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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

5
Θεωρία Πληροφορίας 

5.1  Εισαγωγή
Όπως αναφέραμε στο Κεφάλαιο 1 και επαναλάβαμε αρκετές φορές κατά την πορεία, ο σκοπός 
ενός συστήματος επικοινωνίας είναι να διευκολύνει τη μετάδοση σημάτων που παράγονται από 
μία πηγή πληροφορίας, μέσω ενός καναλιού επικοινωνίας. Αλλά, στο απλούστερο δυνατό επίπεδο, 
τι ακριβώς εννοούμε όταν μιλάμε για πληροφορία; Για να εξετάσουμε αυτό το σημαντικό ζήτημα, 
θα πρέπει να κατανοήσουμε τα βασικά της θεωρίας πληροφορίας.1 

Μελετάμε τη θεωρία πληροφορίας σ’ αυτό το μάλλον αρχικό στάδιο του βιβλίου για τρεις λόγους:
1.  Η θεωρία πληροφορίας κάνει εκτενή χρήση της θεωρίας πιθανοτήτων, την οποία μελετήσαμε 

στο Κεφάλαιο 3· άρα, είναι λογικό να ακολουθεί μετά από αυτό το κεφάλαιο.
2.  Προσδίδει σημασία στον όρο «πληροφορία», όπως τον χρησιμοποιήσαμε στα προηγούμενα 

κεφάλαια του βιβλίου.
3.  Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι, η θεωρία πληροφορίας προλειαίνει το έδαφος για 

πολλές σημαντικές έννοιες και θέματα, τα οποία θα εξετάσουμε σε επόμενα κεφάλαια.
Στο πλαίσιο των επικοινωνιών, η θεωρία πληροφορίας ασχολείται με τη μαθηματική μοντελοποίη-
 ση και ανάλυση ενός συστήματος επικοινωνίας και όχι με φυσικές πηγές πληροφορίας ή φυσικά 
κανάλια μετάδοσης. Συγκεκριμένα, παρέχει απαντήσεις (μεταξύ άλλων) σε δύο θεμελιώδη ερω-
τήματα:

1.  Πόση είναι η μη-αναγώγιμη πολυπλοκότητα, κάτω από την οποία ένα σήμα δεν μπορεί να 
συμπιεστεί; 

2.  Ποιος είναι ο απόλυτος ρυθμός μετάδοσης για αξιόπιστη επικοινωνία μέσω ενθόρυβου καναλιού;
Οι απαντήσεις σ’ αυτά τα δύο ερωτήματα μας οδηγούν στην εντροπία μιας πηγής και τη χωρητι-
κότητα ενός καναλιού, αντίστοιχα: 

1.  Η εντροπία (entropy) ορίζεται βάσει της πιθανοκρατικής συμπεριφοράς μιας πηγής πληροφο-
ρίας· το όνομά της προέρχεται από την αντίστοιχη έννοια της θερμοδυναμικής. 

2.  Η χωρητικότητα (capacity) ορίζεται ως η εγγενής ικανότητα ενός καναλιού να μεταφέρει πλη-
ροφορία· σχετίζεται, εκ φύσεως, με τα χαρακτηριστικά θορύβου του καναλιού. 

Ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα που προκύπτει από τη θεωρία πληροφορίας είναι το εξής: εάν η 
εντροπία της πηγής είναι μικρότερη από τη χωρητικότητα του καναλιού, τότε, ιδανικά, μπορεί να 
επιτευχθεί απαλλαγμένη από σφάλματα επικοινωνία μέσω αυτού του καναλιού. Επομένως, είναι 
απόλυτα ταιριαστό το ότι θα ξεκινήσουμε τη μελέτη της θεωρίας πληροφορίας εξετάζοντας τις 
σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες της αβεβαιότητας, της πληροφορίας και της εντροπίας.

5.2  Εντροπία
Υποθέστε ότι ένα πιθανοκρατικό πείραμα (probabilistic experiment) εκτελεί παρατήρηση της εξό-
δου που εκπέμπεται από μία διακριτή πηγή κατά τη διάρκεια κάθε διαστήματος σηματοδοσίας. Η 
έξοδος της πηγής μοντελοποιείται ως μία στοχαστική ανέλιξη, ένα δείγμα της οποίας συμβολίζεται 
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με τη διακριτή τυχαία μεταβλητή S. Αυτή η τυχαία μεταβλητή λαμβάνει σύμβολα από το σταθερό, 
πεπερασμένο αλφάβητο (alphabet)
 𝒮 s0 s1 , sK 1–=  (5.1)
με πιθανότητες 
 � S=sk pk,= k 0 1 K 1–=  (5.2)

Φυσικά, αυτό το σύνολο πιθανοτήτων πρέπει να ικανοποιεί την ιδιότητα κανονικοποίησης

 pk
k 0=

K 1–
1, pk 0=   (5.3)

Υποθέτουμε ότι τα σύμβολα που εκπέμπονται από την πηγή κατά τη διάρκεια διαδοχικών διαστη-
μάτων σηματοδοσίας είναι στατιστικά ανεξάρτητα. Δοθέντος ενός τέτοιου σεναρίου, μπορούμε να 
βρούμε ένα μέτρο (measure) του πόση πληροφορία παράγεται από μία τέτοια πηγή; Για να απαντή-
σουμε σ’ αυτό το ερώτημα, αναγνωρίζουμε ότι η ιδέα της πληροφορίας σχετίζεται στενά με αυτή 
της αβεβαιότητας, ή έκπληξης, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Θεωρήστε το συμβάν S = sk, το οποίο περιγράφει την εκπομπή του συμβόλου sk από την 
πηγή με πιθανότητα pk, όπως ορίζεται στην (5.2). Προφανώς, εάν η πιθανότητα pk = 1 και 
pi = 0 για όλα τα i ≠ k, τότε δεν υπάρχει καμία «έκπληξη» και, άρα, καθόλου «πληροφορία» όταν 
εκπέμπεται το σύμβολο sk, επειδή ξέρουμε ποιο πρέπει να είναι το μήνυμα από την πηγή. Εάν, από 
την άλλη, τα σύμβολα της πηγής εμφανίζονται με διαφορετικές πιθανότητες και η πιθανότητα pk 
είναι χαμηλή, τότε υπάρχει περισσότερη έκπληξη και, επομένως, περισσότερη πληροφορία όταν 
εκπέμπεται το σύμβολο sk από την πηγή, συγκριτικά με όταν εκπέμπεται ένα άλλο σύμβολο si, i ≠ 
k, με υψηλότερη πιθανότητα. Συνεπώς, οι έννοιες αβεβαιότητα (uncertainty), έκπληξη (surprise) 
και πληροφορία (information) σχετίζονται μεταξύ τους. Πριν λάβει χώρα το συμβάν S = sk, υπάρχει 
ένα ποσό αβεβαιότητας. Αφού λάβει χώρα το συμβάν S = sk, υπάρχει ένα ποσό έκπληξης. Μετά 
από την εμφάνιση του συμβάντος S = sk, υπάρχει κέρδος όσον αφορά στην ποσότητα πληροφο-
ρίας, η ουσία της οποίας μπορεί να θεωρηθεί ως άρση της αβεβαιότητας (resolution of uncertainty). 
Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι, η ποσότητα πληροφορίας σχετίζεται με το αντίστροφο 
της πιθανότητας εμφάνισης του συμβάντος S = sk.

