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

نهم جلسه
چندگانه دسترسی کانال ادامه

به تداخل ”تلقی روش سه میدهیم. قرار بحث مورد را چندگانه دسترسی کانال براي دسترسی قابل ناحیه جلسه این در
قابل نواحی و میشود معرفی کار این براي همزمان4“ ”کدگشایی و متوالی3“ کدگشایی یا تداخل2 ”حذف نویز1“، عنوان
کد یک از دیگر) فرستنده به توجه (بدون ها فرستنده از کدام هر روش سه هر در آید. می بدست روش هر با حصول
کلمه 2nR از اول فرستنده مثال که معنی این به میکنند؛ استفاده اطالعات انتقال براي نقطه به نقطه کد یک مشابه تصادفی
در روش سه این تفاوت میکند. ارسال را پیامش به مربوط کد کلمه و کرده استفاده اند شده تولید تصادفی بصورت که کد
حالی در میکند کدگشایی را اول فرستنده پیام گیرنده نویز عنوان به تداخل تلقی روش در است. ها پیام کدگشایی نحوه
کدگشایی را دوم فرستنده پیام سپس میگیرد. نظر در نویز عنوان به را دوم فرستنده ارسالی دنباله از حاصل تداخل که
متوالی کدگشایی یا تداخل حذف روش در میگیرد. نظر در نویز عنوان به را اول گیرنده ارسالی دنباله که حالی در میکند
عنوان به را دوم فرستنده ارسالی دنباله از حاصل تداخل که حالی در میکند کدگشایی را اول فرستنده پیام ابتدا در گیرنده
ناشی (تداخل کند حذف خروجی از را اول فرستنده اثر که میکند سعی پیام، این یافتن از پس گیرنده میگیرد. نظر در نویز
متقارنی بشکل البته باشد. تر آسان دوم پیام کدگشایی تا کند) حذف دوم فرستنده پیام کدگشایی در را اول فرستنده از
پیدا را اول فرستنده پیام سپس و بکند، آن حذف در سعی سپس و کرده پیدا را دوم فرستنده پیام ابتدا در میتواند گیرنده
پیام یافتن در سعی همزمان بصورت و نمیشود قائل کدگشایی براي ترتیبی گیرنده همزمان کدگشایی روش در نهایتا کند.

است. بهتر قبلی هاي روش از روش این میکند. فرستنده دو ارسالی هاي

کدگذاري روش 1
معرفی چندگانه دسترسی کانال یک از خاصی حالت عنوان به را ورودي یک به نسبت غیرحساس کانال قبل جلسه در
که است منطقی بنابراین است. نقطه به نقطه کانال از تعمیمی چندگانه دسترسی کانال که میدهد نشان مثال این کردیم.
نقطه کانال براي شده استفاده روش از تعمیمی چندگانه دسترسی کانال براي شده استفاده کدگشایی و کدگذاري روش
خاص خیلی حاالت به مساله یک حل براي باشید: داشته بیاد را آن باید همواره که است مهمی نکته این باشد. نقطه به
مساله براي را آن خاص، حاالت اثبات از مناسبی تعمیم با که کنید سعی سپس کنید. حل را آنها و کنید نگاه آن افراطی

1Treating interference as noise
2Interference Cancelation
3Successive Decoding
4Simultaneous Decoding
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شما و میدهند، شما به را پازل از بخشی خاص حاالت از کدام هر است. پازل یک کردن پر مثل این ببرید. کار به کلی
حاالت براي بتوانید است ممکن که کنید توجه بسازید. را کلی تصویر پازل مختلف هاي بخش گذاشتن هم کنار با باید
تمامی نهایتا - نباشید قانع اثبات یک به و دهید انجام را کار این کنید سعی حتما - کنید پیدا مختلف اثبات چند خاص
پازل براي مناسبی قطعه و یافته تعمیم که است ممکن آنها از یکی تنها زیرا بگیرید نظر در همزمان بصورت را ها اثبات
داشته دوم ورودي به حساس غیر کانال یک اگر میکنیم: اعمال چندگانه دسترسی مساله به را روش این حال باشد. شما
p(x1) ورودي توزیع یک کانال این روي R1 نرخ به رسیدن براي داریم. p(y|x1) نقطه به نقطه کانال یک واقع در باشیم،
به حساس غیر کانال یک اگر مشابها میکنیم. تولید Xn

