
1393-1394 بهار ترم شبکه، اطالعات نظریه
گوهري زاده امین مدرس:

4 و 3 جلسه
کانال کدگذاري و منبع کدگذاري نقطه: به نقطه اطالعات نظریه اصلی مفاهیم بر مرور

منبع کدگذاري 1
میکنیم. استفاده منبع کدگذاري از کنیم فشرده را p(x) توزیع با i.i.d. منبع یک از خود مشاهدات میخواهیم که زمانی
تعیین باید که دومی پارامتر است. ،n کد، طول کد، یک پارامتر اولین میشود. مشخص پارامترها از سري یک با کدي هر
k = nR در را آن میخواهیم ،xn ∈ X n منبع از نسخه n مشاهده از پس یعنی است. ،R کد، سازي فشرده نرخ شود،

میدهد. نشان را منبع کدگذار یک شماتیک نمایش 1 شکل کنیم. ارسال گیرنده یک براي و کنیم فشرده بیت
است: بیتی k = nR دنبالهاي به xn تبدیل کدگذار وظیفه داریم. کدگذار یک به نیاز xn ∈ X n فشردهسازي براي

E : X n 7→ {1, 2, 3, · · · , 2nR}.

کنیم: بازیابی فشردهسازي از پس را اصلی سمبلهاي تا داریم کدگشا تابع یک به نیاز همچنین

D : {1, 2, 3, · · · , 2nR} 7→ X n.

میکند. مشخص را منبع کد یک (n,R, E ,D) چهارتایی
پارامترهاي جزو کد یک خطاي احتمال که کنید دقت است. کد یک خطاي احتمال شود، تعریف باید که بعدي مفهوم

است. محاسبه قابل کد یک تعریف از پس که است چیزي بلکه نیست، آن تعریف

P (خطا) = P (D ◦ E(Xn) ̸= Xn) =
∑

xn:D◦E(xn )̸=xn

p(xn).

طراح براي حق این طرفی از باشد. کمتر ϵ = 10−4 از آن خطاي احتمال که شود طراحی کدي است قرار کنید فرض
شده داده ϵ خطاي مقدار یک با که است معنی بدان این کند. زیاد میخواهد که آنجا تا را n کد طول که است مفروض کد
فشردهسازي نرخ و ϵ از کمتر آنها خطاي احتمال که شود توجه کدهایی به باید ،n → ∞ و (10−4 مقدار همان اینجا (در

میگوییم: Cϵ کمینه نرخ این به باشد. کمتر همه از آنها

Cϵ := inf
P ϵ≥(خطا) که کدهایی .Rتمامی

باشد. ϵ حداکثر بازیابی خطاي که گونهاي به است فشردهسازي کمترین Cϵ فوق رابطه در
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..E .کدگذار D Xn.کدگشا . B1:k. X̂n

منبع کدگذار یک شماتیک نمایش :1 شکل

کرد: تعریف اینگونه را فشردهسازي ظرفیت میتوان صورت این در

C := lim
ϵ→0

Cϵ.

است. C = H(X) آن فشردهسازي ظرفیت باشیم داشته p(x) توزیع با i.i.d. منبع یک که صورتی در 1 قضیه

نشان ، p(x) > 0, ∀x ∈ X اینکه فرض با بعالوه است. غیرصعودي تابعی ϵ حسب بر Cϵ که دهید نشان 2 تمرین
باشد. یکنواخت X توزیع اینکه مگر نیست پیوسته صفر در Cϵ که بگیرید نتیجه اینجا از .C0 = log(|X |) که دهید

بیابید را C1 مقدار همچنین

روش از یا و نوعی، هاي دنباله گذاري شماره روش دو از میتوان بودن حصول قابل اثبات جهت : [1 قضیه اثبات اثبات:[
کرد. استفاده تصادفی سبدگذاري

که کنید فرض . است. 2nH(X) حدودا نوعی دنبالههاي تعداد نوعی: هاي دنباله گذاري شماره طریق از حصول
در کدگذار که است کافی صورت این در باشیم. کرده شمارهگذاري 1, 2, · · · , 2nH(X) اعداد با ترتیب به را دنبالهها این
شده مشاهده دنباله که صورتی در و بگیرد. نظر در آن فشردهسازي عنوان به آن شماره بود نوعی منبع دنباله که صورتی
با که جایی آن از کند. انتخاب شده فشرده مقدار عنوان به 2nR تا 1 بین عدد یک تصادفی صورت به نباشد، نوعی منبع از
میرود. صفر سمت به n → ∞ حد در و کوچک کدگذار این خطاي احتمال است، نوعی شده مشاهده دنباله زیاد احتمال

است. حصول قابل H(X) فشردهسازي نرخ پس
همچنین بگیرید. نظر در را X n یعنی xn ممکن هاي دنباله تمامی مجموعه تصادفی: طریقسبدگذاري از حصول
2k از یکی در یکنواخت و تصادفی بصورت را X n اعضاي از کدام هر کد ساختن براي بگیرید. نظر در را سبد1 2k مجموعه
از بخشی تصادفی سبدگذاري نحوه که است این فرض میشود. گفته 2 تصادفی سبدگذاري کار این به میدهیم. قرار سبد
مربوط سبد شماره فرستنده که میشود انجام شکل این به کدگذاري عملیات است.3 آشکار گیرنده و فرستنده بر و بوده کد
را دارند قرار مربوطه سبد در که هایی دنباله تمامی گیرنده میکند. ارسال گیرنده براي را کرده مشاهده که اي دنباله به
چون اما اند). شده پرتاب سبد 2k در دنباله |X |n (زیرا میباشد |X |n

2k
متوسط بطور ها دنباله این تعداد میگیرد. نظر در

خواهد تصادفی کامال میگیرند قرار سبد هر در که هایی دنباله مجموعه بود، شده انجام تصادفی بصورت کامال سبدگذاري
1Bin
2Random Binning

به قبل از را (Xn منبع از (مستقل تصادفی بیت رشته یک کدگشا و کدگذار که کنیم فرض که کرد توجیه اینگونه را موضوع این 3میتوان
منبع این از استفاده با که دادیم نشان اینکه از پس میکنند. استفاده تصادفی سبدگذاري انجام در تصادفی هاي بیت این از آنها اند. گذاشته اشتراك
هاي بیت هاي دنباله شرط به خطا احتمال بصورت را خطا احتمال میتوانیم رسید، کوچک خطاي احتمال به میتوان شده گذاشته اشتراك به تصادفی

است. کوچک آن براي خطا احتمال که دارد وجود ها بیت این از ثابتی و خاص حالت که بگیریم نتیجه و نوشته گذاشته اشتراك به
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به را آن باشد، لیست آن در نوعی دنباله یک تنها که صورتی در و کرده نگاه مربوطه سبد در ها دنباله این به گیرنده بود.
دنباله به محدود را خود که است کافی بنابراین میکند. اعالم خطا صورت این غیر در میکند. اعالم ارسالی دنباله عنوان
کدگشایی احتمال که میکنیم ثابت نگیریم. نظر در را ها دنباله بقیه و بکنیم سبدها در آنها شدن پخش نحوه و نوعی هاي
تعداد از نمایی بصورت سبدها تعداد صورت این در .k > n(H(X) + ϵ) اگر میرود یک سمت به روش این در درست
اما میگیرند. قرار متمایز سبدهاي در باال احتمال با نوعی هاي دنباله شهودي بصورت و بود خواهد بیشتر نوعی هاي دنباله
میان از اینکه احتمال با است برابر آن کدگشایی در خطا احتمال بگیریم، نظر در را خاص نوعی دنباله یک اگر دقیق بصورت
احتمال این 4 مجموع باند از استفاده با که بگیرید قرار آن به مربوط سبد در یکی مانده باقی نوعی دنباله 2nH(X) − 1

میرود. صفر سمت به n شدن بزرگ با k > n(H(X) + ϵ) که صورتی در که است 2nH(X)2−k حداکثر
کنیم: استفاده داده پردازش و فانو نامساوي از است کافی فشردهسازي نرخ این بودن ضروري اثبات جهت وارون:

nH(X) ≈ I(Xn; X̂n) ≤ H(B1:nR) ≤ nR

2 است. بیتها از شده فشرده دنباله همان B1:nR آن در که

کانال کدگذاري 2
تصادفی کدگذاري مفهوم 1.2

تصادفی کدگذاري مفهوم به دادن انگیزه هدف میکنیم. شروع مثال چند با کانال کدگذاري مبحث به شدن وارد از پیش
برسد). نظر به عجیب اول نگاه در است ممکن (که است

بگیرید: نظر در pe = 0.1 با را زیر کانال 3 مثال

کنیم. ارسال کانال این طریق از را 10 بطول زیر دنباله که کنید فرض

0 1 0 1 0 · · · 0

باشد: زیر بصورت تواند می دریافتی دنباله نتیجه در و

0 1 E 1 0 · · · 0
4Union Bound
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بیت یک و میرسد مقصد به سالم آن بیت 9 دقیقا بیت، 10 از که باشد شده گفته شما به ارسال از پیش که کنید فرض
خواهد پاك بیتها از یک کدام که نمیدانیم که زمانی دهیم انتقال را اطالعات چگونه که است این سوال شد. خواهد پاك

شد؟
معادالت ارسال دیگر راه اما است. بیت 9 این XOR جمع ارسال سپس و اطالعات بیت 9 ارسال ساده حل راه یک
ارسال کانال روي بر و میکنیم XOR و گرفته را بیتها از تعدادي تصادفی صورت به که معنی این به است، تصادفی XOR
میتواند آنها روي از است. کرده دریافت را (F2 میدان (در خطی معادله 9 کند، دریافت را بیت 9 گیرنده اگر میکنیم.
که زمانی تا نیست مهم کرده دریافت را معادله 9 کدام اینکه کند. حل را آن و داده تشکیل را مجهول 9 معادله 9 دستگاه
با باشند، شده تولید تصادفی صورت به معادالت اگر که کرد ثابت میتوان باشد. داشته یکتا جواب حاصل معادالت دستگاه
یافت. یکتا بصورت را معادالت جواب میتوان آنها روي از و بود خواهند خطی مستقل هم از دریافتی معادالت زیاد احتمال

