ่งระบบ BPMR สามารถเพิ่มความจุเชิงพื้นที่ได้สูงถึง 4 เทระบิต
ต่อตารางนิ้ ว (Tbit/in2) อย่างไรก็ตามในระบบ BPMR มีผลกระทบต่างๆ ที่ทาให้สมรรถนะของระบบด้อยลง เช่น การ
แทรกสอดระหว่างแทร็ ก การแทรกสอดระหว่างสัญลักษณ์ สัญญาณรบกวนสื่ อบันทึก และข้อผิดพลาดจากการแทรกและ
การลบ เป็ นต้น เนื่องจากข้อผิดพลาดจากการแทรกและการลบเป็ นปั ญหาที่สาคัญอย่างมากในระบบ BPMR งานวิจยั นี้ จึง
ได้นาเสนอวิธีการถอดรหัสแบบวนซ้ าสาหรับระบบ BPMR เพื่อลดผลกระทบจากข้อผิดพลาดจากการแทรกและการลบ
โดยจะอาศัยการทางานร่ วมกันของการตรวจหาข้อผิดพลาดจากการแทรกและการลบบนพื้นฐานของเทรลลิส รหัส VT
และการอีควอไลเซชันแบบเทอร์ โบ จากการจาลองระบบพบว่า ณ อัตรารหัสเท่ ากับ 0.808 วิธีที่นาเสนอให้สมรรถนะ
ที่ดีกว่าวงจรภาครับที่ ใช้กนั แบบทัว่ ไปในรู ปแบบของอัตราข้อผิดพลาดบิ ตและอัตราข้อผิดพลาดเซ็กเตอร์ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมื่อจานวนรอบในการวนซ้ าเพิ่มขึ้น
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1

ศูนย์วิจยั เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
ผูต้ ิดต่อ, อีเมล์: santi@webmail.npru.ac.th รับเมื่อ 30 พฤษภาคม 2560 ตอบรับเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2560
2

1

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561
The Journal of Industrial Technology, Vol. 14, No. 1 January – April 2018

An Iterative Detection and Correction Technique for Insertion and Deletion
Errors in Bit-Patterned Media Recording Systems
Santi Koonkarnkhai1*, Kunlaya Charoenmongkonvilai2 and Piya Kovintavewat1

Abstract
Bit patterned media recording (BPMR) is a promising technology to replace the current recording technology
because it can achieve an areal density up to 4 tera-bit per square inch (Tbit/in2). However, BPMR faces with new
challenging issues, such as intertrack interference, intersymbol interference, media noise, and insertion/deletion error,
which can degrade the system performance if precautions are not taken care of. Because the insertion/deletion error
is one of the major problems in BPMR systems, this work presents an iterative decoding scheme for BPMR systems to
combat the insertion/deletion errors by jointly performing the trellis-based detection for insertion/deletion errors, a VT
code, and turbo equalization. Simulation results show that at a code rate of 0.808, the proposed scheme performs better
than the conventional receiver, in terms of both bit-error rate and sector-error rate, especially when the number of
iterations increases.

Keywords : Bit-patterned media recording, Insertion and deletion errors, Synchronization error
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1. บทนา

แม่เหล็ก (non-magnetic) แสดงในรู ปที่ 1 ในทางปฏิบตั ิ
ระบบ BPMR จะเผชิ ญกับผลกระทบหลายอย่าง เช่ น
การแทรกสอดระหว่ า งแทร็ ก (ITI: intertrack
interference) การแทรกสอดระหว่างสัญลักษณ์ (ISI:
intersymbol interference) สัญญาณรบกวนสื่ อบันทึ ก
(media noise) แทร็ กมิสเรจิสเทรชัน (TMR: track misregistration) และข้อ ผิ ด พลาดจากการเข้า จัง หวะการ
เขี ยน (write synchronization error) [2-3] ซึ่ ง จะ
ก่อให้เกิ ดข้อผิดพลาดจากการแทรกและการลบ (Ins/Del:
insertion and deletion) ซึ่ งส่ งผลทาให้เกิ ดข้อผิดพลาด
จานวนมาก ณ วงจรตรวจหา (detector) [11]
ข้อผิดพลาด Ins/Del เกิดได้จากหลายปั จจัย [2] เช่น
สัญญาณนาฬิกาการเขียน (write clock) ไม่สอดคล้องกับ
ตาแหน่ งของไอแลนด์ที่จะบันทึ กข้อมูล และความเข้ม
ของสนามแม่ เ หล็ ก ของหั ว เขี ย นไม่ เ พี ย งพอต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทิศทางแม่เหล็กของไอแลนด์ เป็ นต้น รู ปที่ 2
แสดงข้อผิ ด พลาด Ins/Del ในระบบ BPMR ใน [11]
พบว่าข้อผิดพลาด Ins/Del ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดจานวน
มากที่ วงจรตรวจหา และรหัสแก้ไขข้อผิดพลาด (ECC:
error correction code) แบบทัว่ ไป ไม่สามารถจัดการกับ
ข้อผิดพลาด Ins/Del ได้ ดังนั้นข้อผิดพลาด Ins/Del จึ ง
เป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายอย่างมากสาหรับระบบ BPMR

