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1 Introduktion

Det finns många olika sammanhang d̊a man kan tänkas vilja använda sig av koder. N̊agot
alla koder har gemensamt är att man har information som man vill kunna koda och avkoda
med relativ lätthet. Men beroende p̊a varför man vill koda sin information kommer lite
olika kodningstekniker användas.

Kanske vill man dölja informationen för alla förutom den tilltänkta mottagaren, om man
exempelvis skickar stats- eller affärshemligheter som man inte vill att ens konkurrent ska
f̊a tag p̊a. D̊a kan man använda sig av n̊agot som kallas för kryptografi. Om det däremot
inte gör n̊agot att koden g̊ar att läsas av andra kan man änd̊a behöva använda sig av
n̊agon typ av kod för att kunna skicka meddelandet p̊a grund av det medium som används
d̊a man kommunicerar. Vill man kommunicera med l̊anga och korta ljudsignaler kan
man exempelvis använda sig av morsekod, där kombinationen av l̊anga och korta toner
motsvarar olika bokstäver och siffror. Ett vanligt kodord som de flesta troligen känner
till i morsekod är kodordet för SOS som best̊ar av tre korta toner, följt av tre l̊anga och
till sist tre korta igen. Morsekoden behöver inte nödvändigtvis vara en kommunikation
med ljudsignaler, man kan ocks̊a använda sig av ljussignaler och d̊a har man l̊anga och
korta blinkningar istället för toner.

Utöver de tillfällen d̊a man har ett medium som kräver kod för att kunna skicka medde-
landen eller man vill dölja information för omvärlden s̊a kan det ocks̊a vara s̊a att man
använder sig av koder för att öka sannolikheten att det är rätt meddelande som kom-
mer fram till mottagaren. När man skickar information kan det nämligen uppkomma
fel i informationen längs resans g̊ang s̊a att det är fel information som kommer fram till
slut.

Exempel 1. L̊at säga att du vill be n̊agon att köpa en jacka till dig, s̊a du skickar ett
meddelande som säger: ”köp en jacka till mig”. Men det uppst̊ar n̊agot fel s̊a mottagaren
f̊ar meddelandet ”köp en macka till mig”. Det är fortfarande ett meddelande som g̊ar att
först̊a, s̊a mottagaren kommer inte ana ugglor i mossen utan kommer komma hem till
dig med en macka istället för den jacka som du ville ha.

Detta gör att man kanske vill skicka en kod s̊a att det g̊ar att kontrollera om koden som
kommer fram är korrekt eller inte.

Exempel 2. En väldigt trivial kod för att kunna kontrollera om mottagen information
är korrekt eller inte är att man upprepar meddelandet tre g̊anger, s̊a om man vill skicka
ordet ”jacka” s̊a skickar man helt enkelt ”jackajackajacka”. Även om det uppst̊ar ett fel
när meddelandet skickas s̊a kan man se vad som är vanligast förekommande. Om ett ”j”
blir ett ”m” s̊a kommer det mottagna meddelandet bli ”jackajackamacka” s̊a man kan
änd̊a avkoda meddelandet d̊a man ser att ”jacka” förekommer tv̊a g̊anger men ”macka”
bara en g̊ang.

Det finns fortfarande risk att det uppkommer s̊a m̊anga fel att man inte vet vad som är
det tänkta meddelandet, exempelvis om man tar emot meddelandet ”jackamackapacka”
s̊a är det omöjligt att säga vad det avkodade meddelandet är. Man kan dock se att
det har uppkommit fel även om det inte g̊ar att rätta till. En kod som kan upptäcka
fel men inte rätta dem kallas för en felupptäckande kod. Ett problem om man kodar
med metoden i Exempel 2 är att det kommer bli väldigt stora datamängder som skickas;
för varje meddelande kommer vi skicka en datamängd som är tre g̊anger s̊a stor som
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meddelandet i sig. Detta innebär att koden kan ta onödigt stor plats. Ett dilemma man
f̊ar när man ska koda ett meddelande är därför att man vill att koden ska kunna rätta
s̊a många fel som möjligt och vara lätt att avkoda men man vill inte att koden ska ta
onödigt mycket plats.

Liksom ett meddelande kan inneh̊alla fel d̊a det mottages s̊a kan lagrad information ocks̊a
bli felaktigt avläst. Exempelvis om du har en CD-skiva med repor s̊a kan reporna göra
s̊a att det blir en felaktig avläsning, vilket gör att CD-skivor gynnas av att lagra infor-
mationen med en felrättande kod. En felrättande kod är en kod som b̊ade kan upptäcka
och rätta fel. En typ av felrättande kod är Reed-Solomonkoden som kommer presen-
teras i denna uppsats. Reed-Solomonkoden bygger p̊a vektorrum av ändliga kroppar,
s̊a för att vi ska kunna förklara hur Reed-Solomonkoder skapas s̊a krävs det att vi har
viss först̊aelse för vektorrum och ändliga kroppar. Det finns flera olika sätt att skapa
Reed-Solomonkoder och beroende p̊a hur man skapar kodorden s̊a kommer de ha lite
olika egenskaper; vi kommer därför g̊a in lite p̊a vad för olika egenskaper koder kan ha
samt förklara tv̊a olika tillvägag̊angssätt att skapa Reed-Solomonkoder, även om vi bara
kommer förklara felrättningsprocessen för en av de tv̊a metoderna vi g̊ar igenom.

2 Vektorrum och ändliga kroppar

För att kunna först̊a vad Reed Solomon koder är s̊a måste först en del teori förklaras,
däribland vektorrum och ändliga kroppar. Definitionen av en ändlig kropp är som det
l̊ater; en kropp med ändligt många element. Men för att kunna först̊a vad en kropp är
måste b̊ade grupper och ringar förklaras. D̊a dessa förklarats kommer begreppet vektor-
rum beskrivas. All information i detta avsnitt är tagen fr̊an Abstract Algebra [3], Finite
Fields and Applications [6] och Reed-Solomon Codes and Their Applications [8].

2.1 Grupper

En grupp är en av de enklare algebraiska strukturerna. Vi kan tänka oss gruppen som
den första byggstenen för att kunna först̊a ändliga kroppar, en algebraisk struktur som
vi behöver för att kunna begripa oss p̊a hur Reed-Solomonkod fungerar.

Definition 3 ([6, Definition A.2.1]). En grupp är ett icke-tom mängd G med en binär
operation · s̊a att följande gäller:
(1) Associativitet: (a · b) · c = a · (b · c) ∀a, b, c ∈ G.
(2) Identitetselement: Det finns ett element e ∈ G s̊adant att e · a = a · e = a för alla
a ∈ G.
(3) Invers: För varje a ∈ G finns det ett element a−1 ∈ G s̊a att a · a−1 = a−1 · a = e.

En grupp är kommutativ om det, för godtyckliga element a och b i gruppen G, gäller att
a · b = b · a , det vill säga att oavsett ordning av tv̊a element som man utför operationen
p̊a s̊a skall det ge samma resultat. [6]

Exempel 4. Ett exempel p̊a en grupp är heltalen Z med operationen addition. D̊a är
0 ∈ Z det element som gör att identiteten uppfylls och om a är ett element som tillhör Z
s̊a är −a dess invers. D̊a är a+ (−a) = 0 och 0 är gruppens identitetselement.

Exempel 5. Ett annat exempel p̊a en grupp är Q \ {0} med operationen multiplikation.
D̊a är 1 gruppens identitet eftersom a · 1 = a för alla a ∈ Q \ {0} och 1

a
är inversen till
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a d̊a a · 1
a

= a
a

= 1, för alla a ∈ Q \ {0}.

Definition 6 ([6, Definition A.2.3.]). Om G är en grupp och ∅ 6= H ⊆ G s̊a är H en
delgrupp av G om H själv är en grupp under samma operation som G.

Lemma 7 ([6, Appendix A]). L̊at G vara en grupp och H en delmängd av G som inte är
tom. D̊a är H en delgrupp av G om och endast om hk−1 tillhör H för alla h, k ∈ H. Om
H är ändlig s̊a är H en delgrupp om och endast om H är sluten under gruppoperationen.

När man talar om en ändlig grupp G s̊a talar man ibland om hur många element som
mängden G inneh̊aller. Detta är kardinaliteten av G som betecknas |G|. Vi kallar även
|G| för gruppens ordning.

Förutom att man talar om en grupps ordning s̊a talar man ocks̊a om ett elements ordning,
vilket definieras p̊a följande vis:

Definition 8 ([6, Definition A.2.5.]). Ordningen av ett element a i en grupp G är det
minsta positiva heltal n s̊adant att an = e där e är gruppens identitetselement.

Alla element i en ändlig grupp har en ordning. Om a ∈ G och n är ordningen av a s̊a är
mängden {ai|1 ≤ i ≤ n} en delgrupp av G och denna delgrupp har samma ordning som
elementet a, det vill säga n.

Varje grupp har alltid ett element av ordning 1 och det är identitetselementet e.

Definition 9 ([6, Definition A.2.7.]). En grupp G sägs vara cyklisk om det finns ett
element g ∈ G s̊a att varje element h ∈ G kan skrivas som en potens av g, det vill säga
h = gn. D̊a kallas g för en generator till G. Om g är ett element av en grupp G skriver
man 〈g〉 för mängden {gn | n ∈ Z}. Mängden 〈g〉 bildar en delgrupp till G som kallas
delgruppen av G genererad av g.