Ορίζουμε την ποσότητα πληροφορίας (amount of information) που κερδίζεται μετά από την 
παρατήρηση του συμβάντος S = sk, το οποίο λαμβάνει χώρα με πιθανότητα pk, ως λογαριθμική 
συνάρτηση2

  I sk
1
pk
-----log=  (5.4)

η οποία αποκαλείται συχνά «ίδια πληροφορία» του συμβάντος S = sk. Αυτός ο ορισμός επιδεικνύει 
τις ακόλουθες σημαντικές ιδιότητες, οι οποίες είναι διαισθητικά ικανοποιητικές:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 I sk 0 for pk 1= =για   (5.5)

Προφανώς, εάν είμαστε απολύτως σίγουροι για την έκβαση ενός συμβάντος, ακόμα και πριν συμ-
βεί, δεν υπάρχει πληροφορία για να κερδηθεί.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 2 I sk 0 for 0 pk 1για   (5.6)
Η πραγματοποίηση ενός συμβάντος S = sk παρέχει είτε κάποια ποσότητα πληροφορίας, είτε καθό-
λου πληροφορία, αλλά δεν επιφέρει ποτέ απώλεια πληροφορίας.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 3  I sk I si for pk piγια  (5.7)

Όσο λιγότερο πιθανό είναι ένα συμβάν, τόσο περισσότερη πληροφορία θα κερδίσουμε όταν αυτό 
συμβεί.
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ΙΔΙΟΤΗΤΑ 4                  I sk sl I sk I sl+=  εάν sk και sl είναι στατιστικά ανεξάρτητα

Αυτή η προσθετική ιδιότητα απορρέει από τον λογαριθμικό ορισμό που περιγράφεται στην (5.4).
Η βάση του λογάριθμου στην (5.4) καθορίζει τις μονάδες του μέτρου πληροφορίας. Εντούτοις, 

είναι καθιερωμένη πρακτική στη θεωρία πληροφορίας η χρήση λογάριθμου με βάση το 2, έχοντας 
υπόψη τη δυαδική σηματοδοσία. Η προκύπτουσα μονάδα πληροφορίας αποκαλείται bit, συντομο-
γραφία των λέξεων binary digit (δυαδικό ψηφίο). Συνεπώς, γράφουμε

  
I sk

1
pk
-----2log=

p2 k for log– k 0 1, K 1–= =για
 (5.8)

Όταν pk = 12, έχουμε I(sk) = 1 bit. Επομένως, μπορούμε να δηλώσουμε το ακόλουθο:
Ένα bit είναι η ποσότητα πληροφορίας που κερδίζουμε όταν συμβαίνει ένα από δύο 
δυνατά και εξίσου πιθανά (ισοπίθανα) συμβάντα. 

Σημειώστε ότι η πληροφορία I(sk) είναι θετική ποσότητα, επειδή ο λογάριθμος ενός αριθμού 
μικρότερου από 1 –μιας πιθανότητας για παράδειγμα–, είναι αρνητικός. Σημειώστε επίσης ότι εάν 
η pk είναι μηδενική, τότε η ίδια πληροφορία Isk

 λαμβάνει μη-φραγμένη τιμή.
Η ποσότητα πληροφορίας I(sk) που παράγεται από την πηγή κατά τη διάρκεια ενός αυθαίρετου 

διαστήματος σηματοδοσίας εξαρτάται από το σύμβολο sk που εκπέμπεται από την πηγή εκείνη τη 
χρονική στιγμή. Η ίδια πληροφορία I(sk) είναι μία διακριτή τυχαία μεταβλητή που λαμβάνει τις 
τιμές I(s0), I(s1), , I(sK – 1) με πιθανότητες p0, p1, , pK – 1 αντίστοιχα. Η προσδοκία (expectation) 
της I(sk) για όλες τις δυνατές τιμές που μπορεί να λάβει η τυχαία μεταβλητή S δίνεται από την

 

H S � I sk=

pkI sk
k 0=

K 1–
=

pk
1
pk
-----2log

k 0=

K 1–
=

 (5.9)

Το μέγεθος H(S) αποκαλείται εντροπία (entropy),3 και ορίζεται τυπικά ως εξής:
Η εντροπία μιας διακριτής τυχαίας μεταβλητής, η οποία αναπαριστά την έξοδο μιας 
πηγής πληροφορίας, είναι ένα μέτρο του μέσου πληροφοριακού περιεχομένου ανά σύμ-
βολο πηγής. 

Σημειώστε ότι η εντροπία H(S) είναι ανεξάρτητη από το αλφάβητο αλφαβήτου 𝒮· εξαρτάται μόνο 
από τις πιθανότητες των συμβόλων στο αλφάβητο 𝒮 της πηγής. 

Ιδιότητες της Εντροπίας
Έχοντας ως βάση τον ορισμό της εντροπίας που δίνεται στην (5.9), βρίσκουμε ότι εντροπία της 
διακριτής τυχαίας μεταβλητής S είναι φραγμένη, ως εξής:

  0 H S K2log  (5.10)

όπου K είναι ο αριθμός των συμβόλων στο αλφάβητο 𝒮 . 
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Μελετώντας τα δύο φράγματα που επιβάλλονται στην εντροπία από την (5.10), μπορούμε να 
κάνουμε τις εξής δύο δηλώσεις:

1.  H(S) = 0, εάν, και μόνο εάν, η πιθανότητα pk = 1 για κάποιο k και οι υπόλοιπες πιθανότητες 
στο σύνολο είναι όλες μηδέν· αυτό το κάτω φράγμα στην εντροπία αντιστοιχεί σε απουσία 
αβεβαιότητας.

2.  H(S) = log K, εάν, και μόνο εάν, pk = 1/K για όλα τα k (δηλ., όλα τα σύμβολα στο αλφάβητο 
πηγής 𝒮 είναι ισοπίθανα)· αυτό το άνω φράγμα στην εντροπία αντιστοιχεί στη μέγιστη αβε-
βαιότητα.

Για να αποδείξουμε αυτές τις ιδιότητες της H(S), προχωράμε ως εξής: Κατ’ αρχάς, δεδομένου ότι 
κάθε πιθανότητα pk είναι μικρότερη από ή ίση με μονάδα, έπεται ότι κάθε όρος pklog2 (1/pk) στην 
(5.9) είναι πάντοτε μη-αρνητικός, οπότε H(S) � 0. Στη συνέχεια, παρατηρούμε ότι ο όρος γινο-
μένου pklog2 (1/pk) είναι μηδενικός εάν, και μόνο εάν, pk = 0 ή 1. Συμπεραίνουμε, επομένως, ότι 
H(S) = 0 εάν, και μόνο εάν, pk = 0 ή 1 για κάποιο k και όλοι οι υπόλοιποι όροι είναι μηδενικοί. Μ’ 
αυτό ολοκληρώνονται οι αποδείξεις για το κάτω φράγμα της (5.10) και τη δήλωση 1.

Για να αποδείξουμε το άνω φράγμα της (5.10) και  τη δήλωση 2, θα κάνουμε χρήση μιας ιδιό-
τητας του φυσικού λογάριθμου:
  loge x x 1 x 0–  (5.11)

όπου loge είναι ένας άλλος τρόπος περιγραφής του φυσικού λογάριθμου (natural logarithm), ο 
οποίος συμβολίζεται συνήθως με ln· οι δύο συμβολισμοί χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημοι. Αυτή 
η ανισότητα μπορεί να επαληθευτεί άμεσα, απεικονίζοντας τις συναρτήσεις lnx και (x – 1) ένα-
ντι του x, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.1. Εδώ βλέπουμε ότι η γραμμή y = x – 1 βρίσκεται 
πάντοτε επάνω στην καμπύλη y = logex. Η ισότητα ισχύει μόνο στο σημείο x = 1, όπου η γραμμή 
είναι εφαπτόμενη στην καμπύλη.

Για να προχωρήσουμε με την απόδειξη, θεωρούμε κατ’ αρχάς οποιεσδήποτε δύο διαφορετικές 
κατανομές πιθανότητας, τις οποίες συμβολίζουμε με p0, p1, …, pK – 1 και q0, q1,…, qK – 1 στο αλφά-
βητο 𝒮 = {s0, s1, …, sK – 1} μιας διακριτής πηγής. Άρα, μπορούμε να ορίσουμε τη σχετική εντροπία 
(relative entropy) αυτών των δύο κατανομών:

 D p q pk

pk

qk
-----

2
log

k 0=

K 1–
=   (5.12)

0

1.0

–1.0

1.0 2.0
x

y = x – 1

y = loge x

Σχήμα 5.1  Γραφικές παραστάσεις των 
συναρτήσεων x – 1 και log x ως προς x.
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Μεταβαίνοντας σε φυσικό λογάριθμο και χρησιμοποιώντας την ανισότητα της (5.11), μπορούμε 
να εκφράσουμε το άθροισμα στη δεξιά πλευρά της (5.12) ως εξής:

 

pk

pk

qk
-----

2
log

k 0=

K 1–
pk

qk

pk
-----

2
log

k 0=

K 1–
–=

1
2ln

-------- pk

qk

pk
----- 1–

k 0=

K 1–

1
loge 2
-------------- qk pk–

k 0=

K 1–
=

0=

όπου, στην τρίτη γραμμή της εξίσωσης, σημειώνουμε ότι τα αθροίσματα για όλα τα pk και qk ισού-
νται αμφότερα με τη μονάδα, σύμφωνα με την (5.3). Έτσι οδηγούμαστε στην θεμελιώδη ιδιότητα 
της θεωρίας πιθανοτήτων:
 D p q 0 (5.13) 

Με λόγια, η (5.13) δηλώνει ότι:
Η σχετική εντροπία ενός ζεύγους διαφορετικών διακριτών κατανομών είναι πάντοτε 
μη-αρνητική· είναι μηδενική μόνο όταν οι δύο κατανομές είναι πανομοιότυπες.