آورد. می فراهم تصادفی کدگذاري از استفاده براي توجیحی موضوع این

بگیرید: نظر در α = 0.9 پارامتر با را زیر BSC کانال 4 مثال

ارسال 1 چندین 1 ارسال بجاي و 0 چندین 0 ارسال بجاي مثال کنیم. استفاده کد یک از باید کانال این روي ارسال جهت
همینگ فاصله هرچه کنیم، انتخاب را کد کلمات بخواهیم کانال این در اگر میکنیم. استفاده معروف کدهاي دیگر از یا
میشوند، خطا دچار اطالعات بیتهاي کانال از عبور هنگام که چرا است. شده طراحی بهتري کد باشد، بیشتر کد کلمات
کشف قابلیت باشد، بیشتر هم از کد کلمات فاصله هرچه دلیل همین به بالعکس. و میشوند تبدیل یک به صفرها بعضی
کدي گیریم. می نظر در را کد کلمات بین کمینه همینگ فاصلهي معیار کد یک براي بود. خواهد بیشتر خطا تصحیح و
دوبدوي فاصله میانگین کمینه، فاصلهي بجاي تحلیل سادگی براي گاهی اما باشد. بزرگتري dmin داراي که است مناسب
کرد دور هم از را کد کلمات میتوان حد چه تا که است این میشود مطرح که سوالی میشود.5 گرفته نظر در کدها کلمه

شود. حداکثر کد کلمات این دوي به دو فاصله میانگین که اي گونه به
طول اگر میکنیم. انتخاب را 111 · · · 11 و 000 · · · 00 کدهاي کلمه بالطبع کنیم، انتخاب بخواهیم کد کلمه دو اگر
حداکثر کدها کلمه دوبدوي فاصله میانگین کنیم انتخاب کد کلمه سه اگر است. n کد کلمه دو فاصلهي نهایت باشد n کد
نتیجه در هستند. مساوي مقدار داراي کد کلمه سه از کد کلمه دو حداقل i-ام، مولفه در طرف یک از که چرا شود می 2n

3

کلمه سه میتوانیم دیگر طرف از است. 23 حداکثر کلمات دوي به دو همینگ فاصله متوسط در i-ام مولفه مشارکت میزان
برسیم. 2n3 فاصله متوسط مقدار به و بگیریم نظر در را زیر کد

000 · · · 00︸ ︷︷ ︸
n
3

111 · · · 11︸ ︷︷ ︸
n
3

111 · · · 11︸ ︷︷ ︸
n
3

در را دو به دو فاصله متوسط سادگی براي اینجا در ما اما داد، قرار توجه مورد را کد کلمات بین فاصله حداقل باید بهینه کد طراحی در 5البته
میگیریم. نظر
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111 · · · 11︸ ︷︷ ︸
n
3

000 · · · 00︸ ︷︷ ︸
n
3

111 · · · 11︸ ︷︷ ︸
n
3

111 · · · 11︸ ︷︷ ︸
n
3

111 · · · 11︸ ︷︷ ︸
n
3

000 · · · 00︸ ︷︷ ︸
n
3

n
2 با برابر کد کلمات دوي به دو فاصله میانگین ماکزیمم باشد بزرگ m و باشیم داشته کد کلمه m اگر نهایت در
w1, w2, · · · , wm کد mکلمه اگر رسید. n

2 باالي کران این به میتوان تصادفی کدگذاري با از که میدهیم نشان میشود.
با است برابر آنها دوي به دو فاصله متوسط میانگین باشیم، داشته

1(
m
2

) ∑
i̸=j

d(wi, wj)

با است برابر کد کلمات دوي به دو همینگ فاصلههاي جمع است. کد کلمه دو میان همینگ فاصله d(·, ·) آن در که
را آنها دوي به دو فاصله جمع بگیرید. نظر در را کد کلمات تمامی اول درایه هستند. متفاوت هم با که جاهایی تعداد جمع
تنها کرده انتخاب را درایه دو اگر باشیم. داشته 1 بیت m(1− β) و 0 بیت mβ تعداد که کنید فرض میکنیم. حساب
این مشارکت پس باشد. کرده انتخاب را 1-ها از یکی و 0-ها از یکی که داشت خواهیم همینگ فاصله در مشارکتی زمانی

با: است برابر میانگین در خاص بیت
mβ ·m(1− β)(

m
2

)
نصف و 0 اول مولفه در درایهها نصف که است معنی بدان این و شد خواهد ماکزیمم باشد β = 1

2 که زمانی فوق رابطه
میشود: زیر صورت به کدها دوي به دو فاصله میانگین باالیی کران نتیجه در باشد. 1 آنها

mβ ·m(1− β)(
m
2

) · n ≤ n

2
.

تصادفی انتخاب واقع در رسید. n
2 باالي کران این به میتوان تصادفی کدگذاري طریق از که است این جالب نکته حال

کلمات تعیین براي که کنید فرض شود. زیاد هم از آنها فاصله و شده پخش بخوبی کد کلمات که میشود باعث کد کلمات
که هربار کنیم: عمل گونه این کد کلمه هر مولفه هر کردن مشخص براي یعنی کنیم. استفاده متقارن سکه پرتاب از کد،
در بزرگ اعداد قانون بنابر صورت این در کنیم. استفاده بیتها در 1 از آمد ”خط“ نتیجه که هربار و 0 از آمد ”شیر“ نتیجه

میرسیم. n
2 باالي کران به لذا و داشت خواهیم یک نیمی و صفر نیمی خاص بیت هر

کانال کدگذاري 2.2
است. مخابراتی کانال یک روي بر اطالعات انتقال کانال، کدگذاري هدف

کردن مشخص براي داریم.6 Y خروجی الفباي و X ورودي الفباي با دلخواه کانال یک کنید فرض مخابراتی: کانال
توزیع اصطالحاً ویا ) p(y|x) کانال ضابطه نهایت در و خروجی الفباي سپس ورودي، الفباي ابتدا که داریم نیاز کانال یک
استفاده (X ,Y, p(y|x)

) سهتایی از کانال یک کردن مشخص براي یعنی کنیم. مشخص را ورودي) شرط به خروجی
.Y = {0, E, 1} و X = {0, 1} ،BEC کانال یک براي مثال، عنوان به میکنیم.

کنیم. استفاده کالیگرافیک حروف از تصادفی متغیرهاي الفباي براي که است 6مرسوم
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..E .کدگذار .کانال D M.کدگشا . Xn. Y n. M̂

کانال کدگذار یک شماتیک نمایش :2 شکل

کنیم، استفاده کانال از بار یک اینکه جاي به اگر منبع، کدگذاري مشابه مخابراتی: کانال از استفاده زیاد دفعات تعداد
برسیم. اطالعات انتقال براي کمتر) خطاي با (حداقل بهتر نرخهاي به میتوانیم کنیم، استفاده کانال از زیاد دفعات تعداد به
تئوري در اما بود. خواهد سیستم براي تاخیر انتقال این هزینه میشود، منتقل کانال در بلوکی صورت به داده که زمانی اما

نمیشود. تاخیرها این به توجهی ظرفیت، تعاریف در و اطالعات،

پارامتر سري یک با کدي هر بسازیم. کد یک باید کنیم، ارسال کانال روي بر را اطالعات میخواهیم که زمانی کد: تعریف
نشان که است ،R کد، نرخ شود، تعیین باید که دومی پارامتر است. ،n کد، طول کد، یک پارامتر اولین میشود. مشخص
دنباله یک با میتوان را بیتی nR پیام یک کنیم. منتقل بیت k = nR میخواهیم کانال از استفاده بار n ازاي به میدهد
را دوم نمایش ما هستند. معادل نمایش دو این داد. نمایش {1, 2, 3, · · · , 2nR} بازه در عدد یک یا و {0, 1}nR از

برمیگزینیم.
از دنبالهاي به m پیام تبدیل کدگذار وظیفه داریم. کدگذار یک به نیاز m ∈ {1, 2, 3, · · · , 2nR} پیام انتقال براي
میتوان را کد کلمات جدول نتیجه در میشود. تولید بیتی n کد کلمه یک هرپیام، ازاي به یعنی است. کانال وروديهاي
دودویی کانال ورودي که شده فرض جدول این در هستند. کد کلمات جدول این سطرهاي داد. تشکیل زیر صورت به

شدهاند. پر 1 و 0 با جدول خانههاي دلیل همین به .X = {0, 1} است،

n · · · 3 2 1 کد کلمه
1 · · · · · · 0 1 1 1
0 · · · · · · 0 0 1 2
1 · · · · · · 0 1 0 3
... ... ... ... ... ...
0 · · · · · · 0 1 0 2nR

کدگذار تابع کد، کردن مشخص براي

E : {1, 2, 3, · · · , 2nR} → X n

کدبردار تابع و
D : Yn → {1, 2, 3, · · · , 2nR}

میگردد. مشخص (n,R, E ,D) چهارتایی با کد یک پس شوند. تعیین باید R و n بر عالوه نیز

کد یک خطاي احتمال که کنید دقت است. کد یک خطاي احتمال شود، تعریف باید که بعدي مفهوم کد: خطاي احتمال
خطاي احتمال تعاریف است. محاسبه قابل کد یک تعریف از پس که است چیزي بلکه نیست، آن تعریف پارامترهاي جزو

6



شرط به کد یک خطاي احتمال به تعریف دو این بیان از قبل دارد. وجود کد یک براي بیشینه خطاي احتمال و متوسط
زیر صورت به میتوان را m = 1 پیام ارسال شرط به کد خطاي احتمال میپردازیم. باشد شده ارسال خاصی پیام اینکه

کرد: تعریف
P m|خطا) = 1) =

∑
yn:D(yn )̸=1

p(yn|xn(1)),

yn : D(yn) ̸= 1 فوق، معادله در .xn(1) = E(1) است: m = 1 پیام با متناظر کد کلمه همان xn(1) از منظور که
با و ضرب اصل با مطابق نشود.“ 1 کدبردار خروجی که طوري به بیافتند اتفاق است ممکن که yn دنبالههاي ”تمام یعنی

نوشت: میتوان کانال بودن حافظه بدون از استفاده

p(yn|xn(1)) =
n∏

i=1

q(yi|xi(1)).