ปั จจุบนั การบันทึกข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ไดร์ ฟ (HDD:
hard disk drive) จะใช้เทคโนโลยีการบันทึกเชิงแม่เหล็ก
แบบแนวตั้ง (PMR: perpendicular magnetic recording)
โดยที่ทิศทางของสนามแม่เหล็กจะตั้งฉากกับสื่ อบันทึ ก
(media) โดยมีความหนาแน่นเชิงพื้นที่ (AD: areal density)
สู งสุ ดประมาณ 1 เทระบิ ตต่อตารางนิ้ ว (Tbit/in2) [1-3]
เนื่องจากเทคโนโลยี PMR กาลังเข้าใกล้ขีดจากัดซูเปอร์
พาราแมกเนติก (superparamagnetic limit) [1, 4] จึงทา
ให้เทคโนโลยี PMR ไม่สามารถค่า AD ได้ ดังนั้นนักวิจยั
จึงได้คิดค้นและพัฒนาเทคนิคการบันทึกข้อมูลแบบใหม่
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจากัดซู เปอร์ พาราแมกเนติก [1, 4] เช่น
เทคโนโลยีการบันทึ กแบบบิ ตแพทเทิ ร์นมี เดี ย (BPMR:
bit-patterned media recording) เทคโนโลยีการบันทึกเชิง
แม่เหล็กแบบความร้อนเข้าช่วย (heat-assisted magnetic
recording) และเทคโนโลยีการบันทึกเชิงแม่เหล็กแบบ
สองมิติ (two-dimensional magnetic recording)
อย่างไรก็ตามเทคโนโลยี BPMR ได้รับความสนใจ
อย่างมากจากนักวิจยั และภาคอุตสาหกรรม [1, 5-7] และ
มีความเป็ นไปได้สูงที่ จะนามาใช้แทนเทคโนโลยี PMR
เพราะสามารถเพิ่ม AD ได้สูงถึง 4 Tbit/in2 และเมื่อใช้งาน
ร่ ว มกั บ เทคโนโลยี ก ารบั น ทึ ก แบบพลัง งานเข้า ช่ ว ย
(energy-assisted magnetic recording) จะสามารถเพิ่ม AD
ได้สูงถึง 10 Tbit/in2 ซึ่ งจะเรี ยกเทคโนโลยีน้ ี ว่า HDMR
(heated-dot magnetic recording) [8-10]
ในระบบ BPMR บิ ตข้อมูลจะถูกบันทึ กลงบนเกาะ
ข้อมูลหรื อไอแลนด์ (island) ที่เป็ นวัสดุเชิงแม่เหล็ก โดย
หนึ่ งไอแลนด์ ส ามารถบัน ทึ ก ข้อ มู ล ได้เ พี ย งหนึ่ งบิ ต
(1 ไอแลนด์ คื อ กลุ่ ม ของเกรนแม่ เ หล็ ก ) และแต่ ล ะ
ไอแลนด์ จ ะถู ก แยกด้ว ยวัส ดุ ที่ ไ ม่ มี ส ภาพความเป็ น
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รู ปที่ 1 ลักษณะการเรี ยงตัวของไอแลนด์
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รู ปที่ 3 แบบจาลองช่องสัญญาณ BPMR กับข้อผิดพลาดจากการแทรกและการลบ
ในทางปฏิ บัติรหัสตรวจหาและแก้ไ ขข้อผิดพลาด
Ins/Del มีหลายแบบ เช่น Seller [12] ได้ทาการออกแบบ
รหัส Marker สาหรับตรวจหาข้อผิดพลาด Ins/Del จะใช้
ตารางค้นหา (lookup table) และการแก้ไขข้อผิดพลาด
จะใช้การประมาณค่าตาแหน่งของข้อผิดพลาด Ins/Del
(อาจมี ขอ้ ผิดพลาดหลงเหลื ออยู่สูงสุ ดถึ งครึ่ งหนึ่ งของ
ความยาวของคารหัส) ดังนั้นรหัส Marker จะต้องใช้งาน
ร่ วมกับรหัส ECC ที่มีสามารถในการแก้ไขข้อผิดพลาด
อย่า งน้อ ยครึ่ งหนึ่ งของความยาวค ารหัส นอกจากนี้
Varshamov และ Tenengolts [13] ได้นาเสนอรหัสแก้ไข
ข้อผิดพลาด Ins/Del ซึ่ งเรี ยกว่า “รหัส VT” ซึ่ งมีความ
แม่นยาสู งในการแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อระบบปราศจาก
สัญญาณรบกวน อย่างไรก็ตามรหัส VT จะต้องทราบ
ก่อนว่าในคารหัสเกิดข้อผิดพลาดแบบใด จึงจะสามารถ
ทาการแก้ไขได้ ดังนั้นรหัส VT จึงต้องใช้งานควบคู่กบั
รหัสตรวจหาข้อผิดพลาด Ins/Del สุ ดท้าย Koonkarnkhai
และคณะ [14] ได้นาเสนอเทคนิ คการตรวจหาข้อผิดพลาด

