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دانشگاه صنعتی شریف 
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یک مثال
آیا نوشته زیر را میتوانید بخوانید: •

اند باز هم میتوانیم جمله • سوال این است که چرا با وجود اینکه اطالعاتی از بین رفته
باال را بخوانیم؟

ب-  ن-ر  شما  چرا  به ط-ر  بدی-ی  ف-ض  میکنیم  آ-تاب 
هر  روز  دو—ره  طلوع  میک-د؟



هایی که حرف میزنند! مثالی دیگر: طبل
گفت «برگرد خانه»، بلکه  کسی ساده با طبل حرف نمیزد. طبلزن نمی

اند برگردان؛  پاهایت را از مسیری که آمده
اند برگردان؛  هایت را از مسیری که آمده ساق

هایت را پایین بگذار.   در دهی که به ما تعلق دارد، پاها و ساق



هایی که حرف میزنند! مثالی دیگر: طبل
های خاک  نمیتوانست تنها بگوید «جسد»، بلکه شرح میداد «آنچه بر پشتش روی توده

خوابد».  می
گفت «قلبت را از دهانت پایین برگردان، قلبت را از دهانت، از آنجا  به جای «نترس!» می

برگردانش پایین!» 



هایی که حرف میزنند! مثالی دیگر: طبل
مبلغی مذهبی، راجر تی کالرک، این پیغام برای مراسم تدفین یک ماهیگیر را نقل کرده:  •

در سپیده دم صبح، ما خواهان اجتماع برای کار نیستیم، ما خواهان دیدار برای بازی بر 
کنید، به جنگل نروید، به ماهیگری نروید. ما  ایم. مردانی که در بولنج زندگی می رودخانه

ایم، در سپیده دم صبح. خواهان دیدار برای بازی بر رودخانه



هایی که حرف میزنند! مثالی دیگر: طبل
مبلغی مذهبی، راجر تی کالرک، این پیغام برای مراسم تدفین یک ماهیگیر را نقل کرده:  •

در سپیده دم صبح، ما خواهان اجتماع برای کار نیستیم، ما خواهان دیدار برای بازی بر 
کنید، به جنگل نروید، به ماهیگری نروید. ما  ایم. مردانی که در بولنج زندگی می رودخانه

ایم، در سپیده دم صبح. خواهان دیدار برای بازی بر رودخانه

گویی و مبالغه • آبشاری از سخنپردازی با طبل به راه بود. کارآمد به نظر نمیرسید. قلنبه
بود؟ یا چیز دیگری؟ 



سوال
های دور یا در طول زمان مخابره کنیم؟• چگونه اطالعات را در مسافت



سوال
های دور یا در طول زمان مخابره کنیم؟• چگونه اطالعات را در مسافت

هایی برای این کار ابداع کرده است که به مرور پیشرفتهتر • در طول تاریخ، بشر روش
اند شده



سوال
های دور یا در طول زمان مخابره کنیم؟• چگونه اطالعات را در مسافت

هایی برای این کار ابداع کرده است که به مرور پیشرفتهتر • در طول تاریخ، بشر روش
اند شده



سوال
چگونه میتوانیم اطالعات را ارسال کنیم و مطمئن •

اند؟  باشیم که درست توسط گیرنده دریافت شده

با چه سرعتی میتوانیم اطالعات را مخابره کنیم؟ •

پیچیدگی مخابره کردن این اطالعات چقدر است؟•

(
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مفهوم کانال مخابراتی 



سوال
چگونه میتوانیم اطالعات را ارسال کنیم و مطمئن •

اند؟  باشیم که درست توسط گیرنده دریافت شده

با چه سرعتی میتوانیم اطالعات را مخابره کنیم؟ •

پیچیدگی مخابره کردن این اطالعات چقدر است؟•

(
مفهوم کانال مخابراتی 

تئوری مخابرات و کدینگ



سوال
چگونه میتوانیم اطالعات را ارسال کنیم و مطمئن •

اند؟  باشیم که درست توسط گیرنده دریافت شده

با چه سرعتی میتوانیم اطالعات را مخابره کنیم؟ •

پیچیدگی مخابره کردن این اطالعات چقدر است؟•

(
مفهوم کانال مخابراتی 

تئوری مخابرات و کدینگ
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های (بسترهای) انتقال اطالعات کانال
به جای دود از امواج الکترومغناطیس (با استفاده از سیم یا به صورت بیسیم) برای •