حداکثر. خطاي احتمال (2) متوسط، خطاي احتمال (1) کرد: تعریف میتوان صورت دو به را کد یک خطاي احتمال
است: زیر صورت به متوسط خطاي احتمال

Peave =
1

2nR

2nR∑
i=1

P m|خطا) = i).

میشود: تعریف زیر صورت به بیشینه خطاي احتمال

Pemax = max
1≤i≤2nR

P m|خطا) = i).

یک صورت به را آن میتوان میشود، انتخاب {1, 2, 3, · · · , 2nR} از تصادفی و یکنواخت صورت به m که آنجایی از
همین به . ( Xn = E(M)) میشود تبدیل Xn تصادفی متغیر به نیز xn نتیجه در گرفت. نظر در M تصادفی متغیر
این بود. خواهد M̂ نام با تصادفی متغیر یک نیز کدبردار خروجی و Y n صورت به تصادفی متغیر یک نیز yn ترتیب

شد. خواهند استفاده کانال کدگذاري مساله وارون قسمت در تصادفی متغیرهاي

معادل آنها همه که است شده تعریف صورت چندین به مخابراتی کانال یک ظرفیت مختلف، منابع در ظرفیت: تعریف
حق این طرفی از باشد. کمتر ϵ = 10−4 از آن خطاي احتمال که شود طراحی کدي است قرار کنید فرض هستند. هم
خطاي مقدار یک با که است معنی بدان این کند. زیاد میخواهد که آنجا تا را n کد طول که است مفروض کد طراح براي
نرخ و ϵ از کمتر آنها خطاي احتمال که شود توجه کدهایی به باید ،n → ∞ و (10−4 مقدار همان اینجا (در شده داده ϵ

میگوییم: Cϵ ماکزیمم نرخ این به باشد. بیشتر همه از آنها ارسال

Cϵ := sup
P ϵ≥(خطا) که کدهایی تمامی

R.

صورت این در باشد. ϵ حداکثر خطا که گونهاي به کرد ارسال کانال روي میتوان که است نرخی بیشترین Cϵ فوق رابطه در
با: است برابر کانال یک ظرفیت

C := lim
ϵ→0

Cϵ.
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ظرفیت از تعریف دو به کنیم استفاده باال تعریف در متوسط یا و بیشینه خطاي احتمال معیار از اینکه به توجه با
است: زیر شکل به جواب این میدهند. یکسانی جواب تعریف دو این که دید خواهیم بعدا ولی میرسیم.

C = max
p(x)

I(X;Y )

است.7 Y و X تصادفی متغیر دو بین متقابل اطالعات I(X;Y ) آن در که

p(y|x) > 0, ∀x ∈ X , y ∈ Y اینکه فرض با بعالوه است. غیرنزولی تابعی ϵ حسب بر Cϵ که دهید نشان 5 تمرین
باشد. صفر آن شانون ظرفیت اینکه مگر نیست پیوسته صفر در Cϵ که بگیرید نتیجه اینجا از .C0 = 0 که دهید نشان ،

بیابید. را C1 مقدار همچنین

دانان ریاضی و میکند پیدا ربط گراف نظریه به آن محاسبه که میگویند کانال صفر8 خطاي ظرفیت C0 مقدار به 6 تعریف
اند. کرده کار آن روي لواژ9 مانند معروفی

کرد: حساب زیر صورت به میتوان را BSC کانال یک ظرفیت 7 مثال

I(X;Y ) = H(Y )−H(Y |X),

H(Y |X) = p(X = 0)H(Y |X = 0) + p(X = 1)H(Y |X = 1)

= h(p)P (X = 0) + h(p)P (X = 1)

= h(p).

H(Y ) جمله باید کانال ظرفیت کردن حداکثر براي پس نیست. وابسته ورودي توزیع H(Yبه |X) جمله اینکه یعنی این
است برابر حداکثر، این و باشد یکنواخت آن توزیع که میآید دست به زمانی H(Y ) مقدار حداکثر میدانیم شود. حداکثر

نوشت: میتوان پس است، دودویی خروجی الفباي اینکه به توجه با .log (|Y|) با

C ≤ log (|Y|)−H(Y |X) = 1− h(p).

کانال دو حاصلضرب ظرفیت 1.2.2
کانال اند، شده تعریف X2,Y2 و X1,Y1 الفباي روي که p2(y2|x2) و p1(y1|x1) دلخواه کانال دو براي 8 تعریف
Y1×Y2 آن خروجی الفباي و X1×X2بوده، ضرب حاصل کانال ورودي الفباي میشود: تعریف صورت این به ضرب حاصل

آید: می بدست ها کانال تک تک هاي ضابطه ضرب حاصل روي از ضرب حاصل کانال ضابطه میباشد.

p(y1, y2|x1, x2) = p1(y1|x1)p2(y2|x2).

میدهد. نشان را کانال دو ضرب 3 شکل
سیمپلکس چون گسسته ورودي توزیع با هاي کانال مورد در است. شده نوشته سوپریمم) نه (و ماکزیمم با را ظرفیت به مربوط عبارت باال 7در

است. ماکزیمم یک واقع در سوپریمم است، محدود بعد با محدود و بسته فضایی احتماالتی
8Zero-error capacity
9Lovasz
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.p2 و p1 کانال دو ضرب :3 شکل

که هایی نویز که کنیم فرض و بگیریم نظر در همزمان و موازي بصورت را کانال دو که است این همانند کانال دو ضرب
بصورت و کنیم استفاده کانال دو از همزمان بصورت یعنی هستند. مستقل هم از میدهند قرار تاثیر تحت را کانال دو این

بگیریم. نظر در واحد کانال یک عنوان به را کانال دو ترکیب واقع در شود. ارسال کانال دو روي بر سمبل دو همزمان

بنویسید. مشروح بصورت را BEC کانال یک و BSC کانال یک حاصلضرب توصیف 9 تمرین

داریم: ضربی کانال مورد در را زیر قضیه حال

است. p2 و p1 هاي کانال ظرفیت جمع برابر p1 × p2 حاصلضرب کانال ظرفیت 10 قضیه

میکنیم: ارائه موضوع این براي اثبات دو اینجا در اثبات:
داریم: اول: اثبات

Cp1×p2 = max
p(x1,x2)

I(X1X2;Y1Y2) (1)

= max
p(x1,x2)

(
I(X1X2;Y1) + I(X1X2;Y2|Y1)

)
= max

p(x1,x2)

(
I(X1;Y1) + I(X2;Y1|X1) + I(X2;Y2|Y1) + I(X1;Y2|X2Y1)

)
= max

p(x1,x2)

(
I(X1;Y1) + I(X2;Y2|Y1)

) (2)

≤ max
p(x1,x2)

(
I(X1;Y1) + I(Y1X2;Y2)

) (3)

= max
p(x1,x2)

(
I(X1;Y1) + I(X2;Y2) + I(Y1;Y2|X2)

)
= max

p(x1,x2)

(
I(X1;Y1) + I(X2;Y2)

) (4)

= max
p(x1,x2)

I(X1;Y1) + max
p(x1,x2)

I(X2;Y2)

= max
p(x1)

I(X1;Y1) + max
p(x2)

I(X2;Y2)

= Cp1 + Cp2 ,
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الفباي روي مشترك هاي توزیع تمامی روي اجتماع آن اساس بر و شده نوشته ظرفیت فرمول به توجه با (1) معادله در که
کردیم استفاده زیر رابطه از (2) معادله در مستقل. هاي توزیع تنها نه و است، شده گرفته X1 ×X2

I(X2;Y1|X1) = I(X1;Y2|X2Y1) = 0

هاي مارکف زنجیره با که
X2 −X1 − Y1, X1 −X2Y1 − Y2

ورودي داشتن با کرد. مشاهده میتوان متغیرها مارکفی درختی ساختار کشیدن با را روابط این درستی هستند. معادل
نظر این از (3) معادله داریم. را روابط این نتیجه در و شد خواهد جدا زنجیره در متغیرها بقیه از کانال خروجی کانال،
و آمده شرطی قسمت در Y1 متغیر اینجا در میکند. بیان آنتروپیک روابط محاسبات در را اي کلی تکنیک که دارد اهمیت
متقابل اطالعات است ممکن شرطی قسمت از متغیر حذف که میدانیم اما کنیم. حذف شرطی قسمت از را آن میخواهیم
آن دادن قرار دلیل ایم. داده قرار X2 کنال در و کشیده بیرون شرطی قسمت از ابتدا را Y1 دلیل این به کند. کم یا زیاد را
استفاده (2) معادله مشابه مارکف زنجیره از (4) معادله در نهایتا میشود. مشخص بعدي روابط از (Y2 نه (و X2 کنار در

ایم. کرده
دیگر طرف از اما .Cp1×p2 ≤ Cp1 + Cp2 که میدهد نشان باال روابط پس

Cp1×p2 = max
p(x1,x2)

I(X1X2;Y1Y2)

≥ max
p(x1)p(x2)

I(X1X2;Y1Y2)

= max
p(x1)p(x2)

(
I(X1;Y1) + I(X2;Y2)

)
= max

p(x1)
I(X1;Y1) + max

p(x2)
I(X2;Y2)

= Cp1 + Cp2 ,

مساوي یا بیشتر ها توزیع تمام روي گیري اجتماع با گیري ماکزیمم که شد استفاده کلیدي نکته این از باال روابط در که
میکند. کامل را اثبات موضوع این میباشد. مستقل هاي توزیع روي اجتماع با گیري ماکزیمم

یافتن مساله است، مقعر تابعی ورودي توزیع به نسبت متقابل اطالعات تابع که آنجایی از دوم: اثبات

max
p(x1,x2)

I(X1X2;Y1Y2)

مقعر تابع یک موضعی10 ماکزیمم هر زیرا است دستی خوش مساله و میگیرد قرار محدب سازي بهینه مسائل زمره در
به که است کافی نه، یا هست موضعی ماکزیمم نقطه یک آیا اینکه کردن چک جهت هست. نیز سراسري11 ماکزیمم یک
مرز در نقطه اگر و باشد، صفر اول هاي مشتق تمام باید باشد، ناحیه درون کامال نقطه اگر کنیم: نگاه آن پاره هاي مشتق
تحت شروط این یابد. کاهش تابع که باشد اي بگونه مرز از شدن دور هنگام در مشتق که کنیم بررسی باید باشد، ناحیه

10Local Maximum
11Global Maximum
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نقطه این که میدهد نتیجه نقطه یک مورد در آنها درستی آیند. می بدست الگرانژ ضرایب روش با KKTو شرایط عنوان
است. سراسري ماکزیمم

رخ p∗(x2) نقطه در maxp(x2) I(X2;Y2) و p∗(x1) نقطه در maxp(x1) I(X1;Y1) ماکزیمم که کنید فرض
کافی میدهد. رخ p∗(x1)p∗(x2) توزیع در maxp(x1,x2) I(X1X2;Y1Y2) ماکزیمم که دهیم نشان میخواهیم بدهد.