Ins/Del บนพื้นฐานของแผนภาพเทรลลิส (trellis) ซึ่ งมี
ความแม่นยาในการตรวจหาข้อผิดพลาด Ins/Del สู งกว่า
รหัส Marker ใน [12]
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีการบันทึกเชิงแม่เหล็กนิ ยมใช้
ระบบการถอดรหัสแบบวนซ้ า (iterative decoding) ซึ่ ง
จะให้สมรรถนะสูงกว่าวงจรถอดรหัสแบบทัว่ ไป เพราะ
ข้อผิดพลาดของระบบจะลดลง เมื่อจานวนรอบของการ
ถอดรหัสแบบวนซ้ าเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นบทความนี้ จึง
ได้นาเสนอเทคนิ คการตรวจหาและแก้ไขข้อผิดพลาด
Ins/Del แบบวนซ้ า โดยอาศัยการทางานร่ วมกันระหว่าง
เทคนิ คตรวจหาข้อผิดพลาด Ins/Del บนพื้นฐานของ
แผนภาพเทรลลิส และการถอดรหัสแบบวนซ้ า
ในบทความวิจยั นี้ หัวข้อที่ 2 จะอธิ บายแบบจาลอง
ช่องสัญญาณ BPMR หัวข้อที่ 3 นาเสนอเทคนิคการตรวจหา
และแก้ไข Ins/Del แบบวนซ้ า หัวข้อที่ 4 อธิ บายผลของการ
จ าลองระบบ และสุ ด ท้ายหัวข้อ ที่ 5 สรุ ป เนื้ อ หาของ
บทความนี้
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สัญญาณพัลส์ไนควิตส์อุดมคติ (ideal Nyquist pulse),
เครื่ องหมาย * คือตัวดาเนินการคอนโวลูชนั (convolution
operator) และ n(t) คือสัญญาณรบกวนแบบ AWGN
(additive white Guassian noise) ที่ มีค วามหนาแน่ น
สเปกตรัมกาลังแบบสองด้านเท่ากับ N0/2
ณ วงจรภาครับแบบทัว่ ไป (conventional receiver)
สัญญาณอ่านกลับ y(t) จะถูกส่ งเข้าไปยังวงจรกรองผ่าน
ต่าอุดมคติ (ideal low-pass filter) ที่มีผลตอบสนองอิมพัลส์
เท่ากับ s(t)/T เพื่อกาจัดสัญญาณรบกวนนอกแถบความถี่
ใช้งาน และทาการชักตัวอย่างที่อตั รา t = kTx ทาให้ได้เป็ น
ลาดับข้อมูล yk จากนั้นลาดับข้อมูล yk ถูกส่ งไปยังวงจร
ตรวจหา SOVA (soft-output Viterbi algorithm) [17-18]
โดยทั่วไปแล้วการถอดรหัสแบบวนซ้ าจะแลกเปลี่ ยน
ข่าวสารแบบซอฟต์ (soft information) ระหว่างวงจร
ตรวจหา SOVA และวงจรถอดรหัส LDPC ตามจานวน
รอบของการวนซ้ าที่ ถูกกาหนดไว้ โดยการทางานของ
วงจรถอดรหัส LDPC จะอยูบ่ นพื้นฐานของอัลกอริ ทึม
การส่ งผ่านข่าวสาร (MPA: message passing algorithm)
ที่มีการวนซ้ า (iteration) ภายในจานวน 3 รอบ ซึ่ งทาให้
ได้ค่าประมาณของลาดับข้อมูลอินพุต aˆk