Fr̊an detta följer att en grupp G är cyklisk om och endast om det finns ett g ∈ G s̊a
att G = 〈g〉. En ändlig grupp G av ordning n, det vill säga inneh̊allandes n element, är
cyklisk om och endast om det finns ett element g ∈ G med ordning n. I s̊adant fall är
G = 〈g〉 = {g1, g2, ..., gn−1, gn = e}.

Vi kommer behöva följande grundläggande information om grupper. Bevis finns i den
angivna referensen.

Lemma 10 ([6, Appendix A]). Varje delgrupp av en cyklisk grupp är cyklisk.

Lemma 11 ([6, Appendix A]). L̊at G vara en ändlig kommutativ grupp. Om ordningen
av a ∈ G är relativt prim till ordningen av b ∈ G, s̊a är ordningen av ab produkten av
ordningen av a och b. I allmänhet är ordningen av ab den minsta gemensamma multipeln
av ordningen av a och b.

2.2 Ringar

Nu när vi vet lite mer om grupper är det dags att lägga nästa byggsten för att slutligen
kunna först̊a ändliga kroppar. Detta gör vi genom att g̊a igenom ringar, som ocks̊a är en
algebraisk struktur liksom grupper men som har lite fler krav att uppfylla än vad grupper
har.

Definition 12 ([6, Definition A.3.1.]). En ring är en mängd R med tv̊a operationer +
och × som uppfyller följande egenskaper:

4



Reed-Solomonkoder Ellinor Wallin

(1) R är en kommutativ grupp under +.
(2) Operationen × är associativ.
(3) För alla a, b och c som tillhör ringen gäller de distributiva lagarna

(a+ b)c = ac+ bc.

c(a+ b) = ca+ cb.

(4) Det finns ett element 1 som uppfyller att 1× a = a = a× 1 för alla a ∈ R.

Om multiplikationsoperationen är kommutativ s̊a kallas ringen kommutativ.

En ringR har d̊a, utifr̊an definitionerna för en grupp och en ring följande egenskaper:

1. Det existerar ett identitetselement 0 ∈ R s̊a att för alla a ∈ R s̊a är a+0 = a = 0+a.

2. För elementen a, b, c ∈ R gäller att (a+ b) + c = a+ (b+ c).

3. Varje element a ∈ R har en additiv invers −a s̊a att a+−a = 0.

4. Ordningen för additionen spelar ingen roll, utan för elementen a, b ∈ R gäller att
a+ b = b+ a.

5. För elementen a, b, c ∈ R gäller att (a× b)× c = a× (b× c).

6. För alla a, b, c ∈ R s̊a gäller att (a+ b)c = ac+ bc och c(a+ b) = ca+ cb.

7. Det finns ett element 1 ∈ R s̊a att 1× a = a = a× 1 för alla a ∈ R.

Exempel 13 ([6]). Följande strukturer bildar ringar:
(1). Heltalen Z med operationerna addition och multiplikation.
(2). De rationella talen Q med operationerna addition och multiplikation.
(3). Mängden av alla 2 × 2 matriser med matrisaddition och matrismultiplikation där
elementen i matriserna tillhör Z. Till skillnad fr̊an ringarna Z och Q är den här ringen
inte kommutativ.

Hädanefter kommer vi anta att alla ringar är kommutativa och har mer än ett element,
det vill säga 1 är skilt fr̊an 0.

Definition 14 ([6, Definition A.3.5]). Karaktäristiken av en ring är det minsta positiva
heltal n s̊a att n · 1 = 1 + 1 + ... + 1 = 0. Om ett s̊adant tal n inte existerar s̊a är
karaktäristiken 0.

Definition 15 ([6]). Ringen av heltal modulo n är en ring Zn där a och b är ekvivalenta
modulo n om skillnaden mellan a och b är en multipel av n. För att genomföra addition
och multiplikation modulo n s̊a beräknar vi först additionen eller multiplikationen och
ersätter sedan resultatet med det minsta ekvivalenta positiva talet.

Har vi exempelvis Z3 kommer vi ha att karaktäristiken är 3 d̊a 3 ·1 = 3 mod 3 = 0.

Förutom att en ring kan best̊a av mängder som heltal eller rationella tal s̊a kan ringar
även best̊a av polynom.

Definition 16. L̊at R vara en ring. D̊a definierar vi polynomringen R[x] som mängden
av polynom i x. Dessa polynom kan skrivas som

∑n
i=0 aix

i där ai ∈ R och n < ∞.
Addition och multiplikation av polynomen definieras som vanligt.
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Definition 17. Om R är en ring, a ∈ R och det existerar ett b ∈ R s̊a att ab = 1 säger
vi att a är ett inverterbart element och b är dess invers.

Att ett element har en invers gör exempelvis att det är mycket lättare att lösa ekvationer
genom att man kan multiplicera med inversen för att f̊a variabeln som man vill lösa att
st̊a själv p̊a ena sidan av ekvationen. N̊agot som däremot kan försv̊ara beräkningar är
om det finns nollskilda element som när de multipliceras med varandra blir noll.

Definition 18. Ett element a ∈ R är en nolldelare om a 6= 0 och det existerar ett b ∈ R
s̊a att b 6= 0 och ab = 0

Existerar det nolldelare i en ring som vi använder för att lösa en ekvation där ena ledet
best̊ar av faktorer och det andra ledet är noll kommer det nämligen ge upphov till många
fler lösningar, man kan plötsligt inte utg̊a fr̊an att om produkten är noll s̊a måste n̊agon
faktor vara noll.

Exempel 19. L̊at R = Z6. D̊a har vi att R = {0, 1, 2, 3, 4, 5}. 2 är en nolldelare d̊a
2 · 3 = 6 mod 6 = 0. Har vi d̊a ekvationen (x + 2) · 2 = 0 s̊a f̊ar vi inte bara en lösning
d̊a x+ 2 = 0 utan vi f̊ar ocks̊a en lösning d̊a x+ 2 = 3.

Lemma 20. En nolldelare är aldrig inverterbar.

Bevis. Antag att vi i en ring R har en nolldelare a som är inverterbar. D̊a ska det existera
b, c ∈ R s̊a att b 6= 0, ab = 0 samt ca = 1. D̊a är b = 1 × b = (ca)b = c(ab) = c × 0 = 0
vilket är en motsägelse. Allts̊a kan nolldelaren inte vara inverterbar.

2.3 Kroppar

Definition 21 ([3]). En kropp är en kommutativ ring F 6= 0 s̊a att F \ {0} är en grupp
under multiplikation.

Ett annat sätt att beskriva en kropp är att säga att det är en kommutativ ring med egen-
skapen att varje nollskilt element har en multiplikativ invers. [6] Detta innebär ocks̊a att
kroppen inte inneh̊aller n̊agra nolldelare d̊a en nolldelare inte kan vara inverterbar.

Sats 22. Om karaktäristiken av en kropp är nollskild s̊a är karaktäristiken ett primtal.

Bevis. L̊at karaktäristiken n av en kropp F faktoriseras som n = n1n2 s̊a att n1n2×1 = 0.
Det finns inga nolldelare i en kropp vilket innebär att antingen n1 × 1 eller n2 × 1 är 0.
Allts̊a finns det en primfaktor p till n s̊a att p × 1 = 0. D̊a karaktäristiken ska vara det
minsta tal n som gör att n× 1 = 0 innebär detta att n = p

Sats 23. L̊at p vara ett primtal. D̊a är Zp är en kropp.

Bevis. L̊at a ∈ Zp \ {0}, det vill säga p delar inte a. Vi ska visa att a har en invers.
Eftersom p är ett primtal är p och a relativt prima. Ett heltal x är en invers till a om
ax ≡ 1 mod p. Detta innebär att det existerar ett heltal y s̊a att ax − 1 = yp vilket
kan skrivas om till ax− yp = 1. Eftersom SGD(a, p) = 1 har ekvationen ovan en lösning
enligt Euklides algoritm.

Definition 24. F [x]/p(x) = ringen av polynom modulo p(x).
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Definition 25. Ett ickekonstant polynom p(x) som inte g̊ar att faktorisera kallas ett
irreducibelt polynom.

Man skulle kunna se de irreducibla polynomen som polynomens motsvarighet till primtal.
De irreducibla polynomen kommer vara till stor hjälp senare d̊a vi vill skapa en polynom-
representation av en ändlig kropp, men mer om det i avsnittet om ändliga kroppar.

Sats 26 ([6, Lemma A.5.4]). F [x]/p(x) är en kropp om och endast om p(x) är irreducibelt.

Bevis. Bevisas p̊a liknande sätt som Sats 22 och Sats 23.

Utöver de irreducibla polynomen s̊a kommer även begreppen homomorfism och isomor-
fism hjälpa oss när vi senare arbetar med ändliga kroppar.

Definition 27 ([3][Chapter IV.1]). En homomorfism av en kropp K till en kropp L är
en funktion φ : K → L s̊a att följande gäller för alla x, y ∈ K:

• φ(1) = 1

• φ(x+ y) = φ(x) + φ(y)

• φ(xy) = φ(x)φ(y)

Om φ är bijektiv s̊a är även φ−1 en homomorfism och vi kallar φ en isomorfism.