کنیم. تحقیق نقطه این براي را KKT شرایط که است
فرض آید. می بدست شکل چه به KKT شرایط maxp(x) I(X;Y ) متقابل اطالعات کردن ماکزیمم مساله براي

کنید: تعریف x0 ∈ X هر براي ابتدا باشد. شده داده p∗(x) توزیع که کنید

I(x0;Y ) :=
∑
y

p(y|x0) log
p∗(y, x0)

p∗(y)p∗(x0)
.

KKT شرایط آید.12 می بدست p∗(x) ورودي توزیع از استفاده با p∗(y) و p∗(y, x0) = p∗(x0)p(y|x0) آن در که
بطوریکه باشد داشته وجود λ ≥ 0 ثابت باید است: زیر شرح به

I(x0;Y ) = λ ∀x0 : p∗(x0) > 0,

I(x0;Y ) ≤ λ ∀x0 : p∗(x0) = 0.

p∗(x1)p
∗(x2) توزیع maxp(x1,x2)در I(X1X2;Y1Y2) ماکزیمم که دهیم نشان میخواهیم اصلی: مساله به بازگردیم

است: زیر شرح به نقطه این براي KKT شرایط میدهد. رخ

I(x1x2;Y1Y2) = λ ∀x1, x2 : p∗(x1)p∗(x2) > 0,

I(x1x2;Y1Y2) ≤ λ ∀x1, x2 : p∗(x1)p∗(x2) = 0.

که گرفت نتیجه میتوان p(y1, y2|x1, x2) = p(y1|x1)p(y2|x2) و p∗(x1, x2) = p∗(x1)p
∗(x2) که آنجایی از

نتیجه در . p∗(y1, y2) = p∗(y1)p
∗(y2)

I(x1x2;Y1Y2) =
∑
y1y2

p(y1y2|x1x2) log
p∗(y1, y2, x1, x2)

p∗(y1, y2)p∗(x1, x2)

=
∑
y1y2

p(y1y2|x1x2) log
p∗(y1, x1)p

∗(y2, x2)

p∗(y1)p∗(y2)p∗(x1)p∗(x2)
.

=
∑
y1y2

p(y1y2|x1x2)
[
log

p∗(y1, x1)

p∗(y1)p∗(x1)
+ log

p∗(y2, x2)

p∗(y2)p∗(x2)

]
=

∑
y1y2

p(y1|x1)p(y2|x2)
[
log

p∗(y1, x1)

p∗(y1)p∗(x1)
+ log

p∗(y2, x2)

p∗(y2)p∗(x2)

]
.

= I(x1;Y1) + I(x2;Y2).

میکند بیان را I(x0;Y ) نامگذاري انگیزه رابطه این .I(X;Y ) =
∑

x p(x)I(x;Y ) که داد نشان میتوان شده داده تعریف از استفاده 12با
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آنوقت داریم: دهیم قرار متقابل اطالعات کردن بهینه هاي زیرمساله KKTدر شرایط به مربوط λ = λ1 + λ2 اگر حال
نتیجه در و p∗(x1) > 0, p∗(x2) > 0 که میدهد نتیجه p∗(x1)p∗(x2) > 0 شرط

I(x1;Y1) = λ1, I(x2;Y2) = λ2.

2 است. مشابه هم دیگر حالت اثبات .I(x1x2;Y1Y2) = λ1 + λ2 = λ پس

ماکزیمم که است کافی maxp(x1,x2) I(X1X2;Y1Y2) محاسبه جهت که میشود نتیجه شده داده روابط از 11 نکته
یک هستیم. درگیر مشابهی مساله با اطالعات نظریه مسائل از بسیاري در دهیم. انجام مستقل هاي توزیع روي را گیري
از هم کردنی محدود چنین کنیم. محدود را گیري ماکزیمم محدوده که میخواهیم و داریم فضا یک روي گیري ماکزیمم
نقطه یافتن براي باید که زمانی و محاسبات حجم میتوان و دارد اهمیت کامپیوتري سازي شبیه لحاظ از هم و نظري لحاظ

دهد. کاهش بشدت را کنیم صرف ماکزیمم

کار ترین بهینه باشیم. داشته مستقل نویزهاي با موازي کانال دو اگر که است معنی این به شده اثبات نتیجه 12 نکته
این روي مشترك کدگذاري است. دوم کانال روي دوم بخش و اول کانال روي بخش یک ارسال و بخش دو به پیام تقسیم
میکند. استفاده بار n ضربی کانال از p1×p2 ضربی کانال براي n طول به کد یک نمیرساند. بیشتري نرخ به را ما کانال دو
ورودي آن ازاي در و دریافت را ورودي پیام کدگذار میشود. استفاده بار n تعداد به p2 و p1 هاي کانال از کدام هر از پس
نسخه روي از دیگر بخش و اول کانال هاي نسخه روي از کد کلمه از بخشی میکند. مشخص را کد) (کلمه ها کانال هاي
نتیجه میشود. انجام کانال از نسخه دو هر هاي خروجی دریافت از پس کدگشایی گیرنده در میکند. عبور دوم کانال هاي
و p1 کانال هاي نسخه روي جدا جدا بصورت بلکه همزمان، بصورت نه را کدگشایی گیرنده که است این شده بیان قضیه

نمیرساند. حصول قابل نرخ لحاظ از گیرنده به اي ضربه موضوع این و دهد انجام میتواند p2 کانال هاي نسخه

y خروجی سمبل هر براي بطوریکه بگیرید نظر در X = {1, 2, 3, · · · , n} حرفی ورودي الفباي با کانالی 13 تمرین
باشد: برقرار زیر رابطه

p(y|x = n) =

n−1∑
i=1

αip(y|x = i),

ظرفیت که کنید ثابت KKT کافی شرایط روش از استفاده با هستند. یک مجموعی با نامنفی اعدادي ها αi آن در که
آید. می بدست میباشد صفر ام n سمبل روي آن مقدار که احتمالی توزیع توسط کانال این

نقطه به نقطه کانال مستقیم قسمت 3
دهیم نشان که است این اثبات حصول13 قابل قسمت یا مستقیم قسمت از منظور

C ≥ max
p(x)

I(X;Y ).

13Achievability part or the Direct part
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..E .کدگذار .کانال D M.کدگشا . Xn. Y n. M̂.

W = 0, 1, 0, 0, · · ·

...

شده گذاشته اشتراك به تصادفی منبع همراه به کانال کدگذار یک شماتیک نمایش :4 شکل

داراي کانال که میکنیم فرض سادگی براي است. تصادفی14 کدگذاري ایده ظرفیت، رابطه مستقیم قسمت اثبات ایده
فرض همچنین است. یکنواخت توزیع میکند ماکزیمم را I(X;Y ) عبارت که ورودياي توزیع و بوده دودویی ورودي
رشته یک به نیاز (منبع داریم تصادفی منبع یک به نیاز دلیل همین به دهد. انجام تصادفی کارهاي بتواند گیرنده میکنیم
مستقل که دارد وجود 0/1 از یکنواخت توزیع Wبا طوالنی تصادفی دنباله یک میکنیم فرض فعالً دارد). 1 و 0 از تصادفی
دنباله این که شد خواهد داده نشان بعداً .(4 شکل (مطابق میشود گذاشته اشتراك به کدگذار و کدبردار بین و است پیام از

کرد. حذف میتوان را تصادفی
تصادفی رشته یک W که آنجایی (از میکنند تولید را کد کتاب تصادفی، رشته این از استفاده با کدبردار و کدگذار
رشته تصادفی مقادیر از استفاده با زیر جدول مطابق را کد کلمات جدول نتیجه در بود). خواهد تصادفی نیز کد کتاب است،

سازند. می تصادفی کد کتاب یک و کرده پر ترتیب به W

n · · · 3 2 1 کد کلمه
W (n) · · · · · · W (3) W (2) W (1) 1
W (2n) · · · · · · W (n+ 3) W (n+ 2) W (n+ 1) 2

... ... ... ... ... ...
W (2nRn) · · · · · · W

(
(2nR − 1)n+ 3

)
W

(
(2nR − 1)n+ 2

)
W

(
(2nR − 1)n+ 1

)
2nR

کانال، از دنباله عبور از بعد میکند. ارسال Xn(M)را دنباله کد، کتاب به توجه با و کرده انتخاب Mرا پیام کدگذار
کانال ورودي که زمانی زیرا باشد. نوعی Xn(M) دنباله با Y n دنباله که رود می انتظار آمد. خواهد بدست Y n دنباله
جستجو را کد کتاب گیرنده زمان این در باشد. نوعی آن با زیاد احتمال با نیز کانال خروجی که داریم انتظار است، نوعی
لیست این (1) بیافتند: اتفاق است ممکن حالت چند کند. می پیدا را هستند نوعی Y n با که را کد کلمات تمامی و کرده
یا و (3) میدهد قرار خروجی در را دنباله همان صورت این در که است دنباله یک تنها شامل لیست این (2) است، تهی
(به است شده ارسال M = 1 پیام میکنیم فرض خطا، احتمال محاسبه براي است. دنباله یک از بیشتر شامل لیست این

14Random Coding
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نوشت: میتوان نتیجه در ندارد). وجود خطا احتمال محاسبه براي پیامها بین تفاوتی تقارن، وجود دلیل

P M|خطا) = 1) =P ( نباشد نوعی Y n با کدي کلمه هیچ |M = 1)+

P ( باشد نوعی Y n با دنباله دو حداقل |M = 1)+

P ( باشد نوعی Y n با اشتباه دنباله یک |M = 1)+

یک که زمانی زیرا میکند، میل صفر سمت به و است کوچک خیلی نباشد“ نوعی Y n با کدي کلمه ”هیچ اینکه احتمال
پیام زیاد احتمال با بنابراین است. نوعی xn ورودي دنباله با yn زیاد احتمال با میکند، عبور p(y|x) کانال از نوعی دنباله
قرار گیرنده لیست در اشتباهی دنباله اینکه (خطاي خطاها بقیه احتمال محاسبه براي بود. خواهد گیرنده لیست در ارسالی

میکنیم: تعریف زیر صورت به واقعه سري یک بگیرد)،

A2 : باشد نوعی Y n با 2 کد کلمه که اي واقعه
A3 : باشد نوعی Y n با 3 کد کلمه که اي واقعه

· · ·

A2nR : باشد نوعی Y n با 2nR کد کلمه که اي واقعه

نوشت: میتوان مجموع باند از استفاده با حال

P (Error|M = 1) ≈ P (A2 ∪A3 ∪ · · · ∪A2nR)

≤ P (A2) + P (A3) + · · ·+ P (A2nR)

= (2nR − 1)P (A2).