Υποθέστε στη συνέχεια ότι γράφουμε 

 
qk

1
K
---- k 0 1 K 1–==

πράγμα το οποίο αντιστοιχεί σε ένα αλφάβητο πηγής 𝒮 με ισοπίθανα (equiprobable) σύμβολα. 
Χρησιμοποιώντας αυτή την κατανομή στην (5.12) παίρνουμε 

 

D p q pk log2 pk log2 K pk
k 0=

K 1–
+

k 0=

K 1–
=

H S– K2log+=

όπου έχουμε κάνει χρήση των (5.3) και (5.9). Κατά συνέπεια, επικαλούμενοι τη θεμελιώδη ανισό-
τητα της (5.13), μπορούμε να γράψουμε, τελικά 

 H S K2log   (5.14)

Συνεπώς, η H(S) είναι πάντοτε μικρότερη από, ή ίση με log2 K. Η ισότητα ισχύει εάν, και μόνο εάν, 
τα σύμβολα στο αλφάβητο 𝒮  είναι ισοπίθανα. Μ’ αυτό ολοκληρώνεται η απόδειξη της (5.10) και, 
δυνάμει αυτής, οι συνοδευτικές δηλώσεις 1 και 2.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1  Εντροπία Τυχαίας Μεταβλητής Bernoulli 
Για να κατανοήσουμε τη σπουδαιότητα των ιδιοτήτων της H(S) που συνοψίζονται στην (5.10), 
θεωρούμε μία τυχαία μεταβλητή Bernoulli για την οποία το σύμβολο 0 εμφανίζεται με πιθανότητα 
p0 και το σύμβολο 1 με πιθανότητα p1 = 1 – p0. 
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Η εντροπία αυτής της τυχαίας μεταβλητής είναι 

  
H S p0 p02

log p1 log2p
1

––=

p0 p02
log 1 p0–  log2 1 p0–– bits–=

 (5.15)

σχέση από την οποία οδηγούμαστε στα ακόλουθα:
1.  Όταν p0 = 0, η εντροπία H(S) = 0· αυτό έπεται από το γεγονός ότι x loge x  0 καθώς x  0.
2.  Όταν p0 = 1, η εντροπία H(S) = 0.
3.  Η εντροπία H(S) αποκτά τη μέγιστη τιμή της, Hmax = 1 bit, όταν p1 = p0 = 12· δηλαδή, όταν 

τα σύμβολα 1 και 0 είναι εξίσου πιθανά.
Με άλλα λόγια, η H(S) είναι συμμετρική ως προς την p0 = 12.

Η συνάρτηση της p0 που δίνεται στη δεξιά πλευρά της (5.15) συναντάται συχνά σε πληροφο-
ριοθεωρητικά προβλήματα. Γι’ αυτό και συνηθίζεται να αναθέτουμε ένα ειδικό σύμβολο σ’ αυτή 
τη συνάρτηση. Συγκεκριμένα, ορίζουμε

 H p0 p0 p0 1 p0–  1 p0–
2

log–
2

log–=   (5.16)

Αποκαλούμε την H(p0) συνάρτηση εντροπίας (entropy function). Η διάκριση ανάμεσα στις (5.15) 
και (5.16) αξίζει να εξεταστεί προσεκτικά. Η H(S) της (5.15) δίνει την εντροπία της τυχαίας μετα-
βλητής Bernoulli, S. Από την άλλη, η H(p0) της (5.16) είναι μία συνάρτηση της εκ των προτέρων 
(prior) πιθανότητας p0 που ορίζεται στο διάστημα [0, 1]. Κατά συνέπεια, μπορούμε να απεικονί-
σουμε τη συνάρτηση εντροπίας H(p0) έναντι της p0, η οποία ορίζεται στο διάστημα [0, 1], όπως 
παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.2. Η καμπύλη στο Σχήμα 5.2 υπογραμμίζει τις παρατηρήσεις 1, 2 και 
3 που κάναμε παραπάνω.

0 0.2 0.4 0.60.5
Πιθανότητα συμβόλου, p0

0.8

H
(p

0)

1.0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Σχήμ α 5.2  Συνάρτηση εντροπίας, H(p0).

Επέκταση Διακριτής, Άνευ Μνήμης Πηγής
Προκειμένου να προσδώσουμε πιο συγκεκριμένο χαρακτήρα στη διακριτή πηγή συμβόλων στην 
οποία εστιάσαμε έως τώρα, θα υποθέσουμε ότι είναι άνευ μνήμης (memoryless), υπό την έννοια ότι 
το σύμβολο που εκπέμπεται από την πηγή ανά πάσα χρονική στιγμή είναι ανεξάρτητο από κάθε 
προηγούμενη και μελλοντική εκπομπή συμβόλου. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, συχνά το βρίσκουμε χρήσιμο να δουλεύουμε με μπλοκ (blocks) αντί για 
μεμονωμένα σύμβολα, όπου κάθε μπλοκ αποτελείται από n διαδοχικά σύμβολα πηγής. Μπορούμε 
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να αντιμετωπίσουμε κάθε τέτοιο μπλοκ ως παραγόμενο από μία εκτεταμένη πηγή (extended source) 
με αλφάβητο πηγής το οποίο περιγράφεται από το Καρτεσιανό γινόμενο ενός συνόλου Sn που περι-
έχει Kn διακριτά μπλοκ, όπου K ο αριθμός των διακριτών συμβόλων στο αλφάβητο S της αρχικής 
πηγής. Θεωρώντας τα σύμβολα πηγής στατιστικά ανεξάρτητα, έπεται ότι η πιθανότητα ενός συμβό-
λου πηγής στο Sn ισούται με το γινόμενο των πιθανοτήτων των n συμβόλων πηγής του S που συνι-
στούν ένα συγκεκριμένο σύμβολο πηγής στο  Sn. Συνεπώς, μπορούμε διαισθητικά να αναμένουμε 
ότι η H(Sn), η εντροπία της εκτεταμένης πηγής, ισούται το n-πλάσιο της H(S), της εντροπίας της 
αρχικής πηγής. Δηλαδή, μπορούμε να γράψουμε

 H S
n

nH S=   (5.17)

Θα παρουσιάσουμε την εγκυρότητα αυτής της σχέσης με τη βοήθεια ενός παραδείγματος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2  Εντροπία Εκτεταμένης Πηγής 
Θεωρήστε μία διακριτή, άνευ μνήμης πηγή με αλφάβητο πηγής 𝒮  = {s0, s1, s2}, της οποίας τα τρία 
διακριτά  χαρακτηριστικά σύμβολα έχουν τις ακόλουθες πιθανότητες:

 

p0
1
4
---=

p1
1
4
---=

p2
1
2
---=

Κατά συνέπεια, η χρήση της (5.9) δίνει την εντροπία της διακριτής τυχαίας μεταβλητής S που 
αναπαριστά τη πηγή ως

 

H S p0
1
p0
----- p1

1
p1
----- p2

1
p2
-----

2log+2log+2log=

1
4
---  log2 4

1
4
---  42log

1
2
---  22log+ +=

3
2
---=  bits

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τη δεύτερης-τάξεως επέκταση της πηγής. Με το αλφάβητο πηγής 𝒮 
να αποτελείται από τρία σύμβολα, έπεται ότι το αλφάβητο της εκτεταμένης πηγής S(2) έχει εννέα 
σύμβολα. Η πρώτη σειρά του Πίνακα 5.1 παρουσιάζει τα εννέα σύμβολα της S (2), σ0, σ1, …, σ8. 
Η δεύτερη σειρά του πίνακα παρουσιάζει τη σύνθεση αυτών των εννέα συμβόλων με όρους των 
αντίστοιχων ακολουθιών των συμβόλων πηγής s0, s1 και s2, συνδυασμένων κατά δύο τη φορά. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

ces of s0s0 s0s1 s0s2 s1s0 s1s1 s1s2 s2s0 s2s1 s2s2

i 0 1 8=
1
16
------ 1

16
------ 1

8
--- 1

16
------ 1

16
------ 1

8
--- 1

8
--- 1

8
--- 1

4
---

Πίνακας 5.1  Αλφάβητα γα την επέκτασης δεύτερης τάξεως μιας διακριτής, άνευ μνήμης πηγής

Σύμβολα της S(2)

Αντίστοιχες ακολουθίες 
συμβόλων της S

Πιθανότητα �(σi),
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Οι πιθανότητες των εννέα συμβόλων της εκτεταμένης πηγής παρουσιάζονται στην τελευταία σειρά 
του πίνακα. Κατά συνέπεια, η χρήση της (5.9) δίνει την εντροπία της εκτεταμένης πηγής ως

 

H S
2

p i
1

p i
-------------2log

i 0=

8
=

1
16
------log2 16

1
16
------log2 16

1
8
---log2 8

1
16
------ 162log+++=

+
1

16
------log2 16

1
8
---log2 8

1
8
---log2 8

1
8
---log2 8

1
4
--- 42log++++

3 bits=

Συνεπώς, βλέπουμε ότι H(S(2)) = 2H(S) σύμφωνα με την (5.17).