2.4 Vektorrum

Definition 28 ([6, Definition A.6.1.]). L̊at F vara en kropp. Ett vektorrum över F best̊ar
av en icke-tom mängd V , en operation + p̊a V som ger V strukturen av en kommutativ
grupp och en skälar multiplikationsoperation som tar a ∈ F och v ∈ V och ger resultatet
av ∈ V . Skalärmultiplikationen ska uppfylla följande axiom för alla a, b ∈ F och alla
u, v ∈ V :

(1) a(bu) = (ab)u,

(2) (a+ b)u = au+ bu,

(3) a(u+ v) = au+ av.

Ett delrum av ett vektorrum V är en icke-tom delmängd som själv är ett vektorrum under
samma operationer som V .

Exempel 29 ([6, Example A.6.2.]). L̊at F vara en valfri kropp och V = F n. D̊a är
elementen i V vektorer p̊a formen (x1, . . . , xn) där x1, . . . , xn ∈ F . Tillsammans med
operationerna (x1, . . . , xn) + (y1, . . . , yn) = (x1 + y1, . . . , xn + yn) och a(x1, . . . , xn) =
(ax1, . . . , axn) bildas ett vektorrum.

Definition 30 ([6, Definition A.6.3.]).

1. En mängd {v1, ..., vk} av vektorer i ett vektorrum V sägs vara linjärt oberoende över
kroppen F om den enda lösningen till vektorekvationen

a1v1 + a2v2 + ...+ akvk = 0
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där varje ai ∈ F ges av a1 = a2 = ... = ak = 0. Om ekvationen har n̊agon lösning
där n̊agot ai inte är noll s̊a sägs mängden vektorer vara linjärt beroende över F .

2. En vektor v ∈ V är en linjärkombination av vektorerna v1, ..., vk om det finns
element c1, ...ck ∈ F s̊a att

v = c1v1 + ...+ ckvk

3. En mängd av vektorer B = {v1, ..., vk} sägs spänna upp V om varje vektor v ∈ V
kan skrivas som en linjärkombination av B. Om B b̊ade spänner upp V och är
linjärt oberoende s̊a säger man att B är en bas till V .

4. Ett vektorrum är ändligt dimensionellt om det har en en ändlig bas. Alla baser till
samma vektorrum V inneh̊aller lika m̊anga vektorer och detta antal vektorer kallas
för dimensionen av V .

Om B är en bas i V s̊a kan varje element i V skrivas som en linjärkombination av
elementen i B p̊a enbart ett sätt. Om F har q element och B har n element kan en s̊adan
linjärkombination väljas p̊a precis qn sätt. Allts̊a har V precis qn element.

Exempel 31. L̊at V vara ett vektorrum över F av dimension n, det vill säga samma
vektorrum som i Exempel 29. Om U är ett delrum av V har U dimension m för n̊agot
m ≤ n. Om F har q element s̊a har V precis qn element och U precis qm element.

Lemma 32 ([6, Lemma A.6.4]). L̊at V vara ett vektorrum av ändlig dimension m och
l̊at v1, . . . , vm vara en mängd av linjärt oberoende vektorer i V . D̊a bildar dessa vektorer
en bas till V .

Lemma 33. F [x]/(p(x)) är ett vektorrum över F där dimensionen är graden av p.

Bevis. L̊at (deg(p) = n). D̊a 1, x, . . . , xn−1 är en bas s̊a f̊ar vi att F [x]/(p(x)) är ett
vektorrum med dimension n.

2.5 Ändliga kroppar

N̊agot som man kan lista ut utifr̊an namnet ändlig kropp är att en ändlig kropp har
ändligt antal element. De ändliga kropparna upptäcktes av Evariste Galois och kallas
därför ibland för Galoiskroppar.[8]

Sats 34. För varje primtal p är Zp en ändlig kropp.

Bevis. Vi har visat i Sats 23 att Zp är en kropp och d̊a den har p element s̊a är kroppen
även ändlig.

Men Zp är inte den enda typen av ändliga kroppar. Det finns dock vissa regler som gäller
för alla ändliga kroppar när man talar om hur många element som en ändlig kropp kan
inneh̊alla.

Sats 35 ([8, Chapter 1.2]). Antalet element q i en ändlig kropp F m̊aste vara p̊a formen
pm där p är ett primtal och m ett positivt heltal.

Bevis. L̊at 1 vara den multiplikativa identiteten i F . Definiera en sekvens u0, u1, u2, . . . i
F p̊a följande vis:

u0 = 0, un = un−1 + 1, (1)
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för n = 1, 2, . . .

Fr̊an denna definition följer att för godtyckliga m och n f̊ar vi

um+n = um + un (2)

umn = um · un. (3)

D̊a F är ändligt kan inte alla un vara olika, s̊a l̊at uk = uk+c vara den första upprepningen,
dvs elementen u0, u1, · · · , uk+c−1 är alla olika men uk+c = uk. (2) medför att uk+c−uk = uc,
s̊a uc = 0 och därmed är 0 det första elementet att upprepas s̊a {u0, u1, . . . , uc−1} är alla
olika. Detta innebär att c är den ändliga kroppens karaktäristik. Vi vet sen tidigare att
om c 6= 0 s̊a m̊aste c vara ett primtal p. Delmängden {u0, u1, . . . , up−1} av F är en delring
av F d̊a den är sluten under + och · enligt (2) och (3). Denna delring är isomorf med
Zp = {0, 1, . . . , p − 1} som är en kropp om vi l̊ater ui ↔ i och därför är delringen ocks̊a
en delkropp. Vi kan d̊a se F som ett vektorrum över Zp. Eftersom F är en ändlig kropp
har F ändlig dimension m som ett vektorrum över Zp och antalet element i F är pm.

Som vi s̊ag i beviset av Sats 35 är den ändliga kroppen med pm element ett vektorrum
över Zp där m är vektorrummets dimension.

Utöver att man kan säga att antalet element i en ändlig kropp alltid är p̊a formen pm

s̊a finns det en korrelation mellan de ändliga kroppar som har lika m̊anga element som
underlättar för oss när vi senare ska börja räkna med en ändlig kropp.

Sats 36 ([8, Chapter 1.2]). Om K1 och K2 är kroppar med pm element s̊a är K1 och K2

isomorfa.

D̊a tv̊a ändliga kroppar med samma antal element alltid är är isomorfa s̊a g̊ar det att
använda antalet element i en ändlig kropp för att benämna den ändliga kroppen. Ytterli-
gare en fördel med detta är att det g̊ar att uttrycka en och samma kropp p̊a flera olika
sätt, vilket kommer att underlätta för oss d̊a vi vill addera och multiplicera element i en
ändlig kropp.

Definition 37. En ändlig kropp med q element betecknas som GF (q), där q = pn för ett
primtal p och ett heltal n.

Anledningen till att man betecknar kropparna som GF (q) är d̊a GF är en förkortning
för Galois Fields. Vi kommer använda oss av den här beteckningen i fortsättningen d̊a
vi talar om specifika ändliga kroppar. N̊agot mer som kommer underlätta d̊a vi räknar
med en ändlig kropp är s̊a kallade primitiva element.

Definition 38. Ett primitivt element i en kropp K är ett element α som genererar
gruppen K \ {0}, dvs 〈α〉 = {α, α2, . . . , αq−1} = K \ {0}, där |K| = q

En ändlig kropp m̊aste enligt definition av en kropp inneh̊alla b̊ade det additiva iden-
titetselementet 0 och det multiplikativa identitetselementet 1. Det leder oss till följande
lemma:

Lemma 39 ([8, Chapter 1.2]). En ändlig kropp med q element inneh̊aller alltid åtminstone
ett primitivt element som har ordning (q − 1)
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D̊a man kan uttrycka alla element utom 0 i en ändlig kropp GF (q) som potenser av
det primitiva elementet α kommer vi kalla {α, . . . , αq−1, 0} för potensrepresentationen av
GF (q).

2.6 Polynomrepresentation

Att man kan skriva alla nollskilda element i en ändlig kropp som potenser av det prim-
itiva elementet α gör att man kan beskriva den multiplikativa operationen p̊a följande
sätt:

Definition 40 ([8, Chapter 1.2]). L̊at GF (q) vara en ändlig kropp med det primitiva
elementet α. D̊a kan multiplikationen av tv̊a element αx, αy ∈ GF (q) beskrivas som
αx · αy = α(x+y)

I potensrepresentationen är multiplikation lätt men addition sv̊art. Därför behöver man
ytterligare ett sätt att uttrycka den ändliga kroppen. Vi kommer därför skapa en poly-
nomrepresentation som man skapar med hjälp av ett primitivt polynom.

Definition 41 ([8, Chapter 1.2]). Ett primitivt polynom p(x) är ett irreducibelt polynom
som har ett primitivt element som rot.

Potensrepresentationerna av de nollskilda elementen i GF (q) reduceras modulo det prim-
itiva polynomet för att man ska f̊a en polynomrepresentation som används när man
adderar i den ändliga kroppen.