نوعی مشترکا دنباله دو اینکه احتمال کنیم تولید حاشیهاي توزیع از مستقل بصورت را دنباله دو اگر که بودیم دیده قبال
نتیجه: در . P (A2) ≈ 2−nI(X;Y ) با است برابر شوند

P M|خطا) = 1) ≤ 2nR2−nI(X;Y ) → 0, R < I(X;Y ) اگر

شده گذاشته اشتراك به تصادفی منبع حذف 2.0.3
را کد بودن تصادفی واقع در کار این با گذاشتهاند. اشتراك به را W فرستنده و گیرنده که بود این بر فرض جا این تا
W حذف براي ندارند. اختیار در را دنبالهاي چنین لزوماً فرستنده و گیرنده عمل، در که صورتی در دادهایم، جلوه منطقی

نوشت: توان می
Peave =

∑
w

P (W = w)P W|خطا) = w).

استفاده ادامه در زیر لم از حال میدهد. نشان را خاص کد کتاب یک افتادن اتفاق احتمال P (W = w) فوق، رابطه در
میشود. واگذار خواننده به آن اثبات که میکنیم

میکند. میل صفر سمت به اعداد این از یکی حتماً کند، میل صفر سمت به عدد سري یک وزندار میانگین اگر 14 لم
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پس: میکند، میل صفر سمت به که است احتمال سري یک وزندار میانگین Peave که آنجایی از

∃w : P W|خطا) = w) ≤ Peave → 0.

متوسط و بیشینه خطاي احتمال 3.0.3
متوسط خطاي احتمال میرود. صفر سمت به متوسط خطاي احتمال آن در که دارد وجود کدي که دادیم نشان اینجا تا

با: است برابر

Peave =
1

2nR

2nR∑
m=1

P M|خطا) = m).

میشود: تعریف زیر صورت به بیشینه خطاي احتمال

Pemax = max
1≤m≤2nR

P M|خطا) = m).

احتمال و کرد هرس را آن توان می دارد)، کوچکی متوسط خطاي احتمال که کدي (یعنی باشید داشته خوب کد یک اگر
را است، بزرگ متناظرشان P M|خطا) = m) مقدار که کدي کلمات یعنی کردن (هرس کرد کم را آن بیشینه خطاي
خطاي احتمال اما کند، کم را کد نرخ است ممکن کد کلمات از برخی گذاشتن کنار که کنید دقت گذاریم). می کنار

بکند). هم کم است ممکن (و نمیکند زیاد را دیگر کد کلمات از هیچکدام
میکنیم: تعریف اینگونه را خوب کد کلمات مجموعه

{m|1 ≤ m ≤ 2nR, P M|خطا) = m) ≤ 2ϵ}.

میکنیم: استفاده مارکف نامساوي از کار این براي است. زیاد خوب کد کلمات تعداد که دهیم نشان میخواهیم

هستند. 2ϵ مساوي یا کمتر ها آن از نیمی حداقل باشد، ϵ مساوي یا کمتر عدد k میانگین اگر مارکوف: نامساوي 15 لم

داریم: نامساوي این از استفاده با m|1}∣∣∣∣بنابراین ≤ m ≤ 2nR, P M|خطا) = m) ≤ 2ϵ}
∣∣∣∣ ≥ 2nR

2
= 2nR−1 = 2n(R− 1

n
).

.limn→∞R− 1
n = R اگر یابداما می −Rکاهش 1

n Rبه از کد نرخ نتیجه در و است شده کم کد کلمات تعداد اینکه با
میشود. کمتر و کمتر کد طول شدن اضافه با حصول قابل نرخ شدن کم میزان نتیجه در

تصادفی خطی کدهاي 4
با کدبردار و کدگذار آورید. بیاد را دودویی ورودي با کانالی حالت در ظرفیت به رسیدن براي شده بیان حصول روش
که آنجایی از نیست. خطی کد لزوما تولیدي کد اما کنند. می تولید را کد کتاب مشترك، تصادفی رشته یک از استفاده
از استفاده با آیا که آید می پیش سؤال این میباشند، اهمیت داراي کدینگ نظریه در و بوده ساختار داراي خطی کدهاي
که کنیم فرض باید باشد، دار معنی سؤال این اینکه براي البته نه. یا رسید کانال شانون ظرفیت به میتوان خطی کدهاي
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است. مثبت جواب برسد، ظرفیت به یکنواخت ورودي توزیع که صورتی در است. متناهی میدان یک کانال ورودي الفباي
خطی کد یک کردن مشخص براي میرسند. شانون ظرفیت به تصادفی خطی کدهاي که میکنیم ثابت شرایط این تحت
i.i.d و تصادفی بصورت را G ماتریس این هاي درایه که کنید فرض کنیم. مشخص را Gn×nR ابعاد با مولد ماتریس باید
تمامی میتوان مولد ماتریس این از استفاده با مشترك). تصادفی هاي بیت رشته از استفاده (با کنیم پر یکنواخت توزیع از
کلمات قطعا اما بود، خواهند تصادفی نیز کد کلمات است، تصادفی مولد ماتریس که آنجایی از کرد. لیست را کد کلمه 2nR
کردیم. استفاده چیزي چه از و کجا در که ببینیم و بازگردیم قبلی شده ارائه اثبات به باید نیستند. مستقل هم از کامال کد
هم از مستقل همه اینکه به نیازي ) باشند هم از مستقل دوبدو کد کلمات که کافیست که دید خواهیم اثبات بررسی با
زیر صورت به واقعه سري یک خطا احتمال محاسبه براي است شده انتخاب اول کد کلمه اینکه فرض با نیست). باشند

کردیم: تعریف

A2 : باشد نوعی Y n با 2 کد کلمه که اي واقعه
A3 : باشد نوعی Y n با 3 کد کلمه که اي واقعه

· · ·

A2nR : باشد نوعی Y n با 2nR کد کلمه که اي واقعه

نوشتیم: مجموع باند از استفاده با سپس

P (Error|M = 1) ≈ P (A2 ∪A3 ∪ · · · ∪A2nR)

≤ P (A2) + P (A3) + · · ·+ P (A2nR)

= (2nR − 1)P (A2).

مربوطه کد کلمات که داریم این به نیاز هستند، کوچک باال P (Ai) احتماالت تمامی اینکه اثبات جهت که کنید دقت
شده انتخاب مستقل بصورت 1 کد کلمه از 2 کد کلمه اگر مثال باشند. شده انتخاب مستقل بصورت 1 کد کلمه از شان
تنها مجموع، باند از استفاده بدلیل پس است. 2−nI(X;Y ) حدود در P (A2) که داد نشان استدالل همان با میتوان باشد
برقرار کد کلمات دوي به دو استقالل که میدهیم نشان است. کد کلمات دوي به دو استقالل داریم نیاز آن به که چیزي

باشیم. کرده انتخاب مستقل و تصادفی بصورت را مولد ماتریس هاي درایه اگر بود خواهد

براي کنید ثابت شوند، انتخاب میدان یک اعضاي روي یکنواخت توزیع از تصادفی صورت به Gهاي درایه اگر 16 قضیه
دو متناظر Gv1 و Gv2 که کنید دقت است. Gv1 از مستقل Gv2 متغیر v2 و v1 متفاوت دلخواه تایی n بردار دو هر

هستند. کد کتاب جدول از سطر

کنید. ثابت است X = {0, 1} کانال ورودي که خاصی حالت براي را فوق قضیه 17 تمرین

نقطه به نقطه کانال وارون قسمت 5
احتمال (با دهیم انتقال اطالعات maxp(x)نمیتوانیم I(X;Y ) نرخ از بیشتر که کنیم ثابت میخواهیم وارون، قسمت در
معمول استاندارد روش اول روش میکنیم. ارائه وارون قسمت براي روش سه اینجا در کند). میل صفر سمت به که خطایی
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نوشته نحوه تر شهودي بیان سوم و دوم روش اثبات از هدف آید. می هم سر پشت ها نامساوي از اي رشته آن در که است
میشود ظاهر رشته میانه در که جمالتی از یکی ما به سوم روش خصوصا است. اول روش در ها نامساوي رشته این شدن
طول در بود. خواهد تر ساده عملیاتی ها نامساوي رشته کردن متصل هم به میانی جمله این دانستن با و کرده مشخص را

کرد. خواهیم استفاده وارون هاي اثبات نوشتن براي سوم روش از مکررا درس این

اول روش 4.0.5
داریم: کردهایم. منتقل داده کانال از استفاده بار n با R نرخ با کنید فرض

nR = H(M) ≈ I(M ; M̂) (5)
≤ I(Xn;Y n) (6)
= H(Y n)−H(Y n|Xn)

≤
n∑

i=1

H(Yi|Y1, Y2, · · · , Yi−1)−
n∑

i=1

H(Yi|Y1, Y2, · · · , Yi−1X
n)

≤
n∑

i=1

H(Yi)−
n∑

i=1

H(Yi|Xi) (7)

=
n∑

i=1

I(Xi;Yi)

≤ nmax
p(x)

I(X;Y ).