1 (m1), m1 ∈ [1 : 2nR1 ] کد کلمه 2nR1 و میگیریم نظر در
کلمه 2nR2 و میگیریم نظر در p(x2) ورودي توزیع یک کانال این روي R2 نرخ به رسیدن براي باشیم، داشته اول ورودي
کانال یک اگر که است منطقی مرزي حالت دو این به توجه با پس میکنیم. تولید Xn

2 (m2), m2 ∈ [1 : 2nR2 ] کد
کنیم: عمل اینگونه (R1, R2) نرخ زوج به رسیدن براي باشد، شده داده ما به دلخواه q(y|x1, x2) چندگانه دسترسی
Xn

1 (m1), m1 ∈ [1 : 2nR1 ] کد کلمه 2nR1 و میگیریم نظر در p(x2) ورودي توزیع یک و p(x1) ورودي توزیع یک
کنیم. تولید دوم فرستنده براي Xn

2 (m2), m2 ∈ [1 : 2nR2 ] کد کلمه 2nR2 و اول فرستنده براي
این از هم اینجا که است منطقی میکردیم، استفاده نوعی مشترکا کدگشایی از نقطه به نقطه حالت در که آنجایی از
به نقطه کدگشایی روش از تعمیمی نوعی به میکنیم بحث آنها مورد در زیر در که روشی سه تمامی کنیم. استفاده روش

است. تر جامع همه از آنها از یکی اما هستند، نقطه

نویز عنوان به تداخل تلقی اول: روش 2
بطوریکه میگردد m̂1

یکتاي5 پیام دنباله به گیرنده روش این در

(Y n, Xn
1 (m̂1)) ∈ T (p(y, x1)).

بطوریکه میگردد m̂2 یکتاي پیام دنباله به همچنین

(Y n, Xn
2 (m̂2)) ∈ T (p(y, x2)).

شده ارسال (M1,M2) = (1, 1) که بگیریم نظر در را حالتی که است کافی خطا احتمال محاسبه براي که میکنیم ادعا
داریم: خطا احتمال محاسبه براي که است این موضوع این دلیل باشد.

p(Error) =
∑

m1,m2

p(m1,m2)p(Error|M1 = m1,M2 = m2)

=
∑

m1,m2

2−n(R1+R2)p(Error|M1 = m1,M2 = m2)

= 2n(R1+R2)2−n(R1+R2)p(Error|M1 = 1,M2 = 1)

= p(Error|M1 = 1,M2 = 1)

میکند. خطا اعالم گیرنده میکنند، صدق شرط در که شود پیدا m̂1 مقدار دو که صورتی 5در
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از استفاده با که p(Error|M1 = m1,M2 = m2) = p(Error|M1 = 1,M2 = 1) رابطه از آخر مرحله در که
کردیم. استفاده آید، می بدست تقارن

میشود اشتباه دچار اول پیام کدگشایی در گیرنده بگیریم: نظر در باید را واقعه چند خطا احتمال محاسبه براي حال
دهد: رخ زیر واقعه دو از یکی اگر

E1 : (Y
n, Xn

1 (1)) /∈ T (p(y, x1)),

E2 : ∃m̂1 ̸= 1 : (Y n, Xn
1 (m̂1)) ∈ T (p(y, x1)).

داد: تشکیل میتوان خطا واقعه دو دوم پیام براي مشابها

E3 : (Y
n, Xn

2 (1)) /∈ T (p(y, x2)),

E4 : ∃m̂2 ̸= 1 : (Y n, Xn
2 (m̂2)) ∈ T (p(y, x2)).

زد: کران باال از اینگونه میتوان را خطا احتمال

p(Error|M1 = 1,M2 = 1) = p(E1 ∪ E2 ∪ E3 ∪ E4) ≤ p(E1) + p(E2) + p(E3) + p(E4).

که کرد مشاهده میتوان بزرگ اعداد قانون از استفاده با

lim
n→∞

p(E1) = 0.

lim
n→∞

p(E3) = 0.

آن تحت که شرایطی یافتن براي
lim
n→∞

p(E2) = 0.