ها استفاده میکنیم  انتقال سیگنال

برای انتقال نور از محیطی به نام فیبر نوری استفاده میکنیم•



شمای کلی یک سیستم مخابراتی

مصرف کننده اطالعات

تولید کننده اطالعات فرستنده

گیرنده تی
برا

خا
ل م

انا
ک



مثالی از کانال فیبر نوری

فیبر نوری
لیزر آشکارساز



مثالی از کانال فیبر نوری

فیبر نوری
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مثالی از کانال فیبر نوری

فیبر نوری
لیزر آشکارساز

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

فیبر نوری
لیزر آشکارساز

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

خطا



شمای دقیقتر یک سیستم مخابراتی

تی
برا

خا
ل م

انا
ک

(فرستنده)

(گیرنده)

مصرف کننده اطالعات

تولید کننده اطالعات کدینگ منبع کدینگ کانال مدوالتور

دیکدینگ منبع دیکدینگ کانال دمدوالتور



شمای دقیقتر یک سیستم مخابراتی

تی
برا

خا
ل م

انا
ک

(فرستنده)

(گیرنده)

مصرف کننده اطالعات

تولید کننده اطالعات کدینگ منبع کدینگ کانال مدوالتور

دیکدینگ منبع دیکدینگ کانال دمدوالتور

کدینگ کانال

دیکدینگ کانال



ای به کدینگ منبع اشاره

پیام مورد نظر ای از 0 و 1 که به معنی  دنباله
روشن یا خاموش بودن لیزر است



ای به کدینگ منبع اشاره

پیام مورد نظر ای از 0 و 1 که به معنی  دنباله
روشن یا خاموش بودن لیزر است

ای از 0 و 1 ها• مثال یک روش ساده برای تبدیل پیام به دنباله

حرفدنباله باینری

الف00000

ب00001

……
ه11110

ی11111



ها خطا ایجاد میکنند! در دنیای واقعی کانال
ها انواع گوناگونی دارند• کانال

ها متفاوت است• علت و نحوه ایجاد خطا در هرکدام از آن

های مخابراتی باید یک مدل ریاضی مناسب برای مدل کردن رفتار • برای مطالعه کانال
یک کانال پیدا کنیم



ها خطا ایجاد میکنند! در دنیای واقعی کانال
ها انواع گوناگونی دارند• کانال

ها متفاوت است• علت و نحوه ایجاد خطا در هرکدام از آن

های مخابراتی باید یک مدل ریاضی مناسب برای مدل کردن رفتار • برای مطالعه کانال
یک کانال پیدا کنیم

به عنوان مثال: یک مدل ریاضی ساده برای کانال فیبر نوری که معرفی کردیم: •
 
 
 

در این مدل فرض میکنیم برای هر بیت، کانال به صورت تصادفی یک سکه 
آید) و در صورت شیر آمدن بیت  اندازد (که با احتمال p شیر می (نامتقارن) می

کند مورد نظر را عوض می

1  0  1  1  1  1  0  0  1  0  1  0کانال 0  1  0  0  0  0  1  1  1  0  0  1



چگونه بر خطای کانال غلبه کنیم؟
های • هایی است که برای زبان خودمان و همینطور برای طبل جواب سوال دقت در مثال

سخنگو زدیم!



چگونه بر خطای کانال غلبه کنیم؟
های • هایی است که برای زبان خودمان و همینطور برای طبل جواب سوال دقت در مثال

سخنگو زدیم!

هایی که ارسال میشوند افزونگی ایجاد کنیم! باید برای داده



چگونه بر خطای کانال غلبه کنیم؟
های • هایی است که برای زبان خودمان و همینطور برای طبل جواب سوال دقت در مثال

سخنگو زدیم!

هایی که ارسال میشوند افزونگی ایجاد کنیم! باید برای داده

ب-  ن-ر  شما  چرا  به ط-ر  بدی-ی  ف-ض  میکنیم  آ-تاب 
هر  روز  دو—ره  طلوع  میک-د؟



کدهای تکرار شونده
مدل ساده کانالی را که معرفی کردیم در نظر بگیرید. برای هر بیت داریم•
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1 1



کدهای تکرار شونده
مدل ساده کانالی را که معرفی کردیم در نظر بگیرید. برای هر بیت داریم•

1� p

1� p

p

p

0 0

1 1

0 00…..00

1 11…..11

یک روش ساده برای ایجاد افزونگی تکرار کردن قبل از ارسال است•

n
n بار



کدهای تکرار شونده
مدل ساده کانالی را که معرفی کردیم در نظر بگیرید. برای هر بیت داریم•
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میتوان نشان داد که با افزایش n احتمال خطا به سمت صفر میرود•