نیاز (6) نامساوي در شدهاند. نوشته داده پردازش اصل اساس بر (6) و فانو، نامساوي اساس بر (5) نامساوي فوق، روابط در
داریم: زیر رابطه اثبات به

H(Yi|Y1, Y2, · · · , Yi−1X
n) = H(Yi|Xi).

ورودي داشتن با زیرا است درست رابطه این پرداختیم. آن به مارکف زنجیره به مربوط بحث در و است درست رابطه این
این اما شود. تولید Yi خروجی تا افتاده اتفاق کانال این در که است نویزي میباشد مهم که چیزي تنها i-ام کانال به Xi

است. مستقل ورودي، کد کلمه محتویات از و افتاده اتفاق قبلی کانالهاي در که نویزي از نویز

دوم روش 5.0.5
سپس و میکنیم دریافت را کانال خروجی n تمام گیرنده در است. شده ارسال اطالعات بیت nR مقدار کنید فرض
اطالعات بیت Cاز بیشتر کانال از استفاده مرحله هر در که دهیم نشان بتوانیم اگر میدهیم. انجام را کدبرداري عملیات
نشده دریافت هنوز اطالعات تمامی چون میگیریم. نظر در را i-ام لحظه است. شده اثبات مسئله کنیم، منتقل نمیتوانیم
دارند. چیزي چه لحظه این در فرستنده و گیرنده که است مشخص نکته این اما دهیم. انجام را کدبرداري نمیتوانیم است،
i-ام مرحله در شده منتقل اطالعات میزان است. Y1:i گیرنده، اطالعاتی محتواي و M فرستنده، اطالعاتی محتواي یعنی

کرد: حساب زیر رابطه از میتوان را
Ji = I(M ;Y1:i).
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ارسالی پیام از گیرنده اطالعات میزان تغییر نحوه :5 شکل

زیرا است nR مساوي یا بزرگتر Jn اما .J0 = 0 که است مشخص

Jn = I(M ;Y n) = I(M ;Y nM̂) ≥ I(M ; M̂) ≈ H(M).

که دهیم نشان بتوانیم اگر است. اول اثبات در ها نامساوي رشته اول بخش شبیه ها نامساوي از بخش این که کنید توجه
زیرا Jn ≤ n ·maxp(x) I(X;Y ) که دادهایم نشان است، Ji+1 − Ji ≤ maxp(x) I(X;Y )

Jn = Jn − J0 = (Jn − Jn−1) + (Jn−1 − Jn−2) + · · ·+ (J1 − J0) ≤ n ·max
p(x)

I(X;Y )

نتیجه در
nR ≤ Jn ≤ n ·max

p(x)
I(X;Y )

میدهد. نمایش گراف یک با را فوق موارد 5 شکل میکند. ثابت را ما دلخواه مورد نتیجه که
کنیم: منتقل اطالعات نمیتوانیم maxp(x) I(X;Y ) از بیشتر مرحله هر در که است شده داده نشان ادامه در

Ji+1 − Ji = I(M ;Y1Y2 · · ·Yi+1)− I(M ;Y1Y2 · · ·Yi)

= I(M ;Yi+1|Y1Y2 · · ·Yi)

= H(Yi+1|Y1Y2 · · ·Yi)−H(Yi+1|Y1Y2 · · ·YiM)

= H(Yi+1|Y1Y2 · · ·Yi)−H(Yi+1|Y1Y2 · · ·YiMXn)

≤ H(Yi+1)−H(Yi+1|Xi+1)

= I(Yi+1;Xi+1)

≤ max
p(x)

I(X;Y ).
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نوشته جمالت از که تفسیري اما دارد. شباهت اول روش اثبات مراحل به خیلی دوم روش اثبات مراحل که کنید توجه
ایم زده اینجا در که اي نامساوي تنها واقع در است. متفاوت شده بیان شده

H(Yi+1|Y1Y2 · · ·Yi) ≤ H(Yi+1)

بودیم: زده را ها نامساوي همین دقیقا هم قبلی اثبات در میباشد.

H(Y n) =
∑
i

H(Yi|Y1:i−1) ≤
∑
i

H(Yi).

مارکف زنجیره از باال در همچنین
Yi+1 −Xi+1 − Y1Y2 · · ·YiM

میباشد. قبلی روش در شده استفاده مارکف زنجیره مشابه که کردیم استفاده

روشسوم 1.5
کانال از تابعی عنوان به ظرفیت مقدمات: 1.1.5

است. کانال از تابعی هم ظرفیت پس کند، می تغییر هم آن ظرفیت کند، تغییر کانال یک اگر

C
(
q(y|x)

)
= max

p(x)
I(X;Y ).

به ظرفیت نوشتیم. نمی مشخص بصورت را کانال به C فرمول وابستگی این و بودیم کرده فرض ثابت را کانال اینجا تا ما
کانال حسب بر ظرفیت است جبري شده داده عبارت چون باال رابطه در مثال است. هایی ویژگی داراي کانال از تابعی عنوان

بود. خواهد پیوسته تابعی

قبال که میکنیم توصیه است. q(y|x) از محدب تابعی C(
q(y|x)

)
= maxp(x) I(X;Y ) که میکنیم ثابت 18 مثال

باشند. شده داده کانال دو q2(y|x) و q1(y|x) که کنید فرض کنید. ثابت را آن خودتان کنید سعی اثبات خواندن از
کانال در محدب تابعی I(X;Y ) ثابت p(x)یک ازاي به که میدانیم .q(y|x) = 1

2q1(y|x) +
1
2q2(y|x) کنید تعریف

نتیجه در میباشد. p(y|x)

Iq(X;Y ) ≤ 1

2

(
Iq1(X;Y ) + Iq2(X;Y )

)
, ∀p(x).

پس

C(q) = max
p(x)

Iq(X;Y ) ≤1

2
max
p(x)

(
Iq1(X;Y ) + Iq2(X;Y )

)
≤ 1

2

(
max
p(x)

Iq1(X;Y ) + max
p(x)

Iq2(X;Y )
)

=
1

2
(C(q1) + C(q2)).
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q یکسان کانال دو ضرب :6 شکل

اثبات این که بپرسید خود از اثباتی هر خواندن از پس که است این بودن خوب محقق یک اصلی نکات از یکی 19 نکته
در شده مطرح هاي ایده از استفاده با را تر کلی اي قضیه میتوان آیا اینکه یا و کرده استفاده هایی فرض چه از دقیقا
است، بوده اثبات اصلی نکته آید می نظر به که کرد بندي فرمول را زیر لم میتوان باال اثبات مورد در مثال کرد. بیان آن
لم: باشد. مفید میکنید برخورد آن به آینده در که مسائلی در میتواند آن) اثبات اصلی ایده (یا آن سپردن خاطر به و
صورت این در باشد. محدب y به نسبت g(x, y) ثابت، x هر براي بطوریکه بگیرید نظر در را g(x, y) تابع دلخواه تابع

است. محدب تابعی y به نسبت نیز f(y) = maxx g(x, y)

کانال از تابعی که T (q(y|x)) از صحبت هم باز میکنیم، T ظرفیت باالي کران از صحبت وقتی ظرفیت، ناحیه مشابه
میکنیم. است

اگر فقط و اگر است ظرفیت براي باال کران یک T (q(y|x)) 20 تعریف

T
(
q(y|x)

)
≥ C

(
q(y|x)

)
, ∀q(y|x).

ظرفیت عملیاتی خواص مقدمات: 2.1.5
داریم: q(y, z|x) دلخواه کانال هر براي که کنیم می ادعا

1

2
C(q × q) = C(q).

است. اثبات قابل ظرفیت از عملیاتی تعریف به توجه با رابطه این اثبات میدهد. نشان را را q یکسان کانال دو ضرب 6 شکل
کانال از بیت nR کل در و شود استفاده بار n کانال، این از اگر بگیرید. نظر در q × q کانال براي کد یک اثبات براي
براي کد یک میتوان را کد این نتیجه در است. شده استفاده بار 2n میزان به q کانال از که است آن معادل شود، ارسال

با است برابر q کانال براي ارسال نرخ صورت این در و کرد. قلمداد q کانال روي اطالعات انتقال
nR

2n
=

R

2
.

ارسال کانال از بیت nR کل در و شود استفاده بار n کانال، این از اگر بگیرید. گرفته نظر در q کانال براي کد یک برعکس
براي کد یک میتوان را کد این نتیجه در است. شده استفاده بار 1

2n میزان به q × q کانال از که است آن معادل شود،
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عملیاتی تعریف که آنجایی از میرسد. ضربی کانال روي 2R ارسال نرخ به که کرد قلمداد q× q کانال روي اطالعات انتقال
است. شده ثابت نظر مورد رابطه است، اطمینان قابل بشکل حصول قابل نرخ ماکزیمم ظرفیت

داریم: کلی حالت در مشابه بصورت
1

n
C(q × q × q · · · q︸ ︷︷ ︸

n

) = C(q), ∀n.

میباشد. n = 2 خاص حالت مشابه اثبات

نقطه به نقطه وارون به سوم نگاه 2.5
دهید قرار

T (q(y|x)) = max
p(x)

I(X;Y ).

این با .T = C که میدانیم که کنید فرض لحظه یک براي آن از پیش اما .T ≥ C که است این کردن ثابت ما هدف
بایستی پس باشند. درست هم T براي هستند درست C براي که روابطی همان که باشیم داشته انتظار بایستی فرض

باشد: برقرار زیر روابط که باشیم داشته انتظار
1

n
T (q × q × q · · · q︸ ︷︷ ︸

n

) = T (q), ∀n (8)

max
n

1

n
T (q × q × q · · · q︸ ︷︷ ︸

n

) ≥ C(q) (9)

نامساوي بصورت را آن ما اما است. مساوي C(q) با که است T (q) همان رابطه چپ سمت زیرا باشد برقرار باید (9) رابطه
میشود. مشخص زیر در آن دلیل که ایم نوشته

است. معروف T (q) حرفی n شکل به 1
nT (q × q × q · · · q︸ ︷︷ ︸

n

) عبارت 21 نکته

ظرفیت براي باالیی کران T (q(y|x)) = maxp(x) I(X;Y ) کنیم ثابت میخواهیم که اصلی مساله به برگردیم حال
است. واضح تقریبا آن اثبات که میکنیم استفاده زیر قضیه از کار این براي است.