چون است. آمده بدست p(y|x1, x2) کانال از (Xn
1 (1), X

n
2 (1) گذر با Y n اینجا در میکنیم. استفاده گنجایشی لم از

میتوان پس است، p(x1) از i.i.d. آنها اي حاشیه توزیع هستند (Xn
1 (1), X

n
2 (1) از m1مستقل > 1 براي (Xn

1 (m1)

اگر میرود صفر سمت به p(E2) احتمال آن نتیجه در که کرد استفاده Ũ = ∅ و Ỹ n = Y n انتخاب با گنجایشی لم از

R1 < I(X1;Y ).

که داریم نیاز برود، صفر سمت به p(E4) احتمال اینکه براي مشابها

R2 < I(X2;Y ).

است: حصول قابل زیر ناحیه که میگیریم نتیجه بودند، دلخواه p(x2) و p(x1) که آنجایی ∪از
p(x1), p(x2)

{
0 ≤ R1 ≤ I(X1;Y ),
0 ≤ R2 ≤ I(X2;Y ).

بر ناحیه این اما است، حصول قابل ناحیه این به متعلق (R1, R2) هر است. آمده بدست مولن در ون توسط ناحیه این
نیست. منطبق ظرفیت ناحیه
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متوالی کدگشایی یا تداخل حذف دوم: روش 3
m̂1 یکتاي پیام دنباله به گیرنده روش این در میکنیم. کدگشایی را دوم پیام سپس و اول پیام ابتدا که میکنیم فرض

بطوریکه میگردد
(Y n, Xn

1 (m̂1)) ∈ T (p(y, x1)).

دنباله به مشخص بصورت میگردد. دوم فرستنده پیام بدنبال شده، انجام درست Xn
1 (m̂1) کدگشایی اینکه فرض با سپس

بطوریکه میگردد m̂2 یکتاي پیام

(Y n, Xn
1 (m̂1), X

n
2 (m̂2)) ∈ T (p(y, x1, x2)).

ایم: کرده تعریف اینگونه را p(y, x1, x2) آن در که

p(y, x1, x2) = p(x1)p(x2)p(y|x1, x2).

(M1,M2) = (1, 1) که بگیریم نظر در را حالتی که است کافی خطا احتمال محاسبه براي که دید میتوان مشابها
دهد: رخ زیر واقعه دو از یکی اگر میشود اشتباه دچار اول پیام کدگشایی در گیرنده مشابها باشد. شده ارسال

E1 : (Y
n, Xn

1 (1)) /∈ T (p(y, x1)),

E2 : ∃m̂1 ̸= 1 : (Y n, Xn
1 (m̂1)) ∈ T (p(y, x1)).

داد: تشکیل میتوان خطا واقعه دو دوم پیام براي مشابها

E3 : (Y
n, Xn

1 (1), X
n
2 (1)) /∈ T (p(y, x1, x2)),

E4 : ∃m̂2 ̸= 1 : (Y n, Xn
1 (1), X

n
2 (m̂2)) ∈ T (p(y, x1, x2)).

مشابها

p(Error|M1 = 1,M2 = 1) = p(E1 ∪ E2 ∪ E3 ∪ E4) ≤ p(E1) + p(E2) + p(E3) + p(E4).

که کرد مشاهده میتوان بزرگ اعداد قانون از استفاده با

lim
n→∞

p(E1) = 0.

lim
n→∞

p(E3) = 0.

آنوقت R1 < I(X1;Y ) اگر که دیدیم قبل بخش در

lim
n→∞

p(E2) = 0.
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زوج میکنیم. استفاده گنجایشی لم از برود. صفر سمت به p(E4) که است شرایطی محاسبه جدید قسمت تنها
براي Xn

1 (m1) چون .Ỹ = (Y,X1) یعنی بگیریم؛ نظر در Ỹ n دنباله یک عنوان به میتوانیم را (Y n, Xn
1 (1))

آمده بدست p(y|x1, x2) کانال از (Xn
1 (1), X

n
2 (1)) گذر با Y n و هستند (Xn

1 (1), X
n
2 (1)) از مستقل m1 > 1

از i.i.d. بصورت Xn
1 (m1) اي حاشیه توزیع میباشد. m1 > 1 براي Xn

1 (m1) از مستقل Y n, Xn
1 (1) پس است،

احتمال آن نتیجه در کرد. استفاده Ũ = ∅ و Ỹ n = (Y n, Xn
1 (1)) انتخاب با گنجایشی لم از میتوان پس است، p(x1)

اگر میرود صفر سمت به p(E4)

R2 < I(X2;Y,X1) = I(X2;Y |X1).