0 00…..00

1 11…..11

یک روش ساده برای ایجاد افزونگی تکرار کردن قبل از ارسال است•

n
n بار



کدهای تکرار شونده
سوال: چگونه در گیرنده بیت ارسال شده را بازیابی (decode) کنیم؟•



کدهای تکرار شونده
سوال: چگونه در گیرنده بیت ارسال شده را بازیابی (decode) کنیم؟•
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کدهای تکرار شونده را برای حالت n=3 در نظر میگیریم•



کدهای تکرار شونده
سوال: چگونه در گیرنده بیت ارسال شده را بازیابی (decode) کنیم؟•
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کدهای تکرار شونده

های باینری فاصله تعریف کنیم: • میتوانیم بین دنباله
هایی که دو دنباله با هم تفاوت دارند           فاصله همینگ: تعداد مکان

سوال: چگونه در گیرنده بیت ارسال شده را بازیابی (decode) کنیم؟•
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کدهای همینگ
خواهیم ۴ بیت               را بر روی کانال ارسال کنیم. در این نوع کد به • فرض کنید می

این ۴ بیت ۳ بیت افزونگی            اضافه میکنیم و در نهایت ۷ بیت 
را بر روی کانال ارسال میکنیم 

d1d2d3d4

p1p2p3d1d2d3d4p1p2p3
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کدهای همینگ
خواهیم ۴ بیت               را بر روی کانال ارسال کنیم. در این نوع کد به • فرض کنید می
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را بر روی کانال ارسال میکنیم 

d1d2d3d4

p1p2p3d1d2d3d4p1p2p3

d1d2d3d4 p1p2p3+ d1d2d3d4p1p2p3



کدهای همینگ
بیتهای ورودیکد ارسالی

0 0 00 0 0 0
1 1 10 0 0 1 
0 1 10 0 1 0
1 0 00 0 1 1
1 0 10 1 0 0
0 1 00 1 0 1
1 1 00 1 1 0
0 0 10 1 1 1
1 1 01 0 0 0
0 0 11 0 0 1
1 0 11 0 1 0
0 1 01 0 1 1
0 1 11 1 0 0
1 0 01 1 0 1
0 0 01 1 1 0
1 1 11 1 1 1

d1d2d3d4 p1p2p3



کدهای همینگ
بیتهای ورودیکد ارسالی

0 0 00 0 0 0
1 1 10 0 0 1 
0 1 10 0 1 0
1 0 00 0 1 1
1 0 10 1 0 0
0 1 00 1 0 1
1 1 00 1 1 0
0 0 10 1 1 1
1 1 01 0 0 0
0 0 11 0 0 1
1 0 11 0 1 0
0 1 01 0 1 1
0 1 11 1 0 0
1 0 01 1 0 1
0 0 01 1 1 0
1 1 11 1 1 1

d1d2d3d4 p1p2p3

n۳ = فاصله همینگ



چند کاربرد تئوری کدینگ
ها (CD-ROM) از کدهایی برای تصحیح خطا استفاده میشود که • رام در سیدی

قابلیت این را دارد که تا ۴۰۰۰ خطای پشت سر هم را تصحیح کند. این مقدار خطا 
معادل مسیری حدود ۲.۵ میلیمتر بر روی سیدی است!



چند کاربرد تئوری کدینگ
برای ارتباطات فضایی به علت زیاد بودن فاصله و کم بودن توان فرستند در سفینه •

فضایی، احتیاج به استفاده از کدهایی است که قابلیت تصحیح خطا داشته باشند 

به عنوان مثال در فضاپیمای بدون سرنشین گالیله که در ۱۸ اکتبر ۱۹۸۹ پرتاب شد، کد •
تصحیح کننده خطایی با نرخ ۰.۲۵ استفاده شد که برای دیکد کردن آن به اتاقی پر از 
افزارهای ویژه نیاز بود (در اینجا مسئله پیچیدگی کد کردن و بازیابی یک کد هم  سخت

در عمل خودش را نشان میدهد)



چند کاربرد تئوری کدینگ
توسعه تکنولوژی موبایل برای صحبت کردن و برای انتقال داده بدون استفاده از کدهای •

تصحیح کننده خطا هرگز ممکن نبود



چند کاربرد تئوری کدینگ
هایی که برای اتصال به اینترنت استفاده میکنیم از کدهای تصحیح کننده خطا • در مودم

های تلفن استفاده میشود برای غلبه بر نویز کابل



با تشکر!





تشکر
هایی که حرف میزنند» از فصل اول کتاب • منت مربوط به اسالیدهای «طبل

 The Information: A History, a Theory, a Flood
برگرفته شده، که توسط دکتر امید اعتصامی به فارسی ترجمه شده است.