آنوقت کند، صدق (9) و (8) معادالت در T (q) دلخواه تابع اگر 22 قضیه
T (q(y|x)) ≥ C(q(y|x)) ∀q(y|x).

در نیست. قبلی شده ذکر هاي اثبات همان کردن دنبال جز چیزي واقع در (9) و (8) روابط کردن ثابت که دید خواهیم
میدهد. بدست بود شده بیان قبال آنچه از متفاوت تفسیري روش این واقع

به نزدیک نرخ با (n, ϵ) کد یک میکنیم. ثابت را (8) معادله بعد (9) معادله اول بگیرید. نظر در q خاص کانال یک
از کد این نرخ فاصله که کنید فرض برسد. ϵ خطاي احتمال به و کند استفاده کانال از بار n که کنید انتخاب ظرفیت

بگیرید: نظر در را کدگذاري روش این به مربوط متغیرهاي باشد. δ حداکثر ظرفیت

M → Xn → Y n → M̂
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P (M ̸= M̂) ≤ ϵ, R ≥ C(q)− δ

میدهیم نشان بگیرید. نظر در را کد این به مربوط n حال
1

n
T (q × q × q · · · q︸ ︷︷ ︸

n

) ≥ C(q)− δ. (10)

میکند. ثابت صفر سمت به δ دادن میل با را (9) فرمول رابطه این اثبات
بودیم: نوشته داده پردازش قضیه از استفاده با آوریم. می بیاد را قبلی اثبات اول جمله چند ،(10) اثبات جهت

nR = H(M) ≈ I(M ; M̂) ≤ I(Xn;Y n) (11)

که کنید توجه
1

n
T (q × q × q · · · q︸ ︷︷ ︸

n

) =
1

n
sup

p(x1,x2,··· ,xn)
I(Xn;Y n)

استفاده با سپس میشود. القا شده داده کد توسط که است توزیعی همان p(x1, x2, · · · , xn) براي خاص انتخاب یک اما
داشت خواهیم (11) معادله از

1

n
T (q × q × q · · · q︸ ︷︷ ︸

n

) ≥ R ≥ C − δ.

نبود. قبلی اثبات اول خط چند جز چیزي (9) فرمول اثبات نتیجه در شد. اثبات (9) پس

کردیم. عبور I(Xn;Y n) جمله از قبلی اثبات طول در چرا که میگوید ما به نقطه به نقطه وارون به سوم نگاه 23 نکته
آینده در که هایی وارون تمامی در . کنیم ثابت را آن میخواهیم که است کرانی به مربوط حرفی n شکل جمله این چون
برسیم عباراتی به باید غیره و داده پردازش قضیه و فانو از استفاده مرحله چند از پس میگردیم. باز نکته این به دید خواهیم
اثبات هر ابتدایی مرحله چند طی پس باشد. کنیم ثابت را آن بودن بیرونی کران میخواهیم که اي ناحیه حرفی n شکل که
باشیم. داشته کنیم اثبات میخواهیم را آن که اي بیرونی کران ناحیه از مناسبی حدس اگر بود، خواهد مند نظام کامال وارون
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n = 2 براي را آن اینجا در است. قبلی اثبات همانند اثبات بقیه که میبینیم کنیم. ثابت را (8) رابطه میخواهیم حاال
نویسیم. می

sup
p(x1,x2)

1

2
I(X1X2;Y1Y2) = sup

p(x1,x2)

1

2

(
H(Y1, Y2)−H(Y1, Y2|X1, X2)

)
≤ sup

p(x1,x2)

1

2

(
H(Y1) +H(Y2)−H(Y1|X1, X2)−H(Y2|X1, X2, Y1)

)
= sup

p(x1,x2)

1

2

(
H(Y1) +H(Y2)−H(Y1|X1)−H(Y2|X2)

)
= sup

p(x1,x2)

1

2

(
I(X1;Y1) + I(X2;Y2)

)
=

1

2
sup
p(x1)

I(X1;Y1) +
1

2
sup
p(x2)

I(X2;Y2)

= sup
p(x)

I(X;Y )

کنید. مقایسه 10 قضیه اول اثبات با را باال اثبات 24 تمرین

احتمال با BEC کانال دو ضرب کنیم فرض :BEC کانال براي 12T (q× q) = T (q) رابطه مستقیم تحقیق 25 مثال
کنیم ثابت باید داریم. را e شدن پاك

sup
p(x1,x2)

I(X1, X2;Y1, Y2) ≤ 2 sup
p(x)

I(X;Y ).

براي E و 1 و 0 الفباي جاي به همچنین و ،−1 و 1 از کانال ورودي براي 1 و 0 الفباي جاي به محاسبات سادگی جهت
که Y1 = X1 · T1 نوشت: زیر صورت به میتوان را Y1 صورت این در کنیم. می استفاده 0 و −1 و 1 از بترتیب خروجی

است: زیر توزیع داراي و X1 از مستقل متغیري T1 آن در

T1 =

{
1, e احتمال با
0, 1− e احتمال با

آن گیرنده بود پاك خروجی که زمانی زیرا میشود دریافت X1 · T1 و T1 هم خروجی در که کرد فرض میتوان همچنین
مثال میکنند، آسان را محاسبات متغیرها این میکند. کشف را

I(X1;Y1) = I(X1;X1 · T1, T1)

= I(X1;T1) + I(X1;X1 · T1|T1)

= I(X1;X1 · T1|T1)

= p(T1 = 0)× I(X1;X1 · T1|T1 = 0) + p(T1 = 1)× I(X1;X1 · T1|T1 = 1)

= p(T1 = 0)× I(X1; 0|T1 = 0) + p(T1 = 1)× I(X1;X1|T1 = 1)

= (1− e)H(X1).
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که گرفت نتیجه میتوان رابطه این از

sup
p(x1)

I(X1;Y1) = sup
p(x1)

(1− e)H(X1) = 1− e.

میکنیم: محاسبه را حرفی دو عبارت سپس

sup
p(x1,x2)

I(X1, X2;Y1, Y2) = sup
p(x1,x2)

I
(
X1, X2;T1, T2, (X1 · T1), (X2 · T2)

)
= sup

p(x1,x2)
I(X1, X2;T1, T2) + I(X1, X2;X1 · T1, X2 · T2|T1, T2)

= sup
p(x1,x2)

[
0 + I(X1, X2;X1 · T1, X2 · T2|T1, T2)

]
.

میدهیم: ادامه را روابط پس هستند. موازي کانال دو چون هستند مستقل T2 و T1 متغیرهاي

sup
p(x1,x2)

I(X1, X2;Y1, Y2) = sup
p(x1,x2)

I(X1, X2;X1 · T1, X2 · T2|T1, T2)

= sup
p(x1,x2)

[
e(1− e)I(X1, X2;X1 · T1, X2 · T2|T1 = 0, T2 = 1)

+ e(1− e)I(X1, X2;X1 · T1, X2 · T2|T1 = 1, T2 = 0)

+ e2I(X1, X2;X1 · T1, X2 · T2|T1 = 0, T2 = 0)

+ (1− e)2I(X1, X2;X1 · T1, X2 · T2|T1 = 1, T2 = 1)
]

= sup
p(x1,x2)

[
e(1− e)H(X1) + e(1− e)H(X2) + (1− e)2H(X1, X2)

]
≤ e(1− e) + e(1− e) + 2(1− e2)

= 2(1− e)

= sup
p(x1)

I(X1;Y1) + sup
p(x2)

I(X2;Y2).

نقطه به نقطه کانال ظرفیت مورد در تکمیلی نکات 6
دارد، وجود هم وارون اثبات براي دیگري هاي روش کردیم. مطرح نقطه به نقطه مساله وارون براي اثبات سه قبل بخش در
این به میتوان را کانال این بگیرید. نظر در را p پارامتر با BSC کانال مثال باشیم. مواجه خاصی کانال با اگر خصوصا
میباشد. کانال نویز Z ∈ {0, 1} و کانال ورودي X ∈ {0, 1} آن در که Y = (X + Z) mod 2 کرد: مدل شکل
و ورودي از تابعی Z چون بیابد، هم را Zn دنباله میتواند بیابد، را Xn دنباله بتواند Y n روي از گیرنده که صورتی در
h(p) نویز اطالعات انتقال نرخ بگیریم، نظر در گیرنده به محیط نویز از مجازي کانال یک اگر پس است. کانال خروجی
پس ماند. می باقی پیام انتقال براي بیت 1 − h(p) اندازه به حداکثر میکند دریافت بیت یک گیرنده چون بود. خواهد

داریم: ریاضی دقیق بصورت .C ≤ 1− h(p)

n ≥ H(Y n) ≥ I(Y n;MZn) ≥ I(M̂Ẑn;MZn) ≈ H(M) + nH(Z) = nR+ nh(p)
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.R ≤ 1− h(p) پس

وارون اثباتهاي هاي نامساوي 1.6
صورت این غیر در چه شوند، تبدیل تساوي به بتوانند که کند استفاده هایی نامساوي از که است وارونی خوب، وارون یک
پس میشود)، جفت آن حصول قابل قسمت (با است محکم ما نقطه به نقطه وارون که آنجایی از بود. خواهد ضعیفی وارون
تبدیل تساوي به میرسد ظرفیت به که کدي هر براي شده استفاده آن در که هایی نامساوي که باشیم داشته انتظار باید

داشتیم: را نامساوي این وارون قسمت در شوند.

H(Y n) ≤
n∑

i=1

H(Yi).

داشتیم: همچنین باشند. مستقل ها Yi که میشود برقرار زمانی تساوي
n∑

i=1

I(Xi;Yi) ≤ n ·max
p(x)

I(X;Y ).