Exempel 42 ([8, Chapter 1.2]). I kroppen GF (8) är p(x) = x3 + x + 1 ett primitivt
polynom. L̊at α vara ett primitivt element s̊a att α är en rot till p(x). Detta innebär att
α3 +α+1 = 0, ekvivalent att α3 = α+1 d̊a addition och subtraktion är detsamma i binär
aritmetik. Det g̊ar d̊a att f̊a fram följande:

Potensrepresentation Polynomrepresentation
α1 α
α2 α2

α3 α + 1
α4 α2 + α
α5 α3 + α2 = α2 + α + 1
α6 α3 + α2 + α = α2 + 1
α7 1
0 0

L̊at oss beräkna α2 + α5 i GF (8) med hjälp av tabellen ovan. Vi börjar med att ersätta
potenserna med deras polynomrepresentationer, α2 +α5 = (α2) + (α2 +α+ 1) = (α+ 1).
Sedan återg̊ar vi till potensrepresentationen av α + 1 = α3 och f̊ar d̊a att α2 + α5 = α3

Exemplet ovan är en bra illustration p̊a varför det kan vara en fördel att alla ändliga
kroppar som inneh̊aller samma antal element är isomorfa, detta gör ju att vi kan omvandla
fr̊an potensrepresentationen till polynomrepresentationen d̊a vi ska addera tv̊a element,
d̊a addition kan vara lättare med polynom än potenser. När vi sedan f̊att fram ett
resultat kan vi, om vi s̊a vill, omvandla tillbaka till potensrepresentationen. Addition och
subtraktion är enklast d̊a elementen är i polynomrepresentationen och sker p̊a följande
sätt: Först adderar man eller subtraherar man polynomen s̊a som man vanligen gör, det
vill säga man adderar de termer som har samma potens med varandra. När detta är gjort
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tar man svaret modulo kroppens karaktäristik. För de kroppar som har karaktäristik 2
innebär detta att om man adderar tv̊a element med varandra s̊a är det detsamma som
att subtrahera dem.

Det g̊ar självklart ocks̊a att multiplicera i polynomform, d̊a multiplicerar man först poly-
nom som vanligt men det svar man f̊ar ska sedan reduceras modulo det primitiva polynom
som användes för att skapa polynomrepresentationen. Detta g̊ar att göra med hjälp av
l̊angdivision.

Exempel 43. L̊at oss använda oss av samma polynomrepresentation som i Exempel 42.
Multiplicerar vi (α2+α+1)(α2+1) s̊a f̊ar vi först α4+α2+α3+α+α2+1 = α4+α3+α+1.
Detta m̊aste sedan divideras med v̊art primitiva polynom α3 + α+ 1. Denna division kan
illustreras med l̊angdivision:

vilket innebär att (α2 + α + 1)(α2 + 1) = α2 + α

Nu ser det inte s̊a komplicerat ut att genomföra alla steg när man multiplicerar tv̊a
element i GF (8), men hade vi haft en ändlig kropp vars polynomrepresentationer bestod
av många fler termer s̊a skulle varje steg av multiplikationen med tv̊a polynom bli desto
kr̊angligare. Multiplikation är därför enklare d̊a elementen är i potensform och d̊a gäller
följande:

1. Multiplicera potenserna med de vanliga räknereglerna för potenser, dvs αx × αy =
αx+y.

2. Reducera exponenten modulo q − 1.

Exempel 44. Om vi skulle utföra samma multiplikation som i Exempel 43 men med
potenser istället för polynom skulle vi f̊a beräkningen α5 × α6 = α5+6 = α11 = α4 d̊a
q − 1 = 8− 1 = 7 och 11 ≡ 4 (mod 7).

Polynom och potenser är inte de enda sätt vi kan uttrycka elementen i GF (8), det g̊ar
ocks̊a att beskriva elementen exempelvis som binära tal eller decimaltal. Det är dock
viktigt att observera att det finns flera olika sätt att representera elementen som polynom,
det beror helt p̊a vilket primitivt polynom vi utg̊ar fr̊an. Exempelvis s̊a är x3 + x2 + 1
ocks̊a ett primitivt polynom till GF (8) och skulle ge andra polynomrepresentationer av
elementen än vad Exempel 42 gör. Vi skulle bland annat f̊a att α3 = α2 + 1 istället för
α3 = α + 1.

2.7 Binärrepresentation

Liksom det finns flera olika polynomrepresentationer av elementen i en ändlig kropp
s̊a finns det ocks̊a olika sätt att g̊a tillväga d̊a man skapar en binär representation av
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elementen. Ett av de allra enklaste sätten är att man helt enkelt l̊ater det binära talet
motsvara koefficienterna för den polynomrepresentation man har [2]. Exempelvis om
polynomet är α2 + α skulle vi f̊a att den binära representationen är (1,1,0) d̊a vi har
termerna α2 och α men ingen konstantterm, därav nollan p̊a slutet.

D̊a den binära representationen bara är ett sätt att illustrera vad för koefficienter poly-
nomrepresentationen har s̊a kommer räknesätten ocks̊a se väldigt snarlika ut. När det
gäller multiplikation h̊aller vi oss till multiplikation med potenser som beskrivits tidi-
gare, s̊a vi väljer att bara beskriva addition och subtraktion av binära tal här. Addition
med binära tal är detsamma som att först addera de b̊ada talen och sedan ta svaret
modulo 2. Detta gör att addition och subtraktion är detsamma, d̊a x + x = 2x ≡ 0x
mod 2 = x− x

Exempel 45. Om vi bygger vidare p̊a Exempel 42 och l̊ater den binära representationen
motsvaras av koefficienterna i polynomrepresentationen s̊a kommer det se ut p̊a följande
vis:

Potens Polynom Binärt
α1 α 0,1,0
α2 α2 1,0,0
α3 α + 1 0,1,1
α4 α2 + α 1,1,0
α5 α2 + α + 1 1,1,1
α6 α2 + 1 1,0,1
α7 1 0,0,1
0 0 0,0,0

Vi utför samma beräkning av α5 + α2 som vi gjorde i Exempel 42 fast med den binära
representationen och f̊ar följande: (1, 1, 1) + (1, 0, 0) = (0, 1, 1) och d̊a (0, 1, 1) = α3 ser
vi att vi har f̊att samma resultat som tidigare.

Nu när vi har flertalet olika sätt att uttrycka en kropp kan vi g̊a vidare och börja tala
om koder.

3 Generellt om koder

Tanken bakom koder är att man ska kunna ändra exempelvis en textmängd M till en
kodmängd C. Ett kodat meddelande ska man sedan kunna göra om till det ursprungliga
meddelandet. Kodningen innebär allts̊a att det finns en funktion s̊a att textmängden kan
göras om till en kodmängd, M → C samt en funktion s̊a att kodmängden kan återg̊a till
den textmängd som det var fr̊an början, C →M .

Det finns olika anledningar till att man vill använda sig av koder, exempelvis för att
skicka ett meddelande som man inte vill att n̊agon annan än den tilltänkta mottagaren
ska först̊a. Andra tillfällen d̊a man kan använda sig av kod är när man vill kommunicera
med hjälp av ljussignaler och d̊a man ska skicka information mellan datorer och vill kunna
kontrollera att det är rätt meddelande som kommer fram. D̊a det finns olika anledningar
till att använda sig av koder s̊a finns det ocks̊a olika typer av koder. Här kommer fokus
ligga p̊a det sistnämnda, allts̊a koder där man vill kunna kontrollera om den mottagna
koden inneh̊aller fel eller ej.
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Det finns olika typer av koder och dessa typer kan delas in i flera olika kategorier d̊a de
har olika egenskaper. Ett exempel p̊a en typ av koder är linjära koder.

Definition 46 ([6, Definition 3.2.1.]). En linjär kod C är ett delrum av vektorrummet
(GF (q))n, vilket innebär att vektorrummet är ett vektorrum över en kropp med q element
och har dimension n . Om q = 2 kallas C för en binär kod. Vi kallar n för längden p̊a
koden.

En linjär kod är ett delrum av (GF (q))n och kommer därför inneh̊alla qk olika kodord för
n̊agot 0 ≤ k ≤ n. Heltalet k är dimensionen för den linjära koden C och kommer även
vara längden av varje okodat meddelande d̊a meddelanden kommer vara element fr̊an
(GF (q))k. En s̊adan kod kommer skrivas som en [n, k] linjär kod. [6]. Det innebär att
kodordet har längd n och det okodade meddelandet har längd k. En egenskap som linjära
koder har är att en linjärkombination av kodord alltid är ett existerande kodord.

Exempel 47 ([6, Example 3.2.2.]). Ett väldigt enkelt exempel p̊a en linjär kod är att
repetera meddelandet a ∈ GF (q) n g̊anger, det vill säga kodningsfunktionen GF (q) →
(GF (q))n som skickar a 7→ (a, a, . . . , a) Detta är en kod av längd n och dimension 1, en
[n, 1] linjär kod.

Om en kod är linjär s̊a kan den ocks̊a vara cyklisk om den uppfyller ytterligare n̊agra
krav.

Definition 48 ([8, Chapter 1.3]). En linjär kod C sägs vara cyklisk om det för varje
kodord c = (c0, c1, c2, . . . , cn−2, cn−1) ∈ C gäller att det cykliskt skiftade ordet

c = (c1, c2, c3, . . . , cn−1, c0) ∈ C

även det är ett kodord.

Exempel 49 ([1, Example 9.6]). Vilken av följande koder är cyklisk?