2. แบบจาลองช่ องสั ญญาณ BPMR
รู ปที่ 3 แสดงแบบจาลองช่องสัญญาณ BPMR ที่ มี
ผลกระทบจาก Ins/Del ที่มีการถอดรหัสแบบวนซ้ า เมื่อ
ลาดับข้อมูลอินพุตแบบไบนารี (binary) ak  0,1 ถูก
เข้ารหัสด้วยรหัส VT [13, 15] รหัส Marker [12] และรหัส
ตรวจสอบพาริ ตีความหนาแน่นต่า (LDPC : low-density
parity-check) [16] ตามลาดับ ทาให้ได้เป็ นลาดับข้อมูล dk
จากนั้นลาดับข้อมูล dk จะถูกเข้าคู่ (mapping) ทาให้ได้เป็ น
d k  1 และถูกส่ งเข้าไปยังช่องสัญญาณ Ins/Del เมื่ อ
ระดับความรุ นแรงของข้อผิดพลาด Ins/Del จะขึ้นอยูก่ บั
ความน่ าจะเป็ นของข้อผิดพลาดจากการแทรก (Pi) และ
ความน่าจะเป็ นของข้อผิดพลาดจากการลบ (Pd) ซึ่ งจะ
ทาให้ได้เป็ นลาดับข้อมูล wk เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์
ผลงานวิ จั ย นี้ จะพิ จ ารณากรณี ที่ ระบบเผชิ ญกั บ
ข้อผิดพลาด Ins/Del เท่านั้น (ไม่มีผลกระทบจาก ITI นัน่
คือพิจารณาเฉพาะแทร็ กหลัก (main track) เพียงแทร็ ก
เดี ย ว) ดัง นั้น จึ ง สามารถใช้ช่ อ งสัญ ญาณ PR2 (partial
response class-II) ที่มีผลตอบสนองเชิงความถี่ H(D) =
1 + D + D2 [14] เมื่อ D คือตัวดาเนิ นการหน่วงเวลาหนึ่ ง
หน่วย (unit delay operator)
จากนั้นลาดับข้อมูล wk ถูกส่ งผ่านช่องสัญญาณ PR2
ทาให้ได้สัญญาณอ่านกลับ (read-back signal) y(t) ที่มี
ผลกระทบจาก Ins/Del โดยเขียนเป็ นสมการคณิ ตศาสตร์ ได้
ดังสมการที่ (1)
y t  



r s  t  kT   n t 

k k

3. การตรวจหาและแก้ไข Ins/Del แบบวนซ้า
บทความนี้ นาเสนอการทางานร่ วมกันระหว่างการ
ตรวจหา Ins/Del บนพื้นฐานของแผนภาพเทรลลิส รหัส
VT และการถอดรหัสแบบวนซ้ า ดังแสดงในรู ปที่ 3 โดย
เริ่ มต้นจากลาดับข้อมูลเอาต์พุตของวงจรชักตัวอย่าง yk
ถูกส่ งเข้าไปยังวงจรตรวจหา SOVA และจะทาให้ได้
ข่าวสารแบบซอฟต์ โดยข่าวสารแบบซอฟต์และลาดับ
ข้อมูล yk จะถูกส่งเข้าไปยังบล็อกการตรวจหาและแก้ไข
ข้อผิดพลาด Ins/Del ซึ่งมีข้ นั ตอนการดาเนินงานดังนี้

(1)

เมื่อ rk = dk * hk คือข้อมูลเอาต์พุตของช่องสัญญาณ PR2
ที่ปราศจากสัญญาณรบกวน, hk คือค่าสัมประสิ ทธิ์ ลาดับ
ที่ k ของช่องสัญญาณ PR2, s(t) = sin(πt/T)/(πt/T) คือ
5
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aˆn
-1 -1

aˆn 1

l-bit marker location

...



1
n 2

aˆn  l

aˆn  l 1

1n  l  2

1 -1

 2n 2 . . .

 2n  l  2

-1 1

 3n 2 . . .

 3n  l  2

1 1

 4n 2 . . .

 4n  l  2

yn

yn 1

yn  l

yn  l 1

รู ปที่ 4 การตรวจหา Ins/Del บนพื้นฐานของแผนภาพเทรลลิส
ลาดับข้อมูล yk จะถูกส่งไปยังวงจรตรวจหาข้อผิดพลาด
Ins/Del ที่ทางานบนพื้นฐานของแผนภาพเทรลลิส [14]
โดยการคานวณผลต่างของเมตริ กเส้นทาง (branch metric)
เพื่อใช้ในการพิจารณาว่ามีขอ้ ผิดพลาด Ins/Del หรื อไม่
ในรู ปที่ 4 แสดงการตรวจหา Ins/Del บนพื้นฐานของ
แผนภาพเทรลลิส โดยในที่ น้ ี จะกาหนดเงื่อนไขการเกิ ด
ข้อผิดพลาดจาก Ins หรื อ Del หนึ่ งครั้งภายในข้อมูล
หนึ่ งเซ็กเตอร์ (sector) เท่านั้น เพราะในระบบที่ใช้งาน
จริ งการเกิดข้อผิดพลาด Ins/Del จะมีค่าต่ามาก [11]
ถ้าให้ u,q  คื อการเปลี่ ยนสถานะจาก u ไปสถานะ
q γk  u,q  คื อค่าเส้นทางสาขาที่ สอดคล้องกับ  u,q 
และ Φqk 1 คื อค่าผลรวมของทุ กเมตริ กสาขา γk  u,q 
ตามเส้นทางที่มีชีวิต (survival path) ที่มาถึงสถานะ q ณ
เวลา k+1 โดยวิธีที่นาเสนอจะใช้ความลึกการถอดรหัส
(decoding depth) ในแผนภาพเทรลลิสเท่ากับ (5L)Tx เพื่อ
ถอดรหัสลาดับข้อมูล yk [12] เมื่ อ L = 3 คื อความยาว
ของทาร์ เก็ต PR2 และ Tx คือคาบเวลาบิต และกาหนดให้
aˆ kk +m   aˆk ,aˆk +1 , ... ,aˆk +m  คื อเซตของการถอดรหัส