است: حصول قابل زیر ناحیه که میگیریم نتیجه بودند، دلخواه p(x2) و p(x1) که آنجایی ∪از
p(x1), p(x2)

{
0 ≤ R1 < I(X1;Y ),
0 ≤ R2 < I(X2;Y |X1).

مشابها نیست. کوچکتر مولن در ون ناحیه از ناحیه این I(X2;Y |X1) = I(X2;Y,X1) ≥ I(X2;Y ) که آنجایی از
میرسیم. زیر حصول قابل ناحیه به را اول پیام سپس و کنیم کدگشایی را دوم پیام ابتدا اگر

∪
p(x1), p(x2)

{
0 ≤ R1 ≤ I(X1;Y |X2),
0 ≤ R2 ≤ I(X2;Y ).

همزمان کدگشایی سوم: روش 4
بطوریکه میگردد (m̂1, m̂2) یکتاي پیام زوج دنباله به گیرنده روش این در

(Y n, Xn
1 (m̂1), X

n
2 (m̂2)) ∈ T (p(y, x1, x2)).

ایم: کرده تعریف اینگونه را p(y, x1, x2) آن در که

p(y, x1, x2) = p(x1)p(x2)p(y|x1, x2).

ارسال (M1,M2) = (1, 1) که بگیریم نظر در را حالتی که است کافی خطا احتمال محاسبه براي که دید میتوان مشابها
دهد: رخ زیر واقعه دو از یکی اگر میشود اشتباه دچار کدگشایی در گیرنده باشد. شده

E1 : (Y
n, Xn

1 (1), X
n
2 (1)) /∈ T (p(y, x1, x2)),

E2 : ∃(m̂1, m̂2) ̸= (1, 1) : (Y n, Xn
1 (m̂1), X

n
2 (m̂2)) ∈ T (p(y, x1, x2)).

نوشت: زیر واقعه سه اجتماع بصورت میتوان را E2 واقعه

E21 : ∃m̂1 ̸= 1 : (Y n, Xn
1 (m̂1), X

n
2 (1)) ∈ T (p(y, x1, x2)).
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E22 : ∃m̂2 ̸= 1 : (Y n, Xn
1 (1), X

n
2 (m̂2)) ∈ T (p(y, x1, x2)).

E23 : ∃m̂1 ̸= 1, m̂2 ̸= 1 : (Y n, Xn
1 (m̂1), X

n
2 (m̂2)) ∈ T (p(y, x1, x2)).

داریم: سپس

p(Error|M1 = 1,M2 = 1) = p(E1 ∪ E2)

= p(E1 ∪ E21 ∪ E22 ∪ E23)

≤ p(E1) + p(E21) + p(E22) + p(E23).

که کرد مشاهده میتوان بزرگ اعداد قانون از استفاده با

lim
n→∞

p(E1) = 0.

اگر میرود صفر سمت به آن احتمال نتیجه در است. قبل بخش از E4 واقعه همان دقیقا E22 واقعه

R2 < I(X2;Y,X1) = I(X2;Y |X1). (1)

اگر میرود صفر سمت به E21 واقعه احتمال تقارن از استفاده با

R1 < I(X1;Y,X2) = I(X1;Y |X2). (2)

را Y n متغیر میکنیم. استفاده گنجایشی لم از برود. صفر سمت به p(E23) که است شرایطی محاسبه جدید قسمت تنها
ما نظر مورد کد کتاب اینجا در میدهیم. قرار Ũ = ∅ و بگیریم نظر در Ỹ n دنباله عنوان به میتوانیم

(2nR1 − 1)(2nR2 − 1) ≈ 2n(R1+R2)

مرتب زوج با میتوانیم دهیم، نشان m ∈ [1 : (2nR1 − 1)(2nR2 − 1)] با را آنها اینکه بجاي که که دارد دنباله
کنیم: گذاري اندیس (m1,m2)

Xn(m1,m2) = (Xn
1 (m1), X

n
2 (m2)), m1 ∈ [2 : 2nR1 ],m2 ∈ [2 : 2nR2 ]