5.3  Θεώρημα Κωδικοποίησης Πηγής 
Τώρα που κατανοούμε την έννοια της εντροπίας μιας τυχαίας μεταβλητής, είμαστε σε θέση να 
εξετάσουμε ένα σημαντικό ζήτημα στη θεωρία επικοινωνίας: την αναπαράσταση δεδομένων που 
παράγονται από μία διακριτή πηγή πληροφορίας. 

Η διαδικασία διά της οποίας μπορεί να επιτε υχθεί αυτή η αναπαράσταση αποκαλείται κωδι-
κοποίηση πηγής (source encoding). Η συσκευή που εκτελεί την αναπαράσταση αποκαλείται κωδι-
κοποιητής πηγής (source encoder). Για λόγους που θα δοθούν στα επόμενα, θα ήταν επιθυμητό 
να μάθουμε τα στατιστικά της πηγής. Συγκεκριμένα, εάν είναι γνωστό ότι ορισμένα σύμβολα 
πηγής είναι περισσότερο πιθανό να προκύψουν σε σύγκριση με κάποια άλλα, τότε μπορούμε να 
εκμεταλλευτούμε αυτό το χαρακτηριστικό κατά την παραγωγή ενός κώδικα πηγής (source code) 
αντιστοιχίζοντας σύντομες (μικρού μήκους) κωδικολέξεις στα συχνά εμφανιζόμενα σύμβολα πηγής 
και μεγαλύτερου μήκους κωδικολέξεις στα σπανιότερα σύμβολα πηγής. Αποκαλούμε έναν τέτοιο 
κώδικα πηγής κώδικα μεταβλητού μήκους (variable-length code). Ο κώδικας Morse που χρησιμο-
ποιήθηκε κατά το παρελθόν στην τηλεγραφία αποτελεί είναι ένα παράδειγμα κώδικα μεταβλητού 
μήκους. Το βασικό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι η διατύπωση ενός κωδικοποιητή πηγής που να 
ικανοποιεί δύο απαιτήσεις:

1.  Οι κωδικολέξεις που παράγονται από τον κωδικοποιητή είναι σε δυαδική (binary) μορφή.
2.  Ο κώδικας πηγής είναι μοναδικά αποκωδικοποιήσιμος (uniquely decodable), έτσι ώστε η 

αρχική ακολουθία πηγής να μπορεί να ανακατασκευαστεί απολύτως από την κωδικοποιημένη 
δυαδική ακολουθία.

Η δεύτερη απαίτηση είναι ιδιαιτέρως σημαντική: συνιστά τη βάση για έναν τέλειο κώδικα πηγής 
(perfect source code).

Θεωρήστε το σχήμα κωδικοποίησης που παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.3, με μία διακριτή, άνευ 
μνήμης πηγή της οποίας η έξοδος sk μετατρέπεται από τον κωδικοποιητή πηγής σε μία ακολουθία 
από 0 και 1, η οποία συμβολίζεται με bk. Υποθέτουμε ότι η πηγή έχει αλφάβητο με K διαφορετικά 
σύμβολα και ότι το k-στό σύμβολο sk εμφανίζεται με πιθανότητα pk, k = 0, 1, , K – 1. 

sk bkΔιακριτή, 
άνευ μνήμης 

πηγή 

Κωδικοποιητής 
πηγής 

Δυαδική 
ακολουθία 

Σχήμα 5.3  Κωδικοποίηση πηγής. 
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Έστω ότι η δυαδική κωδικολέξη που ανατίθεται στο σύμβολο sk από τον κωδικοποιητή έχει μήκος 
lk, υπολογισμένο σε bits. Ορίζουμε το μέσο μήκος κωδικολέξης (codeword length) L  του κωδικο-
ποιητή πηγής ως
  L pklk

k 0=

K 1–
=  (5.18)

Με φυσικούς όρους, η παράμετρος L  που αναπαριστά τον μέσο αριθμό των bits ανά σύμβολο πηγής 
χρησιμοποιείται στη διαδικασία κωδικοποίησης πηγής. Έστω ότι το Lmin συμβολίζει την ελάχιστη 
δυνατή τιμή της L. Συνεπώς ορίζουμε την αποδοτικότητα κωδικοποίησης (coding effi ciency) του 
κωδικοποιητή πηγής ως
 

Lmin

L
-----------=  (5.19)

Με L Lmin, έχουμε σαφώς η  1. Ο κωδικοποιητής πηγής λέγεται ότι είναι αποτελεσματικός 
(effi cient) όταν το η προσεγγίζει τη μονάδα.

Αλλά πώς προσδιορίζεται η ελάχιστη τιμή της Lmin; Η απάντηση σ’ αυτό το θεμελιώδες ερώ-
τημα εμπεριέχεται στο πρώτο θεώρημα του Shannon: το θεώρημα κωδικοποίησης πηγής (source-
coding theorem),4 το οποίο μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:

Με δεδομένη μία διακριτή, άνευ μνήμης πηγή της οποίας η έξοδος συμβολίζεται με την 
τυχαία μεταβλητή S, η εντροπία H(S) επιβάλλει το ακόλουθο φράγμα στο μέσο μήκος 
κωδικολέξης L  για οποιοδήποτε σχήμα κωδικοποίησης πηγής:

  L   H(S)  (5.20)

Σύμφωνα με αυτό το θεώρημα, η εντροπία H(S) αναπαριστά ένα θεμελιώδες όριο (fundamental 
limit) στον μέσο αριθμό των bits ανά σύμβολο πηγής που απαιτούνται για την αναπαράσταση μίας 
διακριτής, άνευ μνήμης πηγής, επειδή μπορεί να γίνει τόσο μικρό, αλλά όχι μικρότερο από την 
εντροπία H(S). Συνεπώς, θέτοντας Lmin = H(S), μπορούμε να ξαναγράψουμε την (5.19) που ορίζει  
την αποδοτικότητα ενός κωδικοποιητή πηγής με όρους της εντροπίας H(S) όπως δείχνει η

 H S
L

------------=  (5.21)

όπου, όπως και παραπάνω, έχουμε η  1.

5.4  Αλγόριθμοι Συμπίεσης Δεδομένων Χωρίς Απώλειες 
Ένα κοινό χαρακτηριστικό των σημάτων που παράγονται από φυσικές πηγές είναι ότι, στη φυσική 
τους μορφή, εμπεριέχουν ένα σημαντικό ποσό πλεονασματικής (redundant) πληροφορίας, η μετά-
δοση της οποίας συνιστά σπατάλη των βασικών επικοινωνιακών πόρων. Για παράδειγμα, η έξοδος 
ενός υπολογιστή που χρησιμοποιείται για επαγγελματικές συναλλαγές συνιστά μία πλεονασματική 
ακολουθία υπό την έννοια ότι, τυπικά, οποιαδήποτε δύο γειτονικά σύμβολα είναι συσχετισμένα 
μεταξύ τους.

