
Ақпараттар үдерісі- ақпараттық 

жүйенің негізі. Энтропия және 

оның қасиеттері.



Ақпараттар теориясы 

Ақпараттар теориясы– бұл ақпаратты 

алу, түрлендіру, жинау, өңдеу және беру 

жайлы ғылым. 

Ақпараттар 

теориясының 

бағыттары

құрылымдық статистикалық семантикалық



Құрылымдық теория жеке ақпараттық

хабарламаларды құру құрылымын

қарастырады.

Статистикалық теория анықталмағандық

өлшемі тұрғысынана ақпаратты бағалайды.

Семантикалық теория ақпараттың

мағыналық сипаттамаларын оқытады:

бағалылығы, пайдалылығы, тиімділігі,

ақпаратты өткізу қабілеттілігі, ақпараттық

бөгеуілге тосқауыл беруі және құрамы.



Құрылымдық теорияда ақпараттың геометриялық,

комбинаторлық және аддитивтік өлшемдері

қарастырылады. Ең кең тарағаны- екілік аддитивтік

өлшем, ол Хартли өлшемі (1928ж.) деп те аталады.

Ақпараттың саны екілік өлшеммен - битпен

өлшенеді.

I=-nlog2m,

мұндағы, I – ақпарат саны немесе көлемі

m – элементтер саны

n- элементтердің пайда болу саны



Мысалы. Хабарламадағы ақпарат санын табу керек, 

егер олардың ықтималдықтары p1 = 3/4; p2 = ¼ тең 

болса және n=8, m=2.

Ақпарат саны:



1)  Хабарламада байтпен кодталған неше символ 

бар: 1101001100011100110100110001110001010111 ? 

Шешуі: 1101001100011100110100110001110001010111 

Жауабы: 3 символ бар.

2) Теңдеуді шешіңіз: 

3) Теңдеулер жүйесін шешіңіз



Геометриялық өлшем ақпарат

көлемін бағалайды.

Комбинаторлық өлшем ақпаратты әр

түрлі комбинациялармен өрнектегенде

қолданылады.

Мысалы, 1110 саны берілген. 0 саны

орын ауыстырғаннан кейін комбинация

өзгерді: 0111. Яғни, 14 саны 7-ге ауысты.



Энтропия түсінігі. Шеннон формуласы.
Энтропия — тәуелсіз хабарламалардан тұратын

ақпарат көзінің элементар хабарламасына сәйкес

ақпарат саны.

Ақпараттық энтропия (ақпараттар теориясындағы

энтропия) — ақпараттың анықсыздық немесе

болжауға келмейтін шама, яғни қандай да бір

алфавиттің символының пайда болуының

анықсыздығы.



Ақпараттың статистикалық өлшемінде (Шеннон

өлшемі, 1947-1948жж) ақпарат кездейсоқ оқиға,

ақпараттың көлемінде осы оқиғалардың

ықтималдықтары қарастырылады. Оқиғалардың

толық тобы ансамбль деп аталады.

Ансамбльдердің энтропиясы оның

анықсыздығының сандық өлшемін есептейді.

Оқиғалардың ықтималдықтарының қосындысы 1-

ге тең.
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Энтропия - {Х, р(х)} ансамблінде анықталған I(x) 

кездейсоқ шаманың H(x) математикалық күтімі ,  яғни ол 

бір символға келетін ақпарат санының орта мәнін 

сипаттайды. 



Логарифм 2 негізді болса, онда ақпарат

саны битпен, егер 10 негізді болса, онда

дитпен, егер е=2,71828 негізді болса,

онда нитпен, ал 3 негізді болса, онда

титпен өлшенеді.

Бұл формула Шеннон формуласы деп те

аталады.



0 және 1 символдарын беретін тәуелсіз хабарламалар 

көзінің энтропиясын есептеу керек, егер  

ықтималдықтары p(0) = 3/4, p(1) = 1/4  тең болса. 

Решение:



Мысалы.  Екі дискретті шамалардың  Х  және Y ансамбльдері берілген. 

Энтропияларын салыстыру керек. 