C1 = {000, 100, 010, 001}, C2 = {0000, 1010, 0101, 1111}.

Lösning: En cyklisk kod m̊aste vara linjär och sluten under cykliskt skift. P̊a grund av
detta är C1 inte en cyklisk kod, för det är inte en linjär kod d̊a (1, 0, 0)+(0, 1, 0) = (1, 1, 0)
inte tillhör C1. C2 däremot är en cyklisk kod och b̊ada villkor är lätta att kontrollera. C2

är en [4, 2] linjär kod med basen {1010, 0101}

Förutom att en kod kan vara linjär och cyklisk s̊a kan det även vara s̊a att man har andra
krav p̊a koden, exempelvis att den ska g̊a att rätta av mottagaren.

När en kod skickas kan det uppst̊a störningar antingen d̊a den skickas eller d̊a den tas
emot. Detta gör att koden kan inneh̊alla fel d̊a den kommer fram. För att f̊a fram rätt
kod s̊a ofta som möjligt vill man d̊a att det g̊ar att ta reda p̊a om koden inneh̊aller fel
och rätta dessa fel. Det finns vissa koder som kan ta reda p̊a att det har uppkommit fel
men som inte kan rätta dem, dessa koder kallas för felupptäckande koder. S̊adana koder
gör att man kan skicka meddelandet igen och hoppas att fel inte uppst̊ar ytterligare än
g̊ang. Det kan dock uppst̊a situationer d̊a man av en n̊agon anledning inte har möjlighet
att skicka koden igen och d̊a kan en felrättande kod vara att föredra. En felrättande kod
kan ta reda p̊a att det har uppst̊att fel och rätta dessa fel, s̊a länge som det inte är alltför
många fel.
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4 Reed - Solomonkoder

Reed-Solomonkoder är en typ av felrättande koder som först publicerades av I.S. Reed
och G. Solomon i juni 1960 [7]. Sedan denna publikation har det även uppkommit andra
sätt att skapa Reed-Solomon koder och här kommer vi nämna tv̊a; den ursprungliga
metoden som Reed och Solomon beskrev i sin artikel 1960 och metoden med genererande
polynom.

4.1 Den ursprungliga metoden

Det tillvägag̊angssätt att skapa ett Reed - Solomonkodord som först introducerades av I.
S. Reed och G. Solomon kan man beskriva p̊a följande sätt:

Definition 50. L̊at GF (q) vara en ändlig kropp med q element och ett primitivt element
α. Ta sedan en mängd av k element (mk−1,mk−2, . . . ,m1,m0) ∈ GF (q) och skapa poly-
nomet P (x) = mk−1 + mk−2x + . . . ,m1x

k−2,m0x
k−1. Ett Reed-Solomonkodord c skapas

genom att utvärdera polynomet för varje av de q elementen i GF (q).

c = (c0, c1, c2, . . . , cq−1) = [P (0), P (α), P (α2), . . . , P (αq−1)]

Vi har allts̊a (mk−1,mk−2, . . . ,m1,m0) som v̊art ursprungliga meddelande som vi vill göra
om till ett Reed-Solomonkodord.

Definition 51. De k elementen mk−1,mk−2, . . . ,m1,m0 som utgör koefficienterna till
polynomet P (x) kallas för informationssymboler.

Om vi ändrar en eller flera av dessa informationssymboler till andra värden som ocks̊a
kommer fr̊an GF (q) s̊a kommer vi skapa ett annat kodord.

Sats 52 ([8, Chapter 1.2]). En komplett mängd kodord skapas genom att l̊ata de k infor-
mationssymbolerna anta alla värden som är möjliga.

D̊a informationssymbolerna tillhör en ändlig kropp GF (q) kommer antalet kodord som
finns begränsas av storleken av den ändliga kroppen.

Lemma 53 ([8, Chapter 1.2]). Varje informationssymbol kan anta q olika värden s̊a det
finns qk kodord.

D̊a Reed-Solomonkoden skapar kodord genom att utvärdera polynom s̊a g̊ar det lätt att
bevisa följande.

Lemma 54 ([8]). Reed-Solomonkoden är en linjär kod.

Bevis. L̊at P och Q vara tv̊a polynom som skapar tv̊a Reed-Solomonkodord och a ∈ F .
När man adderar tv̊a polynom med varandra s̊a kommer tv̊a polynom av grad som mest
k − 1 bilda ytterligare ett polynom av grad som mest k − 1

(P +Q)(αi) = P (αi) +Q(αi)

(aP )(αi) = a(P (αi))
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Anmärkning 55 ([8, Chapter 1]). Antalet informationssymboler k är kodens dimension,
d̊a Reed-Solomon kodorden bildar ett vektorrum av dimension k över GF (q).

I rapporten av Reed och Solomon själva [7] s̊a säger de därför att en kod är en linjär
avbildning fr̊an ett vektorrum av dimension m över en ändlig kropp GF (q) till ett vek-
torrum över samma kropp av högre dimension n, n > m. Det är vanligt att den ändliga
kroppen som man använder är Z2.

Anmärkning 56 ([8, Chapter 1]). D̊a varje kodord i Reed-Solomonkoden har q koordi-
nater s̊a har koden längd n = q.

Sammanfattningsvis är Reed-Solomonkoden en linjär [q, k] kod om man skapar kodorden
med hjälp av den ursprungliga metoden.

Exempel 57 (Följande exempel är taget fr̊an [7, Sida 304] men har blivit modifierat d̊a
de använder sig av en annan binärrepresentation). L̊at v̊ar ändliga kropp vara GF (8) där
α är en rot till x3 + x + 1 = 0. L̊at P (x) = b2 + b1x + b0x

2. V̊ar kod kommer d̊a skapas
p̊a följande sätt:

(b2, b1, b0)→ (P (0), P (α), P (α2), · · · , P (α6), P (1)).

Vi vet fr̊an Exempel 45 att för x3 + x+ 1 s̊a är en binärrepresentation följande:

0 = (0, 0, 0)
α = (0, 1, 0)
α2 = (1, 0, 0)
α3 = (0, 1, 1)
α4 = (1, 1, 0)
α5 = (1, 1, 1)
α6 = (1, 0, 1)

1 = α7 = (0, 0, 1)

Meddelandet (0, α, α3)→ (P (0), P (α), P (α2), . . . , P (α6), P (1)), där P (x) = αx+α3x2. I
binärrepresentation innebär det att

(0 0 0 , 0 1 0 , 0 1 1)

kodas som
(000, 011, 010, 010, 001, 000, 011, 001)

Meddelandet är fr̊an början (000 , 010 , 011) eftersom 0 = (000), α = (010), α3 = (011)
(se ovan). Att det översätts till (000, 011, 010, 010, 001, 000, 011, 001) är p̊a grund av att

P (0) = α× 0 + α3 × 0 = (0 0 0)

P (α) = α× α + α3 × α2 = α2 + α5 = (1 0 0 ) + (1 1 1 ) = (0 1 1)

P (α2) = α× α2 + α3 × α4 = α3 + α7 = (0 1 1) + (0 0 1) = (0 1 0)

P (α3) = α× α3 + α3 × α6 = α4 + α9 = α4 + α2 = (1 1 0) + (1 0 0) = (0 1 0)

P (α4) = α× α4 + α3 × α8 = α5 + α11 = α5 + α4 = (1 1 1) + (1 1 0) = (0 0 1)

P (α5) = α× α5 + α3 × α10 = α6 + α13 = α6 + α6 = (1 0 1) + (1 0 1) = (0 0 0)
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P (α6) = α× α6 + α3 × α12 = α7 + α15 = α7 + α1 = (0 0 1) + (0 1 0) = (0 1 1)

P (1) = α× 1 + α3 × 12 = α + α3 = (0 1 0) + (0 1 1) = (0 0 1)

4.1.1 Avkodning

Varje Reed-Solomonkodord kommer fr̊an ett polynom P (x) = mk−1 + mk−2x + . . . +
m1x

k−2 + m0x
k−1 som g̊ar att använda för att skapa ett system av k ekvationer med k

variabler.[8]

Genom att utvärdera polynomet P (x) f̊ar vi

P (0) = mk−1

P (α) = mk−1 +mk−2α +mk−3α
2 + · · ·+m0α

k−1

P (α2) = mk−1 +mk−2α
2 +mk−3α

4 + · · ·+m0α
2(k−1)

...

P (αq−1) = mk−1 +mk−2α
q−1 +mk−3α

2(q−1) + · · ·+m0α
(k−1)(q−1)

(4)

Ett godtyckligt val av k av de ovan skrivna uttrycken kan användas för att skapa ett
ekvationssystem med k ekvationer som har k variabler. Om vi väljer de k uttrycken
P (α), P (α2), . . . , P (αk) kan man bilda följande:


1 α α2 · · · αk−1

1 α2 α4 · · · α2(k−1)

...
...

...
. . .

...
1 αk α2k · · · αk(k−1)

×

mk−1
mk−2

...
m0

 =


P (α)
P (α2)

...
P (αk)


Detta system har en unik lösning för de k informationssymbolerna {mk−1,mk−2, . . . ,m1,m0}
vilket man kan visa genom att beräkna determinanten för koefficientmatrisen∣∣∣∣∣∣∣∣∣

1 α α2 · · · αk

1 α2 α4 · · · α2k

...
...