Άρα, για αποτελεσματική μετάδοση σήματος, η πλεονασματική πληροφορία θα πρέπει να 
αφαιρείται από το σήμα πριν από τη μετάδοσή του. Αυτή η λειτουργία, με μηδενική απώλεια πλη-
ροφορίας, εκτελείται συνήθως σε ένα σήμα ψηφιακής μορφής, περίπτωση στην οποία την αποκα-
λούμε συμπίεση δεδομένων χωρίς απώλειες (lossless data compression). Ο κώδικας που προκύπτει 
από μία τέτοια λειτουργία παρέχει μία αναπαράσταση της εξόδου πηγής η οποία είναι όχι μόνο 
αποτελεσματική με όρους του μέσου αριθμού των bits ανά σύμβολο, αλλά επίσης ακριβής υπό την 
έννοια ότι τα αρχικά δεδομένα μπορούν να ανακατασκευαστούν με μηδενική απώλεια πληροφο-
ρίας. Η εντροπία της πηγής καθιερώνει το θεμελιώδες όριο στην αφαίρεση του πλεονασμού από 
τα δεδομένα. Βασικά, η συμπίεση δεδομένων χωρίς απώλειες επιτυγχάνεται αναθέτοντας σύντομες 
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περιγραφές στις περισσότερο συχνές εκβάσεις της εξόδου πηγής και μεγαλύτερου μήκους περι-
γραφές στις λιγότερο συχνές.

Σ’ αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε ορισμένα σχήματα κωδικοποίησης πηγής για συμπίεση 
δεδομένων χωρίς απώλειες. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση περιγράφοντας ένα τύπο κώδικα πηγής 
γνωστό ως κώδικα προθέματος, ο οποίος όχι μόνο είναι μοναδικά αποκωδικοποιήσιμος, αλλά επί-
σης προσφέρει δυνατότητα επίτευξης μέσου μήκους κωδικολέξης που μπορεί να βρίσκεται αυθαί-
ρετα κοντά στην εντροπία της πηγής.

Κωδικοποίηση Προθέματος
Θεωρήστε μία διακριτή, άνευ μνήμης πηγή με αλφάβητο {s0, s1, , sK – 1} και αντίστοιχες πιθα-
νότητες {p0, p1, , pK – 1}. Για να έχει πρακτική χρησιμότητα, ένας κώδικας πηγής ο οποίος 
αναπαριστά την έξοδο αυτής της πηγής πρέπει να είναι μοναδικά αποκωδικοποιήσιμος. Αυτός ο 
περιορισμός διασφαλίζει ότι, για κάθε πεπερασμένη ακολουθία συμβόλων που εκπέμπεται από την 
πηγή, η αντίστοιχη ακολουθία κωδικολέξεων είναι διαφορετική από την ακολουθία κωδικολέξεων 
που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε άλλη ακολουθία της πηγής. Συγκεκριμένα ενδιαφερόμαστε για 
μια ειδική κατηγορία κωδίκων που ικανοποιούν έναν περιορισμό γνωστό ως συνθήκη προθέματος 
(prefi x condition). Προκειμένου να ορίσουμε τη συνθήκη προθέματος, έστω ότι η κωδικολέξη 
που ανατίθεται στο σύμβολο πηγής sk συμβολίζεται με mk1

mk2
mkn

, όπου τα μεμονωμένα 
στοιχεία mk1

mkn
 είναι 0 και 1 και n είναι το μήκος κωδικολέξης. Το αρχικό μέρος της κωδικο-

λέξης αναπαρίσταται από τα στοιχεία 
ll d

mk1
mki

 για κάποιο i  n. Οποιαδήποτε ακολουθία απο-
τελούμενη από το αρχικό μέρος της κωδικολέξης αποκαλείται πρόθεμα (prefi x) της κωδικολέξης. 
Συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι:

Ένα κώδικας προθέματος (prefi x code) ορίζεται ως ένας κώδικας στον οποίο καμία κωδι-
κολέξη δεν είναι το πρόθεμα οποιασδήποτε άλλης κωδικολέξης.

Οι κώδικες προθέματος ξεχωρίζουν από άλλους μοναδικά αποκωδικοποιήσιμους κώδικες λόγω 
του γεγονότος ότι το τέλος μιας κωδικολέξης είναι πάντοτε αναγνωρίσιμο. Κατά συνέπεια, η απο-
κωδικοποίηση ενός προθέματος μπορεί να επιτευχθεί αμέσως μόλις ληφθεί πλήρως η δυαδική 
ακολουθία που αναπαριστά ένα σύμβολο πηγής. Γι’ αυτό τον λόγο, οι κώδικες προθέματος αναφέ-
ρονται επίσης ως στιγμιαίοι κώδικες (instantaneous codes).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3  Διαφωτιστικό Παράδειγμα Κωδικοποίησης Προθέματος
Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη σημασία ενός κώδικα προθέματος, θεωρήστε τους τρεις κώδι-
κες πηγής του Πίνακα 5.2. Ο κώδικας I δεν είναι κώδικας προθέματος επειδή το bit 0, η κωδικολέξη 
για το s0, είναι πρόθεμα του 00, της κωδικολέξης για το s2. Επίσης, το bit 1, η κωδικολέξη για το s1, 
είναι πρόθεμα του 11, της κωδικολέξης για το s3. Παρόμοια, μπορούμε να δείξουμε ότι ο κώδικας 
III δεν είναι κώδικας προθέματος, ενώ ο κώδικας II είναι. 

Πίνακας 5.2  Διαφωτιστικό παράδειγμα ορισμού κώδικα προθέματος

s0 0.5 0 0 0

s1 0.25 1 10 01

s2 0.125 00 110 011

s3 0.125 11 111 0111

Σύμβολο πηγής Πιθανότητα εμφάνισης Κώδικας I Κώδικας II Κώδικας III
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Αποκωδικοποίηση Κώδικα Προθέματος
Για την αποκωδικοποίηση μίας ακολουθίας κωδικολέξεων που παράγονται από έναν κώδικα προθέ-
ματος πηγής, ο αποκωδικοποιητής πηγής (source decoder) ξεκινά απλώς από την αρχή της ακολου-
θίας και αποκωδικοποιεί μία κωδικολέξη τη φορά. Συγκεκριμένα, δημιουργεί το ισοδύναμο ενός 
δένδρου απόφασης (decision tree), το οποίο είναι μία γραφική απεικόνιση των κωδικολέξεων για 
τον συγκεκριμένο κώδικα πηγής. Για παράδειγμα, το Σχήμα 5.4 απεικονίζει το δένδρο απόφασης 
που αντιστοιχεί στο κώδικα II του Πίνακα 5.2. Το δένδρο έχει μία αρχική κατάσταση (initial state) 
και τέσσερεις τερματικές καταστάσεις (terminal states) που αντιστοιχούν στα σύμβολα πηγής s0, s1, 
s2 και s3. Ο αποκωδικοποιητής ξεκινά πάντοτε από την αρχική κατάσταση. Το πρώτο λαμβανόμενο 
bit μεταφέρει τον αποκωδικοποιητή στην τερματική κατάσταση s0 εάν είναι 0, ή διαφορετικά σε 
ένα δεύτερο σημείο απόφασης εάν είναι 1. Στη δεύτερη περίπτωση, το δεύτερο bit μεταφέρει τον 
αποκωδικοποιητή ένα βήμα παρακάτω στο δένδρο, είτε στη τερματική κατάσταση s1 εάν είναι 0, ή 
διαφορετικά σε ένα τρίτο σημείο απόφασης εάν είναι 1, και ούτω καθεξής. Αφού εκπέμψει το σύμ-
βολό της κάθε τερματική κατάσταση, ο αποκωδικοποιητής επανέρχεται στην αρχική κατάσταση. 
Σημειώστε επίσης ότι κάθε bit της λαμβανόμενης κωδικοποιημένης ακολουθίας εξετάζεται μόνο 
μία φορά. Θεωρήστε, για παράδειγμα, την ακόλουθη κωδικοποιημένη ακολουθία:

 

10 111  110 0  0  

s1 s3 s2       s0      s0

Αυτή η ακολουθία αποκωδικοποιείται άμεσα στην ακολουθία πηγής s1s3s2s0s0 Προτρέπουμε 
τον αναγνώστη να εκτελέσει αυτή την αποκωδικοποίηση.

Όπως αναφέραμε παραπάνω, ένας κώδικας προθέματος έχει τη σημαντική ιδιότητα ότι είναι στιγ-
μιαία αποκωδικοποιήσιμος. Αλλά το αντίστροφο δεν είναι κατ’ ανάγκην αληθές. Για παράδειγμα, ο 
κώδικας III στον Πίνακα 5.2 δεν ικανοποιεί τη συνθήκη προθέματος, εντούτοις είναι μοναδικά απο-
κωδικοποιήσιμος επειδή το bit 0 υποδεικνύει την αρχή κάθε  κωδικολέξης στον κώδικα.