Xn(m1,m2)مستقل هاي دنباله که کنید توجه است. (X1, X2) بشکل گنجایشی لم در استفاده Xبراي متغیر یعنی
نیستند. پسمستقل دارند، مساوي اول ,Xn(2بخش 3) ,Xn(2و 2) مثال نیستند. (m1,m2)مختلف مقادیر براي هم از
کد کلمات تک تک اي حاشیه توزیع که است ضروري تنها نیست. الزم کد کلمات استقالل گنجایشی لم در که دیدیم اما
اي حاشیه توزیع از i.i.d. بصورت Xn(m1,m2) بگیریم نظر در را m1,m2 خاص مقدار هر اگر باشد. i.i.d. بصورت
به p(E23) احتمال آن نتیجه در است. برقرار گنجایشی لم شرایط پس است. شده تولید p(x1, x2) = p(x1)p(x2)

اگر میرود صفر سمت

R1 +R2 < I(X1, X2;Y ). (3)
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میرسیم. زیر حصول قابل ناحیه به (3) ،(2) ،(1) روابط از استفاده با
∪

p(x1), p(x2)


0 ≤ R1 ≤ I(X1;Y |X2),
0 ≤ R2 ≤ I(X2;Y |X1),

R1 +R2 ≤ I(X1, X2;Y ).

هر براي دیگر فرستنده اطالعات که هستند معنی این به باال رابطه در دوم و اول هاي نامساوي شهودي، طور به 1 نکته
اینکه یکی داشت: معنی دو متغیر یک به کردن مشروط که آورید بیاد است؛ شده فرض دانسته ضمنی طور به فرستنده
پوش کردن مشروط دیگر معنی شده؛ فرض دانسته مساله زمینه پیش در و نیست تصادفی دیگر و شده دانسته متغیر آن
X2 که است حالتی مانند I(X1;Y |X2) عبارت است. بودن دانسته معنی به بودن مشروط اینجا در بود. گیري محدب
زیرا است، تناقض این نظر به اما فرستد. می اطالعات کدگشایی این به توجه با X1 و است شده کدگشایی گیرنده در قبال
موضوع این است. دانسته X2 که شده فرض X1 کدگشایی براي و است، دانسته X2 که شده فرض X1 کدگشایی براي
حل را پارادکس این که است مجموع نرخ روي سوم نامساوي مهم نکته نیست. مشخص شروع نقطه و میرسد نظر به دوري

باشیم: داشته را زیر شکل که نیست ممکن یعنی است. فعال همواره سوم نامساوي که میکنیم ادعا ابتدا میکند.

زیرا

I(X1;Y |X2) + I(X2;Y |X1) = I(X1;Y X2) + I(X2;Y |X1)

≥ I(X1;Y ) + I(X2;Y |X1)

= I(X1, X2;Y )

مستطیل گوشه از دقیقا R1+R2 = I(X1, X2;Y ) خط اگر مستطیل، (یا ضلعی پنج یک همواره ناحیه شکل واقع در
مختصات داراي اي گوشه نقطه دو که میبینیم کنیم محاسبه را شکل این اي گوشه نقاط اگر حال بود. خواهد کند) گذر

]هاي
I(X1;Y )

I(X2;Y |X1)

]
]و

I(X1;Y |X2)
I(X2;Y )

]
متناظر ناحیه این اي گوشه نقاط میشود، مشاهده که همانطور است. شده داده نشان 1 شکل در موضوع این میباشند.
کدگشایی همراه به زمانی اشتراك که بگیریم نتیجه میتوانیم اینجا از ندارد. وجود تناقضی و میباشد متوالی کدگشایی با

میرساند. همزمان کدگشایی ناحیه به را ما متوالی

7



خاص. p(x2) و p(x1) یک از استفاده با همزمان کدگشایی روش توسط آمده بدست ناحیه :1 شکل

بصورت و فهمید، را X2 میتوان Y و X1 داشتن با که است خاصیت این داراي Y = X1 +X2 جمعی کانال 2 مثال
داریم: مشابه خاصیت با دلخواهی چندگانه دسترسی کانال کنید فرض فهمید. را X1 میتوان Y و X2 داشتن با مشابه

بطوریکه دارند وجود g و f توابع

X1 = f(Y,X2), X2 = g(Y,X1).

Y n و Xn
1 داشتن با مثال زیرا است دیگر پیام کدگشایی با معادل ها پیام از یکی کدگشایی که میدهد نتیجه رابطه این

با هستند برابر همزمان کدگشایی ناحیه اي گوشه نقاط یافت. را Xn
2 ]میتوان

I(X1;Y )
I(X2;Y |X1)

]
=

[
I(X1;Y )
H(X2)

]
]و

I(X1;Y |X2)
I(X2;Y )

]
=

[
H(X1)
I(X2;Y )

]
.

