
Бөгеуілге орнықты кодтау әдістері. 

Хэмминг коды және декодтау. 



Ақпаратты беру
Ақпаратты беру оны кеңістікте тарату үшін қажет. 

Ақпаратты берудің ақпараттық үдерістерінің 

сұлбасы

Ақпарат 

көзі

Кодтау 

құрылғысы
Қабылдағ

ыш

Декодтау 

құрылғысы

Бөгеуіл

Бөгеуілдерден қорғаныс

Байланыс 

каналы



Байланыс каналы ешқашан мінсіз

болмайды, себебі бөгеуілдер әрқашан

кедергі жасайды. Байланыс

каналдарындағы бөгеуілдер әр түрлі

себептерге байланысты пайда болады,

бірақ олардың берілетін ақпаратқа

әсерінің нәтижесі біреу - ақпаратты

бұрмалау.



Бөгеуілге орнықтылық дегеніміз

байланыс каналдарындағы бөгеуілдерге

қарамай ақпаратты қабылдауды жүзеге

асыратын жүйенің қабілеттілігі.

Ақпараттық жүйелерді талдау кезінде

жүйенің бөгеуілге орнықтылығының екі түрі

ажыратылып көрсетіледі: статикалық және

динамикалық. Статикалық бөгеуілге

орнықтылық жалған сигналдардың орта

санымен бағаланады, ал динамикалық

бөгеуілге орнықтылық жалған

командалардың орташа санымен бағаланады.



Қазіргі кезде дискретті байланыс

каналдарына қызығушылық танытылуда. Бұл

жүйелердегі берілетін дискретті

хабарламалар кодтауға келеді.

Бөгеуілге орнықты кодтың қарапайым

кодтан айырмашылығы, байланыс

каналдарында рұқсат етілген разрядтар

санынан тұратын кодтық комбинациялар

беріледі, ал қолданылмаған кодтық

комбинациялар рұқсат етілмеген деп аталады.



Дискретті каналдар дегеніміз дискретті

сигналдарды жіберудің құрылымдар жиыны.

Стационарлы дискретті канал төрт шартты

ықтималдықтармен анықталады:

p(0/0), p(1/0), p(0/1), p(1/1).

0 0

1 1



Мысал. Бөгеуілі бар екілік симметриялық 

байланыс каналы бойынша (x1,x2) –

сигналы беріледі, олардың 

ықтималдықтары  p(x1) =3/4, p(x2) =1/4. 

Бөгеуілдердің ықпалынан әр сигналды 

қабылдау ықтималдығы  α =7/8 дейін 

төмендейді. Табу керек: 

1) I(x;y) – ақпараттың орта санын,









Каналдағы қателік

Ақпарат 
көзі

Қабылдағыш
x v

e

Канал

1001010 1011000

Кей жағдайларда 1 мен 0 орны ауысып кетуі мүмкін.



Хэмминг коды

- (n, k) – код

- n = 2m – 1

- m  тексеру разряды

- k=n - m = 2m – 1-m ақпараттық разряд

- жүйелік код

- dmin= 3, t = 1

(7,4), (15, 11), (31,26) және т.б.



Мысал





Кодталған хабарламаны алайық:

b28 b27   b26  b25   b24    b23    b22

B21   b20   b19  b18   b17     b16   b15 

B14  b13    b12  b11    b10    b9     b8 

b7     b6     b5    b4     b3       b2    b1

b1, b2, b4, b8, b16 тексеру разряды, ал 
қалғандары ақпараттық разрядтар



Ақпараттық разрядқа берілген кодты 
ретімен орналастырамыз:
b3 =1, b5 = 0, b6 = 0, b7=1,  
b9=0, b10 =0, b11=0, b12=1,  
b13= 1, b14=1, b15=0, b17=1,  
b18=1, b19=1, b20=1, b21=0,  
b22=0, b23=0, b24=0, b25=0,  
b26=0, b27=0, b28=0. 



Ол үшін мына жиындарды енгіземіз: 

V1 = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27… -
бірінші разрядтары 1-ге тең

V2 = 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27… 
- екінші разрядтары 1-ге тең

V3 = 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 28…  -
үшінші разрядтары 1-ге тең

V4 = 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28… -
төртінші разрядтары 1-ге тең

V5 = 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 
… бесінші разрядтары 1-ге тең

Тексеру разрядының мәндері:



Онда mod2 бойынша

b1 = b3+b5+b7+b9+b11+b13+b15+b17+b19+b21+b23+b25+b27 = 1

b2 = b3+b6+b7+b10+b11+b14+ b15+ b18+ b19+ b22+ b23+ b26+ b27 = 1 

b4 = b5+b6+b7 +b12+b13+ b14+ b15+ b20 +b21+b22+b23+b28 = 1

b8 = b9+b10+b11+b12+b13+b14+b15+b24+b25+b26+b27+b28 = 1 

b16 = b17+b18+b19+b20+b21+b22+b23+b24+b25+b26+b27+b28 = 0

Енді тексеру коды мен ақпараттық кодтарды біріктіреміз:

Жауабы: 1111 0011 0001 1100 1111 0000 0000. 

b3 =1, b5 = 0, b6 = 0, b7=1,  
b9=0, b10 =0, b11=0, b12=1,  
b13= 1, b14=1, b15=0, b17=1,  
b18=1, b19=1, b20=1, b21=0,  
b22=0, b23=0, b24=0, b25=0,  
b26=0, b27=0, b28=0. 



Мысал2: Хэмминг кодын қолданып, 
хабарламадағы қатені табу. 

1) 1111 1011 0010 1100 1101 1100 110  

Шешілуі. Хабарлама 27  символдан 
тұрады, 22 ақпараттық, ал 5 тексеру 
разрядтары. 

Бұл разрядтар b1 = 1, b2 = 1, b4 = 1, 
b8 = 1, b16=0. 



Ол үшін мына жиындарды енгіземіз: 

V1 = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27… -
бірінші разрядтары 1-ге тең

V2 = 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27… 
- екінші разрядтары 1-ге тең

V3 = = 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23  -
үшінші разрядтары 1-ге тең

V4 = 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27 -
төртінші разрядтары 1-ге тең

V5 =  16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 … 
бесінші разрядтары 1-ге тең



Қатені табатын J есептейміз:

J санының разрядтарын анықтаймыз: 

j1 = b1 + b3+b5+b7+b9+b11+b13+b15+b17+b19+b21+b23+b25+b27 = 1 

j2 = b2+ b3+b6+b7+b10+b11+b14+ b15+ b18+ b19+ b22+ b23+ b26+ 
b27= 0 

j3 = b4+ b5+b6+b7 +b12+b13+ b14+ b15+ b20 +b21+b22+b23 = 0 

j4 = b9+b10+b11+b12+b13+b14+b15+b24+b25+b26+b27 = 0,

j5 = b16+ 17+b18+b19+b20+b21+b22+b23+b24+b25+b26+b27 = 1 

Яғни

J=10001 = 17 (ондық санау жүйесіндегі)



17 разрядта қате бар,  1-ді 0 –ге 
ауыстырамыз.

1111 1011 0010 1100 1101 1100 110

Аламыз:

1111 1011 0010 1100 0101 1100 110  

Тексеру разрятарын алып тастасақ

1101 0010 1100 1011 1001 10 – алатын 
санымыз