Προκειμένου να ερευνήσουμε σε περισσότερο βάθος τους κώδικες προθέματος, θα προσφύ-
γουμε σε μία ανισότητα, η οποία εξετάζεται στη συνέχεια.

Ανισότητα Kraft 
Θεωρήστε μία διακριτή, άνευ μνήμης πηγή με αλφάβητο πηγής {s0, s1, , sK – 1} και πιθανότητες 
πηγής {p0, p1, , pK – 1}, με την κωδικολέξη του συμβόλου sk  να έχει μήκος lk, k = 0, 1, , K – 1. 

s1

s0

s2

s3

0

0

Αρχική 
κατάσταση 

0

1

1

1

Σχήμα 5.4  Δένδρο απόφασης για το κώδικα II του Πίνακα 5.2.

05_Haykin_Digital Com.indd   21705_Haykin_Digital Com.indd   217 21/9/2014   6:12:12 μμ21/9/2014   6:12:12 μμ



Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών218

Σύμφωνα με την ανισότητα Kraft,5 τα μήκη κωδικολέξης ικανοποιούν πάντοτε την ακόλουθη ανι-
σότητα:

  2
lk–

1
k 0=

K 1–
 (5.22)

όπου ο  παράγοντας 2 αναφέρεται στον αριθμό των συμβόλων στο δυαδικό αλφάβητο. Η ανισό-
τητα Kraft είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη ώστε ένας κώδικας πηγής να είναι κώδικας 
προθέματος. Με άλλα λόγια, η ανισότητα της (5.22) είναι απλώς μια συνθήκη για τα μήκη κωδι-
κολέξης ενός κώδικα προθέματος και όχι για τις ίδιες τις κωδικολέξεις. Για παράδειγμα, ανατρέ-
χοντας στους τρεις κώδικες που παρατίθενται στον Πίνακα 5.2, βλέπουμε ότι:

•  Ο κώδικας I παραβιάζει την ανισότητα Kraft· άρα, δεν μπορεί να είναι κώδικας προθέματος.
•  Η ανισότητα Kraft ικανοποιείται από αμφότερους τους κώδικες II και III, αλλά μόνο ο κώδι-

κας II είναι κώδικας προθέματος.
Δοθείσας μιας διακριτής, άνευ μνήμης πηγής με εντροπία H(S), ένας κώδικας προθέματος μπορεί 
να κατασκευαστεί με μέσο μήκος κωδικολέξης L , το οποίο φράσσεται ως εξής:

  H S L H S 1+  (5.23)

Το  αριστερό φράγμα της (5.23) ικανοποιείται με ισότητα υπό τη συνθήκη ότι το σύμβολο sk εκπέ-
μπεται από την πηγή με πιθανότητα

  pk 2
lk–

=  (5.24)

όπου lk είναι το μήκος της κωδικολέξης που ανατίθεται στο σύμβολο πηγής sk. Μία κατανομή που 
διέπεται από την (5.24) λέγεται ότι είναι δυαδική κατανομή (dyadic distribution). Για αυτή τη κατα-
νομή, έχουμε

 
2

lk–

k 0=

K 1–
pk

k 0=

K 1–
1= =

Υπ’ αυτή τη συνθήκη, η ανισότητα Kraft της (5.22) επιβεβαιώνει ότι μπορούμε να κατασκευά-
σουμε ένα κώδικα προθέματος, τέτοιο ώστε το μήκος της κωδικολέξης που ανατίθεται στο σύμ-
βολο πηγής sk να είναι log2 pk– . Για έναν τέτοιο κώδικα, το μέσο μήκος κωδικολέξης είναι 

  L
lk

2
lk

------
k 0=

K 1–
=  (5.25)

και η αντίστοιχη εντροπία της πηγής είναι 

  

H S
1

2
lk

------ log2 2
lk

k 0=

K 1–
=

lk

2
lk

------
k 0=

K 1–
=

 (5.26)

Σ’ αυτή την ειδική περίπτωση, βρίσκουμε από τις (5.25) και (5.26) ότι ο κώδικας προθέματος είναι 
προσαρμοσμένος (ταιριασμένος, matched) στην πηγή επειδή L H S= .

Αλλά πώς «ταιριάζουμε» τον κώδικα προθέματος με μία αυθαίρετη, διακριτή, άνευ μνήμης 
πηγή; Η απάντηση σ’ αυτό το βασικό πρόβλημα βρίσκεται στη χρήση ενός εκτεταμένου κώδικα 
(extended code). Έστω ότι το Ln  συμβολίζει το μέσο μήκος κωδικολέξης του εκτεταμένου κώδικα 
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προθέματος. Για έναν μοναδικά αποκωδικοποιήσιμο κώδικα, το Ln  είναι το μικρότερο δυνατό. 
Από την (5.23), βρίσκουμε ότι 

  nH S Ln nH S 1+  (5.27)

ή, ισοδύναμα, 

  H S
Ln

n
----- H S 1

n
---+  (5.28)

Στο όριο, καθώς το n προσεγγίζει το άπειρο, το κάτω και άνω φράγμα της (5.28) συγκλίνουν όπως 
δείχνει η
  

1
n
---

n
lim Ln H S=  (5.29)

Επομένως μπορούμε να κάνουμε την εξής δήλωση:
Κάνοντας την τάξη n ενός εκτεταμένου κωδικοποιητή προθέματος πηγής επαρκώς 
μεγάλη, μπορούμε να κάνουμε το κώδικα να αναπαριστά τη διακριτή, άνευ μνήμης πηγή 
S όσο πιστά επιθυμούμε. 

Με άλλα λόγια, το μέσο μήκος κωδικολέξης ενός εκτεταμένου κώδικα προθέματος μπορεί να γίνει 
τόσο μικρό όσο η εντροπία της πηγής, υπό την προϋπόθεση ότι ο εκτεταμένος κώδικας έχει επαρ-
κώς υψηλή τάξη, σύμφωνα με το θεώρημα κωδικοποίησης πηγής. Ωστόσο, το αντίτιμο που θα πρέ-
πει να πληρωθεί για τη μείωση του μέσου μήκους κωδικολέξης είναι η αυξημένη πολυπλοκότητα 
αποκωδικοποίησης, η οποία οφείλεται στην υψηλή τάξη του εκτεταμένου κώδικα προθέματος.

Κωδικοποίηση Huffman
Στη συνέχεια θα περιγράψουμε μία σημαντική κατηγορία κωδίκων προθέματος που είναι γνωστοί 
ως κώδικες Huffman. Η βασική ιδέα πίσω από τη κωδικοποίηση Huffman6 είναι η κατασκευή ενός 
απλού αλγόριθμου που υπολογίζει έναν βέλτιστο (optimal) κώδικα προθέματος για μία δεδομένη 
κατανομή, βέλτιστο υπό την έννοια ότι ο κώδικας έχει το μικρότερο αναμενόμενο μήκος (shortest 
expected length). Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας κώδικας πηγής του οποίου το μέσο μήκος κωδι-
κολέξης προσεγγίζει το θεμελιώδες όριο που τίθεται από την εντροπία μιας διακριτής, άνευ μνήμης 
πηγής, H(S). Η ουσία του αλγόριθμου που χρησιμοποιείται για τη σύνθεση του κώδικα Huffman 
συνίσταται στην αντικατάσταση του προκαθορισμένου συνόλου στατιστικών μιας διακριτής, άνευ 
μνήμης πηγής με ένα απλούστερο σύνολο. Αυτή η διαδικασία μείωσης εκτελείται βήμα προς βήμα 
και συνεχίζεται έως ότου να απομείνει ένα τελικό σύνολο με μόνο δύο στατιστικά πηγής (σύμ-
βολα), για το οποίο το (0, 1) είναι ένας βέλτιστος κώδικας. Στη συνέχεια, ξεκινώντας από αυτό 
τον τετριμμένο κώδικα, δουλεύουμε αντίστροφα για να κατασκευάσουμε το κώδικα Huffman για 
τη δεδομένη πηγή. 

Συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος κωδικοποίησης Huffman προχωρά ως εξής:
1.  Τα σύμβολα πηγής παρατίθενται σε σειρά φθίνουσας πιθανότητας. Τα δύο σύμβολα πηγής με 

τη χαμηλότερη πιθανότητα αντιστοιχίζονται στα 0 και 1. Αυτό το μέρος του βήματος αναφέ-
ρεται ως στάδιο διαχωρισμού (splitting stage).

2.  Αυτά τα δύο σύμβολα πηγής, στη συνέχεια, συνδυάζονται (combined) σε ένα νέο σύμβολο 
πηγής με πιθανότητα ίση με το άθροισμα των δύο αρχικών πιθανοτήτων. (Κατ’ αυτό τον 
τρόπο, η λίστα συμβόλων πηγής, και, επομένως, στατιστικών πηγής, μειώνεται κατά ένα σε 
μέγεθος). Η πιθανότητα του νέου συμβόλου τοποθετείται στη λίστα σύμφωνα με την τιμή της.

3.  Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου απομείνει μία τελική λίστα στατιστικών πηγής 
(συμβόλων) μόνο δύο στοιχείων, στα οποία αντιστοιχίζονται τα σύμβολα 0 και 1.
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Ο κώδικας για κάθε (αρχική) πηγή βρίσκεται δουλεύοντας αντίστροφα: «ιχνηλατώντας» την ακο-
λουθία των 0 και 1 που έχουν αντιστοιχιστεί σε αυτό το σύμβολο καθώς επίσης και στα επόμενά 
του.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4  Δένδρο Huffman 
Για να κατανοήσετε την κατασκευή ενός κώδικα Huffman, υποθέστε τα πέντε σύμβολα του αλφα-
βήτου μιας διακριτής, άνευ μνήμης πηγής και τις πιθανότητές τους, όπως παρουσιάζονται στις δύο 
αριστερότερες στήλες του Σχήματος 5.5β. Ακολουθώντας τη διαδικασία του αλγόριθμου Huffman, 
φτάνουμε στο τέλος του υπολογισμού σε τέσσερα βήματα, με αποτέλεσμα ένα δένδρο Huffman 
παρόμοιο μ’ αυτό που παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.5· το δένδρο Huffman δεν θα πρέπει να συγχέ-
εται με το δένδρο απόφασης του Σχήματος 5.4. Οι κωδικολέξεις του κώδικα Huffman για τη πηγή 
παρατίθενται στο Σχήμα 5.5α. Το μέσο μήκος κωδικολέξης είναι

 

L 0.4 2 0.2 2 0.2 2 0.1 3 0.1 3+ + + +=

2.2 binary symbols= δυαδικά σύμβολα

Η εντροπία αυτής της διακριτής, άνευ μνήμης πηγής υπολογίζεται ως εξής (δείτε (5.9)):

 

H S 0.4 log2
1

0.4
------- 0.2 log2

1
0.2
------- 0.2++ log2

1
0.2
------- 0.1 log2

1
0.1
------- 0.1+  log2

1
0.1
-------+=

0.529 0.464 0.464 0.332 0.332+ + + +=

2.121 bits=

Για αυτό το παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε δύο παρατηρήσεις:
1.  Το μέσο μήκος κωδικολέξης L  υπερβαίνει την εντροπία H (S) μόνο κατά 3.67%.
2.  Το μέσο μήκος κωδικολέξης L  πράγματι ικανοποιεί την (5.23).

(β)

(α)

Σύμβολο 

s0

s1

s2

s3

s4

Σύμβολο 

s0
s1
s2
s3
s4

Πιθανότητα 

0.4
0.2
0.2
0.1
0.1

Κωδικολέξη 

00
10
11

010
011

Στάδιο 1

0.4

0.2

0.2

0.1

0.1

Στάδιο 2

0.4

0.2

0.2

0.2

Στάδιο 3

0.4

0.4

0.2

Στάδιο 4

0.6

0.4

0

10

10

10

1

Σχήμα 5.5  (α) Παράδειγμα του αλγόριθμου κωδικοποίησης Huffman. (β) Κώδικας πηγής. 

Αξίζει να επισημάνουμε ότι η διαδικασία κωδικοποίησης Huffman (δηλ., το δένδρο Huffman) 
δεν είναι μοναδική. Συγκεκριμένα, μπορούμε να παραθέσουμε δύο παραλλαγές της διαδικασίας, 
οι οποίες ευθύνονται για τη μη-μοναδικότητα του κώδικα Huffman. Πρώτον, σε κάθε στάδιο δια-
χωρισμού κατά την κατασκευή ενός κώδικα Huffman είναι αυθαίρετος ο τρόπος με τον οποίο 
αντιστοιχίζονται τα σύμβολα 0 και 1 στα τελευταία δύο σύμβολα πηγής. Με οποιονδήποτε τρόπο 
κι αν γίνονται οι αντιστοιχίσεις, ωστόσο, οι προκύπτουσες διαφορές είναι τετριμμένες. Δεύτερον, 
όταν η πιθανότητα ενός συνδυασμένου συμβόλου (προκύπτει προσθέτοντας τις δύο τελευταίες 
πιθανότητες που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο βήμα) υπολογίζεται ίση με μία άλλη πιθανότητα 
στη λίστα, προκύπτει αμφισημία. Μπορούμε να προχωρήσουμε τοποθετώντας την πιθανότητα 
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του νέου συμβόλου όσο το δυνατόν ψηλότερα, όπως στο Παράδειγμα 4. Εναλλακτικά, μπορούμε 
να την τοποθετήσουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερα. (Υποτίθεται ότι με οποιονδήποτε τρόπο κι αν 
γίνεται η τοποθέτηση, ψηλά ή χαμηλά, παραμένει συνεπής σε όλη την έκταση της διαδικασίας 
κωδικοποίησης). Σε αυτό το σημείο ανακύπτουν εμφανείς διαφορές, καθώς οι κωδικολέξεις του 
προκύπτοντος κώδικα πηγής μπορούν να έχουν διαφορετικά μήκη. Εντούτοις, το μέσο μήκος κωδι-
κολέξης παραμένει το ίδιο.

Ως ένα μέτρο της μεταβλητότητας των μηκών κωδικολέξης ενός κώδικα πηγής, ορίζουμε τη 
διακύμανση (variance) του μέσου μήκους κωδικολέξης L  για το στατιστικό σύνολο συμβόλων 
πηγής ως

  2
pk lk L–

2

k 0=

K 1–
=  (5.30)

όπου p0, p1, , pK – 1 είναι τα στατιστικά πηγής και lk είναι το μήκος της κωδικολέξης που ανα-
τίθεται στο σύμβολο πηγής sk. Συνήθως διαπιστώνεται ότι όταν ένα συνδυασμένο σύμβολο μετα-
κινείται όσο το δυνατόν ψηλότερα, ο προκύπτων κώδικας Huffman έχει σημαντικά μικρότερη 
διακύμανση σ2

   απ’ ότι όταν μετακινείται όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Επ’ αυτής της βάσεως, είναι 
λογικό να προτιμήσουμε το πρώτο κώδικα Huffman έναντι του δεύτερου.

Κωδικοποίηση Lempel-Ziv 
Ένα μειονέκτημα του κώδικα Huffman είναι ότι απαιτεί γνώση ενός πιθανοκρατικού μοντέλου της 
πηγής· δυστυχώς, στην πράξη, τα στατιστικά πηγής δεν είναι πάντοτε εκ των προτέρων γνωστά. 
Επιπλέον, κατά τη μοντελοποίηση της κωδικοποίησης κειμένου διαπιστώνουμε ότι οι απαιτήσεις 
αποθήκευσης δεν επιτρέπουν στον κώδικα Huffman να αξιοποιήσει τις υψηλότερης τάξεως σχέ-
σεις μεταξύ λέξεων και φράσεων, επειδή το κωδικοβιβλίο αναπτύσσεται εκθετικά γρήγορα ως 
προς το μέγεθος κάθε υπερ-συμβόλου (δηλ., ομαδοποίησης) γραμμάτων· αυτό θέτει σε κίνδυνο 
την αποδοτικότητα του κώδικα. Για να αντιπαρέλθουμε αυτούς τους πρακτικούς περιορισμούς των 
κωδίκων Huffman, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο Lempel-Ziv,7 ο οποίος είναι 
εγγενώς προσαρμοστικός (adaptive) και απλούστερος να υλοποιηθεί σε σύγκριση με την κωδικο-
ποίηση Huffman.