مستقیم بصورت کانالش) ورودي آنتروپی نرخ (با ها فرستنده از یکی که است این نقاط این به رسیدن براي دیگر روش
اطالعات به میتواند فرستنده و بوده کانال نویز همانند دیگر فرستنده نظر از ارسال این کند. ارسال کانال روي اطالعات

برسد. کانال خروجی و ورودي میان متقابل

با است برابر همزمان کدگشایی روش از شده حصول مجموع نرخ ماکزیمم که دهید نشان 3 تمرین

max
p(x1),p(x2)

I(X1, X2;Y ).

پنج اي گوشه راس کدام در همزمان کدگشایی ناحیه روي λR1 + R2 ماکزیمم مقدار شده، داده دلخواه λ ≥ 0 براي
بیابید. ناحیه این روي λR1 +R2 ماکزیمم مقدار براي عبارتی میدهد؟ رخ ضلعی
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نیست. محدب اي مجموعه لزوما ضلعی پنج دو اجتماع :2 شکل

چندگانه دسترسی کانال ظرفیت ناحیه 5
رسیدیم زیر ناحیه به همزمان کدگشایی روش از استفاده با

∪
p(x1), p(x2)


0 ≤ R1 ≤ I(X1;Y |X2),
0 ≤ R2 ≤ I(X2;Y |X1),

R1 +R2 ≤ I(X1, X2;Y ).

تغییر با که هایی ناحیه بگیریم. اجتماع آیند می دست به p(x1), p(x2) تغییر با که ها ناحیه تمامی روي باید یعنی
داشته مختلف هاي جهت در کشیدگی میتوانند که بود خواهند هایی ضلعی پنج بشکل آیند، می دست به p(x1), p(x2)
داده نشان مختلف ناحیه دو 2 شکل در مثال باشد. محدب اي ناحیه اجتماع این که ندارد وجود دلیلی همچنین باشند.
قابل نقطه دو بین واصل خط به زمانی اشتراك از استفاده با میتوان که آنجایی از نیست. محدب ها آن اجتماع که شده

است: حصول قابل اي ناحیه نیز همزمان کدگشایی ناحیه محدب پوش رسید، حصول

CONV.HULL

( ∪
p(x1), p(x2)


0 ≤ R1 ≤ I(X1;Y |X2),
0 ≤ R2 ≤ I(X2;Y |X1),

R1 +R2 ≤ I(X1, X2;Y ).

)
⊆ C.

واقع در که میشود ثابت است. ظرفیت ناحیه C آن در که

C = CONV.HULL

( ∪
p(x1), p(x2)


0 ≤ R1 ≤ I(X1;Y |X2),
0 ≤ R2 ≤ I(X2;Y |X1),

R1 +R2 ≤ I(X1, X2;Y ).

)
.

کرد. خواهیم ثابت را وارون قسمت بعد جلسات در

چندگانه دسترسی کانال ظرفیت ناحیه از حرفی چند شکل یک 1 . 5
مولن در ون توسط ظرفیت ناحیه از حرفی چند شکل شود، یافته باال شکل به ظرفیت ناحیه آنکه از پیش تاریخی بصورت

شد. یافت
یعنی نویز، عنوان به تداخل تلقی روش ناحیه که گفتیم
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هاي ورودي و اول، فرستنده اختیار در X11, X12, · · · , X1k هاي ورودي اینجا در چندگانه. دسترسی کانال k ضرب :3 شکل
است. دوم فرستنده اختیار در X21, X22, · · · , X2k

R(q(y|x1, x2)) =
∪

p(x1)p(x2)

{
0 ≤ R1 ≤ I(X1;Y ),
0 ≤ R2 ≤ I(X2;Y ).

از چندحرفی شکل باید ابتدا اما است! بهینه نویز عنوان به تداخل تلقی روش ناحیه از چندحرفی شکل اما نیست. بهینه
است: زیر صورت به نویز عنوان به تداخل تلقی روش ناحیه از حرفی6 k شکل آوریم. بدست را ناحیه

1

k
R
(
q(y1|x11, x21)q(y2|x12, x22) · · · q(yk|x1k, x2k)

)
.