...
. . .

...

1 αk α2k · · · αk2

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
som enligt [7] är en Vandermonde determinant vars värde är

∏
j<i(α

i − αj) 6= 0, och d̊a
determinanten är nollskild s̊a har ekvationssystemet med k ekvationer en unik lösning.
Har det mottagna kodmeddelandet inte n̊agot fel g̊ar det d̊a lätt att avkoda det genom
att lösa ovanst̊aende ekvationssystem.

Vi kommer inte g̊a djupare in p̊a hur man hittar och rättar fel med den ursprungliga
metoden, tanken var att p̊avisa att Reed-Solomonkoder kan skapas p̊a lite olika sätt. Vi
kommer hädanefter lägga v̊art fokus p̊a hur metoden med genererande polynom används
och även visa hur man kan g̊a tillväga för att upptäcka och rätta fel med hjälp av den
metoden.
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4.2 Metoden med genererande polynom

Sedan uppkomsten av Reed-Solomonkoder år 1960 s̊a har det uppkommit andra metoder
för att skapa Reed-Solomonkoder. En av dessa är en teknik att skapa Reed-Solomonkoder
med genererande polynom. Det finns även en metod som använder sig av Fouriertrans-
form men den tar vi inte upp[8].

Tekniken att skapa Reed-Solomonkoder med hjälp av genererade polynom kom fr̊an
början fr̊an en metod att beskriva cykliska koder.

För att kunna skapa ett kodord behöver vi först göra om meddelandet (mk−1,mk−2, . . .m1,m0)
till ett polynom P (x) = mk−1x

k−1 + . . . + m1x + m0, där mk−1 är den första symbolen
i meddelandet. Allts̊a om meddelandet är k symboler l̊angt s̊a kommer polynomet P (x)
som skapas ha grad k − 1.

När man sedan ska skapa ett [n, k] kodord gör man p̊a följande sätt: Först multiplicerar
man P (x) med xn−k och sedan dividerar man detta med ett genererande polynom g(x)
som högst har grad n − k. Genom att göra detta f̊ar man en kvot q(x) och en rest
r(x).

P (x)× xn−k

g(x)
= q(x) +

r(x)

g(x)
(5)

Kodordet är koefficienterna i ett polynom T (x) som f̊as genom att kombinera P (x) och
r(x) p̊a följande sätt:

T (x) = P (x)× xn−k + r(x)

= mk−1x
n−1 + . . .+m0x

n−k + rn−k−1x
n−k−1 + . . .+ r0

Observera att kodordet alltid är jämnt delbart med g(x). Att detta stämmer kan man se
d̊a man multiplicerar ekvation (5) med g(x):

P (x)× xn−k = g(x)× q(x) + r(x)

Vilket kan skrivas som
P (x)× xn−k − r(x) = g(x)× q(x)

Det innebär att vi har T (x) p̊a den vänstra sidan av ekvationen och g(x) är en faktor i den
högra sidan av ekvationen.Allts̊a kan man kolla om rätt kodmeddelande har kommit fram
genom att se om kodmeddelandet g̊ar att dela jämnt upp med g(x). Är kodmeddelandet
man f̊ar inte jämnt delbart med g(x) s̊a innebär det att det har uppst̊att n̊agot fel i
kodmeddelandet.

Till skillnad fr̊an de Reed-Solomonkoder som skapats med den metod som först presenter-
ades av Reed och Solomon som har längd n = q s̊a har de cykliska Reed-Solomonkoderna
som skapas med hjälp av genererande polynom längd n = q − 1. De cykliska Reed-
Solomonkoderna kan bli förlängda till n = q eller till och med n = q + 1 men d̊a är de
inte längre cykliska. [8]

För att skapa cykliska Reed-Solomonkoder som kan rätta t fel använder man sig av det
faktum att nollskilda element i en ändlig kropp GF (q) kan representeras av potenser av
det primitiva elementet α.
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Definition 58 ([8, Chapter 1.3]). Det genererande polynomet g(x) för en Reed-Solomonkod
som rättar t fel skapas p̊a följande sätt:

g(x) =
2t∏
j=1

(x− αj)

Med ord kan man säga att ett genererande polynom för en Reed-Solomonkod som rättar
t fel måste som rötter ha 2t p̊a varandra följande potenser av α.

Exempel 59. L̊at oss använda GF (8) för att skapa ett genererande polynom. För att
koden ska kunna rätta 2 fel f̊ar vi att 2t = 2 · 2 = 4, vilket ger följande:

g(x) =
4∏

j=1

(x− αj) = (x− α1)(x− α2)(x− α3)(x− α4)

För att kunna använda oss av det genererande polynomet m̊aste vi multiplicera och addera
de faktorer ovan, vilket innebär att vi kommer skifta fram och tillbaka mellan potens- och
polynomrepresentationen d̊a det är lättare med addition d̊a vi har polynom och lättare
med multiplikation d̊a vi har potenser. D̊a vi har ett exempel med f̊a faktorer g̊ar det att
göra för hand men annars kan det vara bra att ta hjälp av n̊agon typ av datorprogram d̊a
man har med större ändliga kroppar eller flertalet faktorer att göra.

Beräknar vi f̊ar vi att: (x−α1)(x−α2)(x−α3)(x−α4) = (x2−α4x+α3)(x−α3)(x−α4) =
(x3 − α6x2 + αx− α6)(x− α4) = x4 − α3x3 + x2 − αx+ α3

Nu har vi skapat ett genererande polynom g(x) = x4 − α3x3 + x2 − αx + α3. Detta
genererande polynom kommer användas i ett senare exempel för att koda ett meddelande.

Eftersom längden p̊a koden är n = q− 1 och graden av g(t) (som är 2t) ska vara lika med
n−k där k är kodens dimension f̊ar vi att k = n−2t = q−2t−1. Detta innebär exempelvis
att om vi vet hur l̊angt meddelande vi vill koda och hur många fel vi vill rätta s̊a kan
vi räkna ut hur l̊anga kodmeddelandena kommer att vara, eller omvänt om vi vet vilket
genererande polynom och vilken ändlig kropp vi vill använda s̊a kan vi beräkna hur l̊anga
meddelandena vi ska koda kan vara. I Exempel 59 vet vi att q = 8 och g(x) kan rätta 2
fel, s̊a t = 2. Med denna information kan vi räkna ut att originalmeddelandena kommer
ha längden k = 8−2 ·2−1 = 8−5 = 3. Vi kan ocks̊a f̊a fram att t = längd−dimension

2

Exempel 60. L̊at oss ta meddelandet (α, α3, α5) och göra om det till ett kodpolynom
med hjälp av det g(x) = x4 − α3x3 + x2 − αx + α3 som vi skapade i Exempel 59. Detta
innebär att vi har en [7, 3] kod, d̊a kodordet kommer ha längd q − 1 = 8 − 1 = 7 och
originalmeddelandet kommer ha dimension k = q − 2t− 1 = 8− 2 · 2− 1 = 3.

Vi f̊ar först att P (x) = αx2 + α3x+ α5. Sedan multiplicerar vi P (x) med x7−3 = x4. D̊a
f̊ar vi P (x) ·x4 = αx6 +α3x5 +α5x4 D̊a detta är gjort är det dags att ta fram r(x) genom
att dela P (x) · x4 med g(x).

Vi f̊ar d̊a fram att r(x) = αx3 + α4x2 + α4x+ α3. Detta i sin tur ger oss:

T (x) = αx6 + α3x5 + α5x4 + αx3 + α4x2 + α4x+ α3.

Vi kan kontrollera att T (x) är ett möjligt kodpolynom genom att kontrollera att de rötter
som användes för att skapa g(x) ocks̊a är rötter till T (x), dvs att T (x) = 0 för α, α2, α3

och α4. Stämmer det inte har det n̊agonstans blivit n̊agot fel.
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Figur 1: Beräkning av r(x) genom att dela P (x) · x4 med g(x)

Alla giltiga kodpolynom måste vara en multipel av det genererande polynomet. Fr̊an
detta följer att det giltiga kodpolynomet måste ha rötter som är 2t p̊a varandra följande
potenser av α. Dessa rötter ska överrensstämma med rötterna till g(x). Detta fenomen
gör att det blir relativt lätt att kolla om ett ord som mottagits är ett giltigt kodord. Allt
man behöver göra är att kontrollera att kodpolynomet har de rötter som krävs.[8] Har
koden rätt rötter s̊a g̊ar det enkelt att avkoda meddelandet genom att läsa de första n−2t
koefficienterna i kodpolynomet T (x) d̊a dessa motsvarar originalmeddelandet.