บิตข้อมูลด้วยวงจรตรวจหาตรวจหาวีเทอร์ บิ ณ เวลา k
ถึงเวลา k  m
วิธีที่นาเสนอจะใช้รหัส Marker จานวน l บิ ต ดังนี้
M = [1 -1 ... -1 1] โดยจะมีบิต -1 จานวน l - 2 บิต อยู่
ระหว่างบิต 1 เมื่อ l  2 โดยรหัส Marker จานวน l บิ ต
จะถูกแทรกอยูใ่ นทุกๆ ข้อมูลข่าวสารจานวน n บิต เมื่อ
ความยาวของหนึ่ งคารหัส (codeword) เท่ากับ n + l
การตรวจหาข้อผิดพลาด Ins/Del ของแต่ละคารหัสเป็ นไป
ตามผัง งานที่ แ สดงในรู ป ที่ 5 โดยเริ่ ม ต้น จากการ
เปรี ยบเทียบระหว่าง aˆ nn++1l กับ M เมื่อ aˆ nn++1l = M หมายถึง
ไม่มีขอ้ ผิดพลาด Ins/Del เกิ ดขึ้ นในระบบ มิ ฉะนั้นอาจมี
ข้อผิดพลาดจาก Ins หรื อ Del เกิดขึ้น ข้อผิดพลาดจาก
Ins จะถูกตรวจพบเมื่อ aˆ nn++2l +1 = M และในทางตรงกัน
ข้ามข้อผิดพลาดจาก Del จะถูกตรวจพบเมื่อ aˆ nn+l- 1 = M
อย่างไรก็ตามถ้าทั้ง 3 เงื่อนไขไม่สามารถหาผลสรุ ปได้ว่า
มีขอ้ ผิดพลาด Ins/Del หรื อไม่ ให้ใช้ผลต่างของเส้นทาง
เมตริ กในช่วงของบิต Marker ในการตรวจหาข้อผิดพลาด
Ins/Del
6
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เวลา n + l +1 และ q แทนสถานะที่ทาให้ได้ค่าผลต่างของ
เส้นทางเมตริ กต่าสุด  ΔΦnq+l +1  แสดงดังสมการที่ (3)

start

â nn 1l  M

yes
(no Ins/Del error)

â nn  l21  M

j1,2,3,4

yes

correct
insertion error

yes

correct
deletion error

no

q2

yes
(no Ins/Del error)

j
no q  arg min  n  l 1
j1,2,3,4

q 1
no

yes
correct
insertion error

correct
deletion error

end

รู ปที่ 5 ผังการทางานของการตรวจหาและแก้ไข Ins/Del
บนพื้นฐานของแผนภาพเทรลลิส
เมื่อผลต่างของเส้นทางเมตริ ก ณ ตาแหน่งเริ่ มต้นจนถึง
ตาแหน่งสิ้นสุดของ Marker คานวณได้จากสมการที่ (2)
ΔΦnj +l+ 1  Φnj +l+ 1  Φinn++11

เมื่อ



(3)

กล่าวคือสถานะ q ในสมการ (3) จะถูกใช้เป็ นตัวบอก
ว่ามีขอ้ ผิดพลาดจาก Ins หรื อ Del ในระบบหรื อไม่ ดังนี้
ถ้า q = 2 หมายถึ ง ตรวจไม่ พ บข้อ ผิ ด พลาด Ins/Del
q = 1 หมายถึงตรวจพบข้อผิดพลาดจาก Ins และ q 
3, 4 หมายถึงตรวจพบข้อผิดพลาดจาก Del
เมื่อมีการตรวจพบว่าคารหัสใดเกิดข้อผิดพลาด Ins/Del
ก็ จะท าการส่ งค่ า ประมาณของค ารหั สนั้ นไปยังวงจร
ถอดรหั ส VT เพื่ อ ท าการแก้ ไ ขข้อ ผิ ด พลาด Ins/Del
หลังจากที่รหัส VT ทาการแก้ไขข้อผิดพลาดเสร็ จสิ้ น ก็จะ
เก็บรู ปแบบของข้อผิดพลาด (Ins หรื อ Del) และตาแหน่ง
ของข้อผิดพลาดนั้นไว้ในบล็อก “Ins/Del location” โดย
การแก้ไ ขข้อ ผิ ด พลาดจะท าการแทรก หรื อการลบ
ข่าวสารแบบซอฟต์  λˆk  ดังนี้
เมื่ อตรวจพบข้อผิดพลาด Ins จะทาการลบ λˆk ณ
ตาแหน่ งที่ ตรวจพบข้อผิดพลาด และถ้ามี การตรวจพบ
ข้อผิดพลาด Del จะทาการแทรกข่าวสารแบบซอฟต์ ณ
ตาแหน่งที่ตรวจพบตามสมการที่ (4)