شکل ایم. کرده ضرب 1
k ضریب یک در سپس و کرده حساب موازي) کانال k) ضربی کانال براي Rرا ناحیه همان واقع در

زیر عبارات به دهیم بسط را نویز عنوان به تداخل تلقی روش ناحیه از حرفی k شکل اگر میدهد. نشان را کانال k ضرب 3
رسیم. می

1

k
R
(
q(y1|x11, x21)q(y2|x12, x22) · · · q(yk|x1k, x2k)

)
=

∪
p(xk

1), p(x
k
2)

{
0 ≤ R1 ≤ 1

kI(X
k
1 ;Y

k),
0 ≤ R2 ≤ 1

kI(X
k
2 ;Y

k).

روشی و بگیریم نظر در بزرگ کانال یک عنوان به را کانال k توانیم می ما اینجا در است؟ حصول قابل نرخ ناحیه این چرا اما
را نویز عنوان به تداخل تلقی روش ناحیه از چندحرفی ناحیه کنیم. استفاده را گرفتیم کار به R(q(y|x1, x2)) براي که

بنویسیم. توانیم می را است حرفی k ناحیه از ها k همه روي اجتماع که
∪
k

∪
p(xk

1), p(x
k
2)

{
0 ≤ R1 ≤ 1

kI(X
k
1 ;Y

k),
0 ≤ R2 ≤ 1

kI(X
k
2 ;Y

k).

6k letter
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رساند. می ظرفیت به را ما باال هاي نرخ تمام اجتماع یعنی است. C ظرفیت ناحیه همان دقیقا ناحیه این که میکنیم ادعا
قبًال برعکس. و است چندحرفی ناحیه مجموعه زیر C که دهیم نشان باید است برقرار باال رابطه که این دادن نشان براي
نتیجه در و است حصول قابل نیز ها آن اجتماع پس بودند حصول قابل k هر ازاي به حرفی k شکل که که کردیم اثبات

کنیم: اثبات را زیر رابطه باید حاال است. C زیرمجموعه چندحرفی ناحیه عبارت

C ⊆
∪
k

∪
p(xk

1), p(x
k
2)

{
0 ≤ R1 ≤ 1

kI(X
k
1 ;Y

k),
0 ≤ R2 ≤ 1

kI(X
k
2 ;Y

k).

که دهیم می نشان بگیرید. (R′
1, R

′
2) ∈ C دلخواه نقطه یک

(R′
1, R

′
2) ∈

∪
k

∪
p(xk

1), p(x
k
2)

{
0 ≤ R1 ≤ 1

kI(X
k
1 ;Y

k),
0 ≤ R2 ≤ 1

kI(X
k
2 ;Y

k).

برساند. ϵ خطاي احتمال به را ما که دارد وجود ها نرخ این براي کد یک ϵ > 0 هر براي (R′
1, R

′
2) ∈ C که آنجایی از

دهیم. نشان زیر شکل در شماتیک بصورت را آن متغیرهاي و بوده n طول به کد این که کنید فرض

که میدهیم نشان باشند. برقرار P (M2 ̸= M̂2) ≤ ϵ و P (M1 ̸= M̂1) ≤ ϵ باید ϵ خطاي احتمال براي

(R′
1 −O(ϵ), R′

2 −O(ϵ)) ∈
∪
k

∪
p(xk

1), p(x
k
2)

{
0 ≤ R1 ≤ 1

kI(X
k
1 ;Y

k),
0 ≤ R2 ≤ 1

kI(X
k
2 ;Y

k).

رابطه رابطه، این میشود.7 استفاده کامپیوتر علوم در که است اصطالحی و میباشد ϵ مرتبه از اینجا در O(ϵ) از منظور که
که گرفت نتیجه و داد میل صفر سمت به را آن میتوان بود دلخواه ϵ چون میکند ثابت را ما نیاز مورد

(R′
1, R

′
2) ∈

∪
k

∪
p(xk

1), p(x
k
2)

{
0 ≤ R1 ≤ 1

kI(X
k
1 ;Y

k),
0 ≤ R2 ≤ 1

kI(X
k
2 ;Y

k).

اثبات به بازگردیم

(R′
1 −O(ϵ), R′

2 −O(ϵ)) ∈
∪
k

∪
p(xk

1), p(x
k
2)

{
0 ≤ R1 ≤ 1

kI(X
k
1 ;Y

k),
0 ≤ R2 ≤ 1

kI(X
k
2 ;Y

k).