در .p(xi) ∼ p∗(xi) که میگیریم نتیجه است p∗(x) برابر و یکتا میکند ماکزیمم را ظرفیت که توزیعی اینکه فرض با
در خوب کد یک یعنی باشد. یکسان باید هم ها خروجی توزیع نتیجه در و است، یکسان کانال هاي ورودي توزیع نتیجه
دنباله روي یکنواخت توزیع یک معنی به i.i.d. دنباله یک اما میکند. القا i.i.d. دنباله یک تقریبی بصورت کانال خروجی
کدهایی مورد در موضوع این به میکنیم صحبت پوششی و گنجایشی لم مورد در که بعدها باشد. می خروجی نوعی هاي

میگردیم. باز میشوند، تولید تصادفی بصورت که

ورودي در هزینه شرط با هاي کانال 7
با هاي کانال در (مثال باشد داشته وجود شرطی کانال ورودي براي مجاز دنباله روي که است ممکن موارد از برخی در
هاي کانال در توان شرط یک یا و میشود، استفاده ورودي در خاص سمبل یک از که بارهایی درصد گسسته ورودي الفباي
باشد.15 داشته وجود x ورودي سمبل از استفاده براي b(x) هزینه تابع یک که کنید فرض مثال پیوسته). ورودي الفباي با
شرط هم که خطا احتمال (مشابه شد متصور میتوان کانال هاي ورودي روي B حداکثر متوسط هزینه محدودیت گونه دو

بیشینه):16 مقدار شرط هم و داشتیم خطا متوسط مقدار

که میکنیم فرض کد: کلمات تمامی روي هزینه محدودیت .1

1

n

n∑
i=1

b(xi(m)) ≤ B, ∀m.

میکنیم. ارسال را m پیام که زمانی است ام i لحظه در کانال به ورودي xi(m) آن در که
هزینه تابع مورد در نیز b(x0) = 0 که x0 هزینه بدون سمبل وجود و b(x) ≥ 0 ∀x اضافه هاي شرط که میکند فرض کیم و الجمال 15کتاب
آموزنده نیز کتاب اثبات سادگی اما نداریم. ها شرط این به نیازي نتیجه در و است متفاوت کتاب در شده بیان روش با اندکی ما روش است. برقرار

است. خطا بیشینه احتمال و خطا متوسط احتمال به مربوط اثبات با بودن موازي و جدید ایده نداشتن ما اثبات قوت نقطه است.
میگیرد. نظر در را محدودیت اولین تنها کیم و الجمال 16کتاب
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که میکنیم فرض کد: کلمات روي متوسط هزینه محدودیت .2

1

2nR

2nR∑
m=1

1

n

n∑
i=1

b(xi(m)) ≤ B.

استفاده ها زمان سوم یک حداکثر در 1 ورودي از که باشیم مجاز و است دودویی ورودي الفباي که کنید فرض 26 مثال
تمامی روي هزینه محدودیت صورت این در باشد). سوم یک حداکثر آنها در ها یک درصد که کدهایی دنباله از (یعنی کنیم

.B = 1
3 ،b(1) = 1, b(0) = 0 با داریم کد کلمات

کلمات تمامی روي ”هزینه و متوسط“ ”هزینه حالت دو در X روي B هزینه محدودیت با کانال یک ظرفیت 27 قضیه
با است برابر و بوده مساوي کد“

C(B) = max
p(x):E[b(X)]≤B

I(X;Y ). (12)

بودن غیرصعودي میباشد. پیوسته و مقعر غیرنزولی، تابعی B حسب بر C(B) که میکنیم ثابت قضیه این اثبات از پیش
ماکزیمم که کنید فرض بودن مقعر اثبات براي است. آمده پیوست در B در C(B) بودن پیوسته اثبات است. واضح تقریبا
تعریف آنوقت B = 1

2(B1 +B2) اگر صورت این در آید. می بدست p2(x) در C(B2) ماکزیمم و p1(x) در C(B1)

صورت این در .p(x) = 1
2(p1(x) + p2(x)) کنید

Ep[b(X)] =
1

2

(
Ep1 [b(X)] + Ep2 [b(X)]

)
≤ 1

2
(B1 +B2) = B.

داریم: ورودي توزیع به نسبت متقابل اطالعات بودن مقعر از همچنین و

Ip(X;Y ) ≥ 1

2

(
Ip1(X;Y ) + Ip2(X;Y )

)
.

نتیجه در

C(B) ≥ Ip(X;Y ) ≥ 1

2

(
Ip1(X;Y ) + Ip2(X;Y )

)
=

1

2

(
C(B1) + C(B2)

)
.

است. ورودي هزینه شرط بدون حالت مشابه وارون و بودن حصول قابل اثبات
قابل متوسط“ ”هزینه حالت در آمده (12) معادله در آنچه از بیش نرخ که دهیم نشان که است کافی وارون: اثبات

داریم قبل مشابه باشد). حصول قابل نمیتواند نیز کد“ کلمات تمامی روي ”هزینه حالت در نتیجه در (و نیست حصول

R ≤ 1

n

n∑
i=1

I(Xi;Yi)

کنید تعریف
Bi = E[b(Xi)].
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نتیجه در
1

n

n∑
i=1

Bi =
1

n

n∑
i=1

E[b(Xi)]

= E[
1

n

n∑
i=1

b(Xi)]

=
1

2nR

2nR∑
m=1

E[
1

n

n∑
i=1

b(Xi)|M = m]

=
1

2nR

2nR∑
m=1

1

n

n∑
i=1

b
(
xi(m)

)
≤ B.

داریم: معادله در C(B) تعریف از استفاده با

I(Xi;Yi) ≤ C(Bi).

نتیجه در

R ≤ 1

n

n∑
i=1

I(Xi;Yi) ≤
1

n

n∑
i=1

C(Bi)

≤ C(
1

n
Bi) ≤ C(B).

ایم. کرده استفاده میباشد مقعر و غیرنزولی تابعی B حسب بر C(B) از باال معادالت در که
قابل باشیم داشته را متوسط“ ”هزینه شرط که زمانی (12) معادله نرخ که میدهیم نشان ابتدا حصول: قابل اثبات
مقدار به خطا متوسط مقدار از رسیدن روش مشابه کامال کد“ کلمات تمامی روي ”هزینه شرط به رسیدن است. حصول
اندازه با کد کتاب یک که کنیم فرض اگر بگیرید. نظر در ثابت ϵ یک است. کد کتاب کردن هرس طریق از خطا بیشینه
مساوي کمتر آنها هزینه که کدي کلمات تمامی آنوقت باشد. برقرار آن مورد در B

1+ϵ متوسط“ ”هزینه شرط که داریم 2nR
حداقل اینها مارکف نامساوي طبق میگیریم. نظر در را است B از

ϵ

1 + ϵ
2nR = 2n(R+ 1

n
log ϵ

1+ϵ
)

R نرخ همان به ما نتیجه در و میرود صفر سمت به 1
n log ϵ

1+ϵ برود بینهایت سمت به n اگر ثابت، ϵ براي اما میباشد.
میرسیم.

را p(x) توزیع است. حصول قابل باشیم داشته را متوسط“ ”هزینه شرط که زمانی (12) معادله نرخ که میدهیم نشان
خطاهایی واقعه بجز اینجا در میکنیم. تولید توزیع این از i.i.d. بصورت را کد کتاب میرسد. C( B

1+ϵ) به که بگیرید نظر در
نباشد: برقرار تصادفی کد کتاب براي هزینه شرط اینکه آن و داریم هم جدید خطاي واقعه یک داشتیم، قبال که

1

2nR

2nR∑
m=1

1

n

n∑
i=1

b
(
Xi(m)

)
> B.
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اند. شده تعریف (14) و (13) معادالت در که g و f توابع :7 شکل

که آنجایی از
E[b

(
Xi(m)

)
] =

B

1 + ϵ

نتیجه در

E
[ 1

2nR

2nR∑
m=1

1

n

n∑
i=1

b
(
Xi(m)

)]
=

B

1 + ϵ
.

شد. خواهد برقرار هزینه شرط زیاد احتمال با که گرفت نتیجه میتوان بزرگ اعداد قانون قضیه از

پیوست 8
داریم: نیاز زیر قضیه به اینجا در است. پیوسته B حسب بر C(B) که میدهیم نشان پیوست این در

در توابع این اگر است. پیوسته باز بازه این در باشد، شده تعریف باز اي بازه در که مقعري یا و محدب تابع هر 28 قضیه
هستند. پیوسته بازه، سر دو در احتماال بجز نقاط، تمام در باشند، شده تعریف بسته بازه یک

بجز است، پیوسته B حسب بر C(B) بنابراین بیابید. اینترنت17 در میتوانید را آن اثبات اما آوریم، نمی را اثبات اینجا در
اغماض آن از ما اما کرد، اثبات میتوان هم را B = Bmin نقطه در پیوستگی .B = Bmin اي گوشه نقطه در احتماال

میکنیم.
شکل به که توابعی بودن پیوسته مورد در کلی بصورت میتوان آیا که میشود مطرح سؤال این اما

F (r) = max
x:f(x)≤r

g(x),

در که میدهد نشان که آوریم می نقضی مثال ادامه در هستند. پیوسته توابعی g و f آن در که زد حرفی اند شده تعریف
نیست. پیوسته r حسب بر F (r) لزوما نباشد، خطی f تابع که صورتی

17http://planetmath.org/ContinuityOfConvexFunctions.html
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که کنید فرض 18 29 مثال
باشند: شده تعریف زیر بصورت f, g : [0, 1] → R

f(x) =


1 0 ≤ x ≤ 1/3

3− 6x 1/3 ≤ x ≤ 1/2

6x− 3 1/2 ≤ x ≤ 2/3

1 2/3 ≤ x ≤ 1

(13)

و

g(x) =


1− 3x 0 ≤ x ≤ 1/3

0 1/3 ≤ x ≤ 2/3

3x− 2 2/3 ≤ x ≤ 1

(14)

نشان که F (1) = 1 ولی r < 1 هر براي F (r) = 0 که دید میتوان بسادگی اند. شده داده نمایش 7 شکل در توابع این
نیست. پیوسته r = 1 در F که میدهد

است دلگشا پیام آقاي به متعلق مثال 18این
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