Шешуі: Энтропия кездейсоқ шаманың нақты мәндерінен тәуелсіз, 

сондықтан 

Н(Х) = Н(Y)  = - 4(0,25log0,25) = -4(1/4log1/4) =

= log 4 = 2 бит

Х кездейсоқ шамалар 0,5           0,7           0,9            0,3

Пайда болу ықтималдықтары 0,25          0,25         0,25           0,25

y кездейсоқ шамалар 5               10           15            8  

Пайда болу ықтималдықтары 0,25          0,25         0,25           0,25



Энтропияның қасиеттері:

1)Энтропия әрқашан теріс емес нақты шама;

0 ≤ pi ≤1, i=1,..., N

2) Энтропия нөлге тең болады, егер

оқиғалардың ықтималдықтарының бірі 1-ге

тең болса;

3) Энтропия максимал мәнге ие болады, егер

оқиғалардың ықтималдықтарының өзара тең

болса;

4) Энтропия - анықсыздықтың дәрежесі.



Семантикалық құрылымда тезаурус

(мағыналы сөздік) құрылады. Тезаурус-

бұл қолданушы мен жүйе ала алатын

мәлімдемелер жиынтығы.



Байланыс каналы

Ақпарат көзі Кодтайтын 

құрылғы

Хабарлама

Алушы Қайта кодтайтын 

құрылғы

Ақпарат

Хабарлағыш Байланыс 

линиясы

Бөгеуілдер

Сигнал

ҚабылдағышШешуші 

құрылғы

Сигнал Сигнал-бөгеуіл

Ақпараттық жүйелерде ақпаратты беру



Жүйе ақпарат көзінен, байланыс линиясы және

ақпаратты алушыдан тұрады.

Жүйеге ақпарат хабарлама түрінде келіп түседі.

Хабарлама дегеніміз таңбалар (белгілер) немесе

алғашқы сигналдар жиынтығы.

Дискретті хабарлама хабарлама көзінің жеке

элементтерді (таңбалар) тізбекті түрде беруінің

нәтижесінде қалыптасады.

Әр түрлі таңбалар жиыны хабарлама көзінің

алфавиті, ал таңбалар саны алфавит көлемі деп

аталады.

Үзіліссіз хабарлама элементтерге бөлінбейді. Олар

үзіліссіз мәндер жиынын (бейне, баяндама)

қабылдайтын уақыт функциясымен сипатталынады.



Жіберілетін хабарлама адресіне сәйкес алдын-ала 

сигналға түрлендірілуі тиіс. Сигнал деп хабарламаны 

бейнелейтін өзгермелі физикалық шаманы түсінуге 

болады. 

Сигнал – хабарламаны материалды тасушы, яғни 

байланыс линиясы бойынша ақпаратты беруді 

қамтамасыз ететін өзгермелі физикалық шама. 

Хабарлағыштан қабылдағышқа сигналдардың берілуін 

қамтамасыз ететін физикалық орта байланыс 

линиясы деп аталады. 

Байланыс линиясы арқылы өтетін хабарламаларды 

сигналдарға түрлендіру хабарлағыштың көмегімен 

жүзеге асады. 



Дискретті хабарламаларды сигналдарға

түрлендіру кезінде хабарламаларды кодтау

жүргізіледі.

Кең мағынада кодтау дегеніміз

хабарламаларды сигналдарға түрлендіру.

Тар мағынада кодтау дегеніміз дискретті

хабарламаларды нақты символдар тіркесі

түріндегі сигналдармен бейнелеу. Кодтауды

жүзеге асыратын құрылғы кодер деп

аталады.



Сигналдарды беру кезінде сигналдар бөгеуілдердің

ықпалына ұшырайды. Бөгеуіл дегеніміз кез-келген

кедергі жасатын сыртқы әсерлер немесе ауытқулар,

сонымен қатар аппаратураның өзіндегі сигналдардың

бұрмалануы (аппаратурадағы кедергілер).

Қайта кодтайтын құрылғы (декодер) алынған

сигналды алушыға түсінікті болатындай етіп

түрлендіреді.

Сигналдарды беру жабдықтарының жиынтығы

байланыс каналы деп аталады.



Беруші құрылғы үзіліссіз

хабарламаларды немесе таңбаларды байланыс

линиясы бойынша ыңғайлы өтуі үшін

сигналдарға түрлендіреді. Символдардың

сигналға түрлену үдерісі модуляция, ал кері

түрлендіру үдерісі демодуляция деп аталады.

Оларды жүзеге асырушы құрылғылар:

модулятор және демодулятор. Модулятор мен

демодулятор модем деп аталады.