در شده استفاده p(xn2 ) و p(xn1 ) و k = n آن خاص حالت یک شده گرفته p(xk1)p(xk2) و k تمامی روي اجتماع چون
داریم انتخابی کد به مربوط متغیرهاي براي که کنیم ثابت میخواهیم پس است. ما انتخابی کد

R′
1 −O(ϵ) ≤ 1

n
I(Xn

1 ;Y
n), R′

2 −O(ϵ) ≤ 1

n
I(Xn

2 ;Y
n)

O(ϵ) جمله میرود صفر سمت به ϵ وقتی باشد)؛ مهم ما براي ضریب آن مقدار اینکه (بدون باشد ϵ از ضریبی همانند که است اي جمله O(ϵ)7

بکنیم. ϵ پشت ضریب دقیق مقدار درگیر را خود نخواهیم که است سودمند زمانی نمادگذاري این میرود. صفر سمت به هم
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میرسند. ظرفیت ناحیه نزدیکی به زمانی چه نمیدانیم اما کنند می رشد k کردن اضافه با حرفی k شکل هاي ناحیه :4 شکل

که دانیم می
1

n
H(M1) = R′

1,
1

n
H(M2) = R′

2.

کنیم ثابت که است کافی پس
1

n
H(M1)−O(ϵ) ≤ 1

n
I(Xn

1 ;Y
n)

1

n
H(M2)−O(ϵ) ≤ 1

n
I(Xn

2 ;Y
n)).

داریم: اثبات براي

I(Xn
1 ;Y

n) = I(Xn
1M1;Y

nM̂1) ≥ I(M1; M̂1) = H(M1)−H(M1|M̂1) ≥ H(M1)−O(nϵ)

جمله کردیم. استفاده فانو نامساوي از آخر مرحله در که
1

n
H(M2)−O(ϵ) ≤ 1

n
I(Xn

2 ;Y
n)

نویز عنوان به تداخل تلقی روش ناحیه از حرفی چند شکل رسد. می پایان به اینجا در اثبات میشود. ثابت مشابه طریق به
است! بهینه

حرفی k شکل در که میدهد نشان باال بحث اما نیست، اي بهینه روش نویز عنوان به تداخل ناحیه که میدانستیم 4 نکته
بار یک تنها موازي کانال k از که کنیم فرض میتوانیم باشیم، داشته k بطول کد یک اگر چرا؟ است. بهینه روش این
که باشد قرار اگر اما کردیم می استفاده کردن کد از ما که بود خوب دلیل این به تداخل حذف روش ایم. کرده استفاده
یعنی کنیم بررسی جداگانه را کدام هر که است این روش موثرترین که رسد می نظر به کنیم استفاده کانال از بار یک فقط

بگیریم. نظر در نویز را دیگري کدام هر بررسی هنگام که این جز نداریم اي چاره عمًال
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نمیکند ما به کمکی حرفی چند شکل بودن بهینه 1 . 1 . 5
و حساب عمال را ناحیه توانیم نمی وقت هیچ ما روش این با دارد. اساسی مشکل یک بردیم کار به باال در ما که روشی
کنیم انتخاب را دلخواهی ϵ دقت ما وقتی که است معنی این به است محاسبه قابل عبارتی گوییم می وقتی کنیم. ترسیم
اجتماع داریم ما اینجا در برساند. شده داده دقت با جواب به را ما و یافته خاتمه متناهی زمان در که باشد الگوریتمی باید
می رشد k کردن اضافه با و هستند 4 شکل صورت به حرفی k شکل هاي ناحیه میگیریم. حرفی k شکل از k مقادیر روي
یا ایم رسیده ϵدقت ي فاصله به آیا که فهمید شود نمی چون دارد نگه دست باید زمانی چه که داند نمی ما الگورتیم کنند.
تمامی براي میکنند. رشد چگونه نواحی و بیافتد است قرار اتفاقی چه آینده هاي k براي که نداریم شهودي هیچ چون نه.
چون ندارند ارزشی جمالت این اما آورد دست به داشتیم اینجا در چه آن مشابه حرفی k شکل هاي جمله توان می مسائل

برسانند. ظرفیت محاسبه به را ما توانند نمی عملی نظر از که

13