no
â nn  l 1  M



q  arg min ΔΦnj +l +1

no


 50,
λˆk  

 50,

(2)

bˆk = 1
bˆk = 0

(4)

เมื่อ bˆk คือค่าประมาณที่ได้จากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ด้วยรหัส VT ณ ตาแหน่งที่ k หลังจากนั้นจะส่ งข่าวสาร
แบบซอฟต์ที่มีการแก้ไขข้อผิดพลาด Ins/Del ไปยังวงจร

และ in +1 คือสถานะเริ่ มต้น ณ เวลา
ิ ที่มาถึงสถานะ j ณ
n +1 สอดคล้องกับเส้นทางที่มีชีวต
q  1, 2, 3, 4
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ถอดรหัส LDPC โดยที่ ข่าวสารแบบซอฟต์ที่ดา้ นขาออก
ของวงจรถอดรหัส LDPC จะถู ก ส่ ง กลับ ไปยัง บล็ อ ก
Ins/Del location เพื่อทาให้เกิดข้อผิดพลาด Ins/Del ขึ้น
ใหม่อีกครั้ง โดยใช้ตาแหน่ งของข้อผิดพลาดที่ได้รับจาก
บล็อก Ins/Del detection & correction เพื่อทาให้ข่าวสาร
แบบซอฟต์ที่ ป้ อนกลับเข้ามายัง วงจรตรวจหา SOVA
นั้นสอดคล้องกับ ลาดับ ข้อมูล yk (ทั้งนี้ เ พราะถ้าลาดับ
ของข่าวสารแบบซอฟต์ไม่สอดคล้องกับสัญญาณอ่านกลับ
จะทาให้เกิดข้อผิดพลาดจานวนมากที่ดา้ นขาออกของวงจร
ตรวจหา SOVA) สาหรับกระบวนการดังที่กล่าวมาทั้งหมด
นี้จะเริ่ มต้นใหม่ทุกครั้งที่มีการถอดรหัสแบบวนซ้ าในแต่
ละรอบ

จ านวน 3 รอบ และวิ ธี ที่ น าเสนอจะใช้ร หั ส Marker
จานวน 5 บิต M = [1 -1 -1 -1 1] ในขณะที่วิธีแบบทัว่ ไป
[12] จะใช้รหัส Marker จานวน 3 บิต M = [1 -1 1] และ
กาหนดให้ขอ้ มูลหนึ่ งเซ็ กเตอร์ จะเกิ ดข้อผิดพลาดจาก
Ins หรื อ Del จานวนหนึ่ งครั้ง นัน่ คือ pi = pd  2.4×10-4
(โดยทั่วไปค่าความน่ าจะเป็ นของการเกิ ดข้อผิดพลาด
Ins/Del จะมี ค่าต่ ามากแต่เมื่อเกิ ดข้อผิดพลาด Ins/Del
ขึ้นแล้วจะก่อให้เกิ ดข้อผิดพลาด ณ วงจรตรวจหาเป็ น
จานวนมาก [11])
รู ปที่ 6 เป็ นการเปรี ยบเที ยบสมรรถนะของระบบ
ต่างๆ ในรู ปแบบของอัตราข้อผิดพลาดบิต (BER: biterror rate) กับ SNR ณ การถอดรหัสแบบวนซ้ ารอบที่ 10
โดยจะนิยามสมรรถนะของระบบต่างๆ ดังนี้
 “no Ins/Del” คือระบบที่ไม่มีผลกระทบจาก Ins/Del
 “with Ins/Del” คือระบบที่ มีผลกระทบจาก Ins/Del
แต่ไม่มีวงจรตรวจหาและแก้ไขข้อผิดพลาด Ins/Del
 “Marker” คือระบบที่ใช้รหัส Marker เพียงอย่างเดียว
 “Proposed” คือระบบที่นาเสนอ
จากรู ปที่ 6 จะพบว่า “Proposed” ให้สมรรถนะที่ดีกว่า
“Marker” โดย “with Ins/Del” มีสมรรถนะด้อยสุ ดเพราะ
ข้อผิดพลาด Ins/Del ก่อให้เกิ ดข้อผิดพลาดจานวนมาก
ดังนั้นวงจรตรวจหาและแก้ไขข้อผิดพลาด Ins/Del จึงมี
ความสาคัญอย่างมากในระบบการบันทึกแบบ BPMR
รู ปที่ 7 แสดงสมรรถนะของระบบในรู ปแบบของ
อัตราข้อผิดพลาดเซ็กเตอร์ (SER: sector-error rate) กับ
ค่า SNR ซึ่ งจะพบว่า “Proposed” ให้สมรรถนะที่ดีกว่า
“Marker” และ “with Ins/Del” เป็ นอย่างมาก ทั้งนี้ เพราะ
“Proposed” สามารถลดผลกระทบจากข้อผิดพลาด Ins/Del
ในแต่ละ รอบของการวนซ้ าได้ จึงทาให้ค่า BER ลดลง
และทาให้ SER ลดลงตามไปด้วย