4.2.1 Fel i mottaget meddelande.

L̊at oss kalla det mottagna meddelandet för R(x) och det meddelande som skickas kallas
för T (x). Om meddelandet R(x) inte inneh̊aller n̊agra fel s̊a har vi att R(x) = T (x).
Observera dock att det kan finnas s̊a m̊anga fel att R(x) är samma som ett annat av de
godtagbara kodpolynomen, T ′(x), men inte det T (x) som skickades. D̊a kommer man
inte att upptäcka att det finns fel i det mottagna meddelandet, även om s̊a är fallet.
Vi kommer att beskriva tillvägag̊angssättet d̊a man faktiskt upptäckt att det finns fel.
L̊at E(x) vara v̊art felpolynom s̊a att E(x) = R(x) − T (x). Om R(x) − T (x) 6= 0 s̊a
har vi upptäckt fel i det mottagna meddelandet. D̊a har vi att R(x) = T (x) + E(x).
Felpolynomet är p̊a formen E(x) = En−1x

n−1 + . . . + E1x + E0 där varje koefficient Ei

är ett värde som representeras av ett element tillhörande GF (q). Var felen dyker upp i
koden beror p̊a graden av x för alla termer d̊a Ei är nollskilt. Om fler än t värden p̊a Ei

är nollskilda s̊a innebär det att koden inte g̊ar att rätta till; är det mer än t fel s̊a kan
man i bästa fall upptäcka att det finns fel men man kan inte rätta dessa. [2]

Vi har tidigare sagt att ett kodpolynom T (x) alltid är jämt delbart med g(x). När man d̊a
vill avkoda ett mottaget meddelande R(x) s̊a börjar man med att dela upp det mottagna
polynomet R(x) med hjälp av varje faktor (x+αi) fr̊an det genererande polynomet g(x).
Detta ger oss en kvot och en rest p̊a följande vis:

R(x)

x+ αi
= Qi(x) +

Si

x+ αi
, 1 ≤ i ≤ 2t. (6)

19



Reed-Solomonkoder Ellinor Wallin

Resterna Si som man f̊ar ut fr̊an dessa divisioner kallas för syndrom och kan skrivas som
S1, . . . , S2t. Flyttar man om i ekvationen s̊a f̊ar man:

Si = Qi(x)× (x+ αi) +R.

Sätter vi att x = αi s̊a f̊ar vi att

Si = R(αi) = Rn−1(α
i)n−1 +Rn−2(α

i)n−2 + . . .+R1(α
i) +R0.

Med andra ord kan man f̊a fram syndromen Si genom att utvärdera R(x) i x = αi.

Men hur kan man d̊a använda sig av syndromen Si? Om det finns fel i det mottagna
meddelandet s̊a blir detta R(x) = T (x) + E(x). Ersätter vi x med αi s̊a f̊ar vi R(αi) =
T (αi) + E(αi). Men vi har att T (αi) = 0 d̊a (x + αi) är en faktor av g(x) som i sin
tur är en faktor av T (x). P̊a grund av detta är R(αi) = E(αi) = Si, vilket innebär att
syndromen Si enbart beror p̊a felen som finns i det mottagna meddelandet.

Exempel 61. L̊at T (x) vara samma kodpolynom som det vi skapade i Exempel 60, det
vill säga T (x) = αx6 + α3x5 + α5x4 + αx3 + α4x2 + α4x + α3. L̊at det ha tillkommit
ett fel E(x) = αx4 + α3x s̊a att det mottagna meddelandet R(x) = T (x) + E(x) =
αx6 +α3x5 +α6x4 +αx3 +α4x2 +α6x+α3. När vi tar emot meddelandet vet vi inte vad
T (x) och E(x) är men vi vet att α, α2, α3 och α4 är rötter till det genererande polynomet
g(x) som skapade kodpolynomet T (x). Vi beräknar d̊a R(x) för varje rot till g(x) och
f̊ar fram att det finns svar som är nollskilda, vilket innebär att vi har upptäckt att koden
inneh̊aller fel. D̊a kan vi beräkna följande syndrom Si där i = 1, . . . , 4.

S1 = R(α) = αα6 + α3α5 + α6α4 + αα3 + α4α2 + α6α + α3 = 1

S2 = R(α2) = α(α2)6 + α3(α2)5 + α6(α2)4 + α(α2)3 + α4(α2)2 + α6α2 + α3 = α3

S3 = R(α3) = α(α3)6 + α3(α3)5 + α6(α3)4 + α(α3)3 + α4(α3)2 + α6α3 + α3 = 0

S4 = R(α4) = α(α4)6 + α3(α4)5 + α6(α4)4 + α(α4)3 + α4(α4)2 + α6α4 + α3 = α.

Med hjälp av syndromen kan man ta reda p̊a vad E(x) är, det vill säga var och vad
felen är. Vi börjar med att skriva om felpolynomet s̊a att det bara inneh̊aller termer som
motsvarar fel. L̊at oss anta att v fel uppst̊att och att v ≤ t. V̊art nya felpolynom är
d̊a

E(x) = Y1x
e1 + Y2x

e2 + . . .+ Yvx
ev

där e1, . . . , ev är platserna där felen förekommer, det vill säga de motsvarar exponenterna
för de x där det är fel och Y1, . . . , Yv representerar det felaktiga värdet där felen är. Vi
kan med detta nya uttryck av felpolynomet skriva syndromen p̊a följande vis:

Si = E(αi) = Y1α
ie1 + Y2α

ie2 + . . .+ Yvα
iev = Y1X

i
1 + Y2X

i
2 + . . .+ YvX

i
v (7)

där

X1 = αe1 , . . . , Xv = αev är fellokaliserare, det vill säga de berättar var v̊ara fel finns.

D̊a kan de 2t syndromekvationerna skrivas som:
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S1

S2
...
...
S2t

 =


X1

1 X1
2 · · · X1

v

X2
1 X2

2 · · · X2
v

...
...

...
...

...
...

X2t
1 X2t

2 · · · X2t
v

×

Y1
Y2
...
Yv

 (8)

Vi vill räkna ut var felen är och vad dessa fel är, s̊a vi vill veta vad X1, . . . , Xv är och
vad Y1, . . . , Yv är. När vi vet det s̊a vet vi vad E(x) är och kan addera det till R(x) för
att rätta felen. Det finns n̊agra olika metoder att ta reda p̊a vad X1, . . . , Xv är och när
vi vet dessa kan vi räkna ut Y1, . . . , Yv med hjälp av matris 8.

En av metoderna för att beräkna X1, . . . , Xv kallas för den direkta metoden och det är
den vi kommer ta upp här. För att använda oss av den måste vi introducera ett nytt
uttryck som p̊a engelska kallas för error locator polynomial. Vi kommer kalla det för ett
fellokaliserande polynom.

Definition 62 ([2]). L̊at Λ(x) vara ett polynom vars faktorer är p̊a formen (1 +Xjx) för
j = 1, . . . , v. Detta innebär att rötterna till polynomet är inverserna till fellokaliserarna
Xj, allts̊a är rötterna X−11 , . . . , X−1v . Detta polynom kallar vi för v̊art fellokaliserande
polynom. När vi multiplicerar ihop faktorerna f̊ar vi ett polynom av grad v med koeffi-
cienterna Λ1, . . . ,Λv som ser ut p̊a följande vis:

Λ(x) = (1 +X1x)(1 +X2x) · · · (1 +Xvx) = 1 + Λ1x+ . . .+ Λv−1x
v−1 + Λvx

v.

Med hjälp av det fellokaliserande polynomet kan vi, som namnet antyder, ta reda p̊a var
felen är i R(x). För varje fel finns det en rot X−1j som gör att Λ(x) = 0, det vill säga

1 + Λ1X
−1
j + . . .+ Λv−1X

−v+1
j + ΛvX

−v
j = 0.

Multiplicerar vi det med YjX
i+v
j f̊ar vi:

YjX
i+v
j + Λ1YjX

i+v−1
j + . . .+ Λv−1YjX

i+1
j + ΛvYjX

i
j = 0.

S̊adana här ekvationer kan produceras för varje fel Xj och adderar vi alla dessa ekvationer
med varandra f̊ar vi följande:

v∑
j=1

YjX
i+v
j + Λ1

v∑
j=1

YjX
i+v−1
j + . . .+ Λv

v∑
j=1

YjX
i
j = 0.

Är man observant kan man se att varje summation motsvarar ett syndrom som i ekvation
7 , s̊a vi kan istället skriva

Si+v + Λ1Si+v−1 + . . .+ ΛvSv = 0

där i = 1, . . . , 2t−v med t som är antalet fel som kan rättas och v är antalet fel som finns
i den mottagna koden. Detta ger oss 2t− v ekvationer. För att lösa dessa och f̊a reda p̊a
vad Λ1, . . . ,Λv är s̊a kan man använda de första v ekvationerna, vilket kan skrivas:
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Sv+1

Sv+2

Sv+3
...
S2v

 =


Sv Sv−1 Sv−2 . . . S1

Sv+1 Sv Sv−1 . . . S2

Sv+2 Sv+1 Sv . . . S3
...

...
...

...
S2v−1 S2v−2 S2v−3 . . . Sv

×


Λ1

Λ2

Λ3
...

Λv

 (9)

Problemet är dock att vi i nuläget inte vet vad v är d̊a vi inte vet hur många fel som
har uppkommit. Vi kan änd̊a lösa ekvationssystemet genom att beräkna determinanten
av matrisen för varje möjligt värde av v. Vi startar med v = t och minskar värdet p̊a
v tills vi hittat en determinant som är nollskild och därmed g̊ar att lösa. Hittar man
ingen nollskild determinant för v ≤ t s̊a har R(x) för många fel s̊a att koden inte g̊ar att
rätta. Hittar man däremot en matris med nollskild determinant s̊a g̊ar det att f̊a reda
p̊a koefficienterna Λ1, . . .Λv genom att invertera matrisen för att lösa ekvationerna. När
man räknat ut koefficienterna för Λ(x) kan man sedan beräkna Λ(x) = 0 för att f̊a reda
p̊a inverserna till fellokaliserarna Xj. Dessa rötter g̊ar att hitta genom att man provar de
möjliga rötterna tills man hittat rätt rötter, en metod som p̊a engelska kallas The Chien
search. D̊a kodordets första term motsvarar xn−1, där n är kodordets längd, s̊a börjar
man sökandet med värdet α−(n−1)(= α1), sedan tar man α−(n−2)(= α2) ända tills man
n̊ar α0 vilket motsvarar kodordets sista symbol.