4. ผลของการทาแบบจาลองช่ องสั ญญาณ
พิ จ ารณาแบบจ าลองช่ อ งสัญ ญาณในรู ป ที่ 3 เมื่ อ
อัตราส่วนกาลังของสัญญาณต่อกาลังของสัญญาณรบกวน
(SNR: signal-to-noise ratio) คานวณได้จากสมการที่ (5)
[14]
 hk2
SNR= 10log10  2
 Rσ


เมื่อ

hk2






(5)

คือ กาลังงานของช่องสัญญาณ PR2 และ

R คืออัตรารหัส (code rate) โดยอัตรารหัสของรหัส VT
คือ RVT = 120/127 อัตรารหัสของรหัส Marker คือ RM =
127/132 และอัตรารหัสของรหัส LDPC คือ RLDPC = 8/9
ซึ่ งทาให้ได้อตั รารหัสรวมเท่ากับ R = 0.808 และจะทา
ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล ที่ ต ้ อ งบั น ทึ ก ลงบนสื่ อบั น ทึ ก จ านวน
4,095 บิต สาหรับรหัส LDPC ที่ใช้จะมีการวนซ้ าภายใน
8
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รู ปที่ 8 สมรรถนะของระบบในรู ปแบบของ BER ที่จานวน
รอบการวนซ้ าค่าต่างๆ

รู ปที่ 6 สมรรถนะของระบบต่ างๆ ในรู ปของ BER ณ
การวนซ้ ารอบที่ 10
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รู ปที่ 7 สมรรถนะของระบบต่ างๆ ในรู ปของ SER ณ
การวนซ้ ารอบที่ 10

รู ปที่ 9 สมรรถนะของระบบในรู ปแบบของ SER ที่จานวน
รอบการวนซ้ าค่าต่างๆ

รู ปที่ 8 แสดงสมรรถนะของระบบต่างๆ ในรู ปแบบ
ของ BER ในแต่ละรอบของการถอดรหัสแบบวนซ้ า
จานวน 10 รอบ ณ SNR = 9 dB และ pi = pd  2.4×10-4
ซึ่งจะพบว่า “Proposed” จะมีสมรรถนะดีข้ ึน (ข้อผิดพลาด
ของบิตลดลง) ทั้งในรู ปของ BER และ SER (แสดงใน
รู ปที่ 9) โดย รอบที่ 0.5 (ค่าตามเส้นแกน x) คือสมรรถนะ
ที่วดั ณ ด้านขาออกของวงจรตรวจหา SOVA นอกจากนี้
ยังพบอีกว่า เมื่อจานวนรอบของการวนซ้ าเพิ่มขึ้นค่า SER

ของระบบ “with Ins/Del” จะเกิดพื้นข้อผิดพลาด (error
floor) ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ไม่ตอ้ งการในระบบการสื่ อสารดิจิทลั
รวมทั้งระบบการบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็ก
เพราะฉะนั้นเมื่อระบบเผชิญกับข้อผิดพลาด Ins/Del
ถ้าไม่มีรหัสสาหรับจัดการกับข้อผิดพลาด Ins/Del แล้ว
ระบบจะไม่สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้
รหัสแก้ไขข้อผิดพลาดแบบทัว่ ไป (เช่น รหัส LDPC) ไม่
สามารถจัดการกับข้อผิดพลาด Ins/Del ได้
9
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ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบความซับซ้อนของแต่ละวิธี
Method