Exempel 63. L̊at oss fortsätta med Exempel 61 och beräkna fellokalisatorerna. För att
göra det m̊aste vi ocks̊a räkna ut Λi. Vi vet att S1 = 1, S2 = α3, S3 = 0 och S4 = α.
Det genererande polynomet som skapat koden kan rätta max tv̊a fel, s̊a vi börjar med att
beräkna matris 9 d̊a v = 2.[
S3

S4

]
=

[
S2 S1

S3 S2

]
×
[
Λ1

Λ2

]
Sen sätter vi in v̊ara värden p̊a syndromen och f̊ar:[

0
α

]
=

[
α3 1
0 α3

]
×
[
Λ1

Λ2

]
Vi beräknar sedan determinanten:

∣∣∣∣α3 1
0 α3

∣∣∣∣ = α3α3 − 1× 0 = α6

vilket innebär att vi kan lösa ekvationen om vi inverterar matrisen. Inversen är:

[
α4 α
0 α4

]
.

Vi multiplicerar med inversen fr̊an vänster och f̊ar

[
α2

α5

]
=

[
Λ1

Λ2

]
vilket i sin tur medför

att Λ(x) = 1 + α2x+ α5x2.

Nu vill vi veta vilka värden som ger oss att Λ(x) = 0. Detta gör vi med hjälp av Chien
search, det vill säga vi testar alla möjliga värden:

Λ(α) = 1 + α2α + α5α2 = α3

Λ(α2) = 1 + α2α2 + α5α4 = α3

Λ(α3) = 1 + α2α3 + α5α6 = 0

Λ(α4) = 1 + α2α4 + α5α1 = 1
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Λ(α5) = 1 + α2α5 + α5α3 = α

Λ(α6) = 1 + α2α6 + α5α5 = 0

Λ(1) = 1 + α2 + α5 = α

Vi ser d̊a att lösningarna till Λ(x) = 0 är x = α3 och x = α6. Det innebär att X−11 = α3

och X−12 = α6. Inverserna till α3 och α6 är α4 respektive α, s̊a X1 = α4 och X2 = α.
Detta innebär att felen förekommer i koefficienterna till termerna x4 och x.

När man har räknat ut var felen förekommer är nästa steg att räkna ut vad felen är.
Liksom det finns flera metoder för att räkna ut var felen är finns det ocks̊a flera sätt att
räkna ut vad felen är. Ett av dessa sätt är att sätta in v̊ara fellokalisatorer X1, . . . , Xv i
syndromekvationen 8 och sedan beräkna Y1, . . . , Yv.

När vi vet vad X1 = αe1 , . . . , Xv = αev och Y1, . . . , Yv är kan vi sätta in värdena i
felpolynomet E(x) = Y1x

e1 + . . . + Yvx
ev . Sedan rättar vi det mottagna meddelandet

genom att addera felpolynomet till det mottagna kodpolynomet, s̊a att R(x) + E(x) =
T (x).

Exempel 64. Vi tar återigen vid där det förra exemplet slutade. Efter att ha räknat ut
att X1 = α4 och X2 = α kan vi sätta in dessa samt v̊ara värden S1 = 1, S2 = α3, S3 =
0, S4 = α i matris 8.

1
α3

0
α

 =


α4 α
α α2

α5 α3

α2 α4

 × [Y1Y2
]

Sedan för att ta reda p̊a vad Y1 och Y2 är m̊aste vi bara lösa de första 2 av dessa ekvationer,
det vill säga vi behöver lösa[

1
α3

]
=

[
α4 α
α α2

]
×
[
Y1
Y2

]
Vi gör detta genom att beräkna inversen för den kvadratiska matrisen och multiplicera
med inversen fr̊an vänster.[
α2 α
α α4

]
×
[

1
α3

]
=

[
α2 α
α α4

]
×
[
α4 α
α α2

]
×
[
Y1
Y2

]
Vilket ger oss Y1 = α och Y2 = α3, som i sin tur innebär att E(x) = αx4 + α3x. Nu
när vi har hittat felpolynomet E(x) kan vi addera det till v̊art mottagna kodord för att
kodordet ska rättas.

R(x) + E(x) = (αx6 + α3x5 + α6x4 + αx3 + α4x2 + α6x+ α3) + (αx4 + α3x) =

αx6 + α3x5 + (α6 + α)x4 + αx3 + α4x2 + (α6 + α3)x+ α3 =

αx6 + α3x5 + α5x4 + αx3 + α4x2 + α4x+ α3

S̊a vi vet nu att det skickade kodordet var T (x) = αx6+α3x5+α5x4+αx3+α4x2+α4x+α3,
vilket stämmer överrens med det kodord vi skapade i Exempel 60.
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5 Tillämpningar av Reed - Solomonkoder

Väldigt m̊anga människor har omedvetet kommit i kontakt med en produkt som använder
sig av Reed-Solomonkod, nämligen CD-skivan. CD-skivan var en av de första kom-
mersiella produkter som använde Reed-Solomonkod för att förbättra ljudkvaliteten d̊a
Reed-Solomonkoden kan förhindra vissa felavläsningar. CD-skivan använder sig av en
teknik med korsinterfolierade Reed-Solomonkoder som gör att CD-skivan kan hantera
s̊aväl slumpmässiga fel som är utspridda samt s̊adana som kommer samlade i större
mängder. Detta gör att CD-skivan g̊ar att spela även om den har små skador p̊a ytan.
[8]

Utöver kommersiella produkter har Reed-Solomonkod ocks̊a använts inom vetenskapen,
närmare bestämt inom rymdutforskning. Reed-Solomonkoder har används i flera av
NASA’s och ESA’s planetutforskningsuppdrag. Reed-Solomonkoder var fr̊an början inte
ett självklart val d̊a rymdkanalen inte ger s̊a m̊anga fel som kommer samlade, s̊a kallade
”burst errors”. S̊a småningom upptäckte man dock att att Reed-Solomonkod i kombi-
nation med n̊agot som kallas för en faltningskod var väldigt gynnsamt. Faltningskoden
användes som en inre kod och Reed-Solomonkoden användes för att rätta den avkodade
faltningskoden d̊a avkodningsprocessen kunde ge ”burst errors”. En av de mest kända
applikationerna av den kodkombinationen fanns i Voyagers expeditioner till Uranus och
Neptunus. [8]

Att Reed-Solomonkod använts i s̊a välkända produkter och sammanhang p̊avisar den
nytta den har haft, även om det kanske kommer uppkomma nya, mer effektiva felrättande
koder i framtiden. Oavsett hur framtiden ser ut för Reed-Solomonkoden s̊a kan man se
att den spelat en roll i historien d̊a den varit en del av utvecklingen av digitala la-
gringsmöjligheter som CD-skivor samt hjälpt oss utforska rymden omkring oss.
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+ 0 α α2 α3 α4 α5 α6 α7

0 0 α α2 α3 α4 α5 α6 α7

α α 0 α4 α7 α2 α6 α5 α3

α2 α2 α4 0 α5 α α3 α7 α6

α3 α3 α7 α5 0 α6 α2 α4 α
α4 α4 α2 α α6 0 α7 α3 α5

α5 α5 α6 α3 α2 α7 0 α α4

α6 α6 α5 α7 α4 α3 α 0 α2

α7 α7 α3 α6 α α5 α4 α2 0

Tabell 1: Addition av tv̊a element i GF(8) i potensform

Potens Multiplikativ invers

α α6

α2 α5

α3 α4

α4 α3

α5 α2

α6 α
α7 α7

Tabell 2: Multiplikativ invers till elementen i GF(8) i potensform

25



Reed-Solomonkoder Ellinor Wallin

Referenser

[1] Biggs, Norman L. Codes: An Introduction to Information Communication and Cryp-
tography. Springer Science + Business Media, 2008

[2] Clarke, C.K.P. Reed-Solomon Error Correction. BBC White Paper, WHP 031, BBC
2002, publicerad online.

[3] Grillet, Pierre Antoine. Abstract Algebra Second Edition. Springer Science + Business
Media, 2007.

[4] Geisel, William A. Tutorial on Reed-Solomon Error Correction Coding. National Aero-
nautics and Space Administration, 1990
(https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19900019023.pdf)

[5] McEliece, Robert J. Finite Fields for Computer Scientists and Engineers Kluwer
Academic Publishers, 2003.

[6] Mullen, Gary L and Mummert, Carl. Finite Fields and Applications. American Math-
ematical Society, 2007.

[7] Reed, I. S. and Solomon, G. Polynomial Codes Over Certain Finite Fields. Journal
of the Society for Industrial and Applied Mathematics, Vol.8, No. 2, June, 1960.
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