Multiplication

Addition/Comparison

Marker
Proposed

10Q + 248

2r
10Q +2r + 506

5. สรุ ปผล
ระบบการบันทึ กข้อมูลของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที่ ใช้ใน
ปั จจุบนั กาลังเข้าใกล้ขอ้ จากัดทางซูปเปอร์ พาราแมกเนติก
เทคโนโลยี BPMR เป็ นตัวเลื อกหนึ่ งที่ จะถูกนามาใช้
แทนเทคโนโลยีการบันทึ กแบบ PMR อย่างไรก็ตาม
ระบบ BPMR ยังเผชิ ญกับ ผลกระทบต่ างๆ ที่ ท าให้
สมรรถนะของระบบด้อ ยลง เช่ น ITI, ISI, TMR,
สั ญ ญาณรบกวนสื่ อ บัน ทึ ก และข้อ ผิ ด พลาด Ins/Del
[11] เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อผิดพลาด Ins/Del จะ
ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดจานวนมาก ณ ด้านขาออกของ
วงจรตรวจหา ซึ่ ง ไม่สามารถจัดการได้ด้วยรหัสแก้ไข
ข้อผิดพลาดแบบทัว่ ไป (แสดงในรู ปที่ 6) ดังนั้นรหัส
สาหรับจัดการข้อผิดพลาด Ins/Del จึ งเป็ นสิ่ งที่ สาคัญ
มากในระบบ BPMR
บทความนี้ได้นาเสนอเทคนิคการตรวจหาและแก้ไข
แบบวนซ้ าสาหรับข้อผิดพลาดจากการแทรกและการลบ
ในระบบ BPMR โดยใช้การทางานร่ วมกันระหว่างการ
ตรวจหาข้อผิดพลาด Ins/Del บนพื้นฐานของแผนภาพ
เทรลลิส รหัส VT และการถอดรหัสแบบวนซ้ า โดยมี
อัตรารหัส เท่ ากับ 0.808 โดยจากผลการทดลองพบว่า
“Proposed” ให้สมรรถนะที่ ดีกว่า “Marker” ทั้งใน
รู ป แบบของ BER และ SER โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เมื่ อ
จานวนรอบของการวนซ้ าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยงั พบว่า
“Proposed” เหมาะส าหรั บ การท างานในระบบที่ มี ค่ า
SNR สู ง เพราะ ข้อผิดพลาดที่ เกิ ดจากสัญญาณรบกวน
AWGN จะน้อย ซึ่งส่ งผลให้ “Proposed” มีความแม่นยา
ในการตรวจหาและแก้ไขข้อผิดพลาดจาก Ins/Del มาก
ยิง่ ขึ้น

นอกจากนี้ ตารางที่ 1 เปรี ยบเที ยบความซับซ้อนใน
การคานวณต่อหนึ่ งคารหัส โดยในที่ น้ ี จะเปรี ยบเที ยบ
เฉพาะความซับซ้อนของการเข้ารหัสและถอดรหัสของ
วงจรตรวจหาและแก้ไข Ins/Del ต่อหนึ่ งรอบของการ
วนซ้ าเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่ องจากทั้งสองวิธี (“Marker” และ
“Proposed”) ใช้วงจรถอดรหัสแบบวนซ้ าเหมือนกัน และ
โดยทัว่ ไปวงจรถอดรหัสแบบวนซ้ ามีความซับซ้อนสู ง
มากเมื่ อ เที ย บกับ วงจรการเข้า รหัส และถอดรหัส ของ
วงจรตรวจหาและแก้ไข Ins/Del ดังนั้นทั้งสองวิธีอาจถือ
ว่ามีความซับซ้อนรวมทั้งระบบใกล้เคียงกัน [19]
ถ้ากาหนดให้ Q = 2v คือจานวนสถานะของแผนภาพ
เทรลลิส เมื่อ v คือหน่วยความจาของช่องสัญญาณ และ
r คือจานวนบิต Marker สาหรับแต่ละวิธี (“Marker” ใช้
จานวน 3 บิ ต และ “Proposed” ใช้จานวน 5 บิต) โดย
เมื่อเปรี ยบเทียบความซับซ้อนแล้ว จะพบว่า “Proposed”
มี ค วามซับ ซ้อ นมากกว่ า “Marker” อย่า งไรก็ ต าม
“Proposed” ให้ ส มรรถนะที่ ดี ก ว่า “Marker” ทั้ง ใน
รู ปแบบของ BER และ SER โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ อ
จานวนรอบในการวนซ้ าเพิ่ม ขึ้ น ทั้งนี้ เพราะในแต่ล ะ
รอบของการวนซ้ าที่ เพิ่มขึ้น จะทาให้ขอ้ ผิดพลาดของ
ระบบลดลง จึงส่ งผลให้ “Proposed” สามารถตรวจหา
ข้อผิดพลาดจาก Ins/Del ได้แม่นยามากขึ้ น ในขณะที่
“Marker” จะทาการตรวจหาข้อผิดพลาดจาก Ins/Del
แบบประมาณค่าตาแหน่งของข้อผิดพลาด [12]
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