Βασικά, η ιδέα στην οποία εδράζεται η κωδικοποίηση στον αλγόριθμο Lempel-Ziv περιγρά-
φεται ως εξής:

Η ροή δεδομένων από την πηγή αναλύεται σε τμήματα, τα οποία είναι οι μικρότερου 
δυνατού μήκους υποακολουθίες που δεν συναντήθηκαν προηγουμένως. 

Για να δείτε στην πράξη αυτή τη απλή αλλά κομψή ιδέα, θεωρήστε το παράδειγμα της δυαδικής 
ακολουθίας 
  000101110010100101 …
Υποτίθεται ότι τα δυαδικά σύμβολα 0 και 1 είναι ήδη αποθηκευμένα μ’ αυτή τη σειρά στο κωδι-
κοβιβλίο. Συνεπώς, γράφουμε

  Αποθηκευμένες υποακολουθίες: 0, 1
  Δεδομένα προς ανάλυση:  000101110010100101 …

Η διαδικασία κωδικοποίησης ξεκινά από τα αριστερά. Με τα σύμβολα 0 και 1 ήδη αποθηκευμένα, 
η μικρότερου δυνατού μήκους υποακολουθία της ροής δεδομένων, η οποία συναντάται για πρώτη 
φορά και δεν έχει εμφανιστεί προηγουμένως, είναι η 00· οπότε, γράφουμε

  Αποθηκευμένες υποακολουθίες: 0, 1, 00
  Δεδομένα προς ανάλυση:  0101110010100101 …
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Η δεύτερη μικρότερου δυνατού μήκους υποακολουθία που δεν έχει ιδωθεί προηγουμένως είναι 01· 
άρα, συνεχίζουμε γράφοντας

  Αποθηκευμένες υποακολουθίες:  0, 0, 00, 01
  Δεδομένα προς ανάλυση:  01110010100101 …

Η επόμενη μικρότερου δυνατού μήκους υποακολουθία που δεν συναντήθηκε προηγουμένως είναι 
011· άρα, γράφουμε

  Αποθηκευμένες υποακολουθίες:  0, 1, 00, 01, 011
  Δεδομένα προς ανάλυση:  10010100101 …

Συνεχίζουμε κατ’ αυτό τον τρόπο έως ότου να αναλυθεί πλήρως η δοθείσα ροή δεδομένων. Για το 
τρέχον παράδειγμα, παίρνουμε το κωδικοβιβλίο (code book) των δυαδικών υποακολουθιών που 
παρουσιάζεται στη δεύτερη σειρά του Σχήματος 5.6.8

Η πρώτη σειρά που παρουσιάζεται σ’ αυτό το σχήμα απλώς και μόνο υποδεικνύει τις αριθμητι-
κές θέσεις των μεμονωμένων υποακολουθιών στο κωδικοβιβλίο. Στο σημείο αυτό, αναγνωρίζουμε 
ότι η πρώτη υποακολουθία της ροής δεδομένων, 00, απαρτίζεται από τη συνένωση της πρώτης 
καταχώρισης του κωδικοβιβλίου, 0, με τον εαυτό της· επομένως, αναπαρίσταται από τον αριθμό 
11. Η δεύτερη υποακολουθία της ροής δεδομένων, 01, απαρτίζεται από την πρώτη καταχώριση του 
κωδικοβιβλίου, 0, συνενωμένη με τη δεύτερη καταχώριση του κωδικοβιβλίου, 1· επομένως, ανα-
παρίσταται από τον αριθμό 12. Οι υπόλοιπες υποακολουθίες αντιμετωπίζονται με παρόμοιο τρόπο. 
Το πλήρες σύνολο των αριθμητικών αναπαραστάσεων για τις διάφορες υποακολουθίες στο κωδι-
κοβιβλίο παρουσιάζεται στη τρίτη σειρά του Σχήματος 5.6. Ως ένα περαιτέρω παράδειγμα για τη 
σύνθεση αυτής της σειράς, παρατηρούμε ότι η υποακολουθία 010 απαρτίζεται από τη συνένωση της 
υποακολουθίας 01 στη θέση 4 και του συμβόλου 0 στη θέση 1· άρα, η αριθμητική αναπαράσταση 
είναι 41. Η τελευταία σειρά  στο Σχήμα 5.6 είναι η δυαδικά κωδικοποιημένη αναπαράσταση των 
διαφορετικών υποακολουθιών της ροής δεδομένων.

Το τελευταίο σύμβολο κάθε υποακολουθίας στο κωδικοβιβλίο (δηλ., η δεύτερη σειρά του σχή-
ματος 5.6) είναι ένα σύμβολο καινοτομίας (innovation symbol), το οποίο αποκαλείται έτσι σε ανα-
γνώριση του γεγονότος ότι η προσάρτησή του σε μία συγκεκριμένη υποακολουθία τη διακρίνει 
από όλες τις προηγούμενες υποακολουθίες που είναι αποθηκευμένες στο κωδικοβιβλίο. Αντιστοί-
χως, το τελευταίο bit κάθε ομοιόμορφης ομαδοποίησης (μπλοκ) bits στη δυαδικά κωδικοποιημένη 
αναπαράσταση της ροής δεδομένων (δηλ., η τέταρτη σειρά στο Σχήμα 5.6) αναπαριστά το σύμ-
βολο καινοτομίας για τη συγκεκριμένη υποακολουθία υπό εξέταση. Τα υπόλοιπα bits παρέχουν την 
ισοδύναμη δυαδική αναπαράσταση του «δείκτη» προς την πρωταρχική (root) υποακολουθία που 
ταιριάζει με την εν λόγω υποακολουθία, με την εξαίρεση του συμβόλου καινοτομίας.

Ο αποκωδικοποιητής Lempel-Ziv είναι το ίδιο απλός με τον κωδικοποιητή. Συγκεκριμένα, χρη-
σιμοποιεί τον δείκτη για να εντοπίσει την πρωταρχική υποακολουθία και κατόπιν προσαρτά το 
σύμβολο καινοτομίας. Θεωρήστε, για παράδειγμα, το δυαδικά κωδικοποιημένο μπλοκ 1101 στη 
θέση 9. Το τελευταίο bit, 1, είναι το σύμβολο καινοτομίας. Τα υπόλοιπα bits, 110, δείχνουν στην 
πρωταρχική υποακολουθία 10 στη θέση 6. Άρα, το μπλοκ 1101 αποκωδικοποιείται σε 101, το 
οποίο είναι σωστό.

Αριθμητικές θέσεις 

Υποακολουθίες 

Αριθμητικές αναπαραστάσεις 

Δυαδικά κωδικοποιημένα μπλοκ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 00 01 011 10 010 100 101

  11 12 42 21 41 61 62

  0010 0011 1001 0100 1000 1100 1101

Σχήμα 5.6  Σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας κωδικοποίησης που εκτελείται 
από τον αλγόριθμο Lempel-Ziv για τη δυαδική ακολουθία 000101110010100101 
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Από το παραπάνω παράδειγμα παρατηρούμε ότι, σε αντίθεση με τη κωδικοποίη ση Huffman, 
ο αλγόριθμος Lempel-Ziv χρησιμοποιεί σταθερού μήκους κωδικούς για την αναπαράσταση μετα-
βλητού αριθμού συμβόλων πηγής· αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά τον κώδικα Lempel-Ziv 
κατάλληλο για σύγχρονη μετάδοση. Στην πράξη, χρησιμοποιούνται μπλοκ σταθερού μήκους των 
12 bits, πράγμα το οποίο οδηγεί σε ένα κωδικοβιβλίο με 212 = 4096 καταχωρίσεις.

Για πολύ καιρό, ο αλγόριθμος κωδικοποίησης Huffman ήταν η αδιαμφισβήτητη επιλογή όσον 
αφορά στη συμπίεση δεδομένων χωρίς απώλειες. Η κωδικοποίηση Huffman συνεχίζει να είναι 
βέλτιστη, αλλά στην πράξη είναι δύσκολο να υλοποιηθεί. Για λόγους πρακτικής υλοποιησιμότη-
τας, ο αλγόριθμος Lempel-Ziv επικράτησε έναντι του αλγόριθμου Huffman και αποτελεί πλέον 
την καθιερωμένη επιλογή για συμπίεση αρχείων. 

5.5  Διακριτά, Άνευ Μνήμης Κανάλια
Έως αυτό το σημείο έχουμε ασχοληθεί με διακριτές, άνευ μνήμης πηγές, υπεύθυνες για τη παρα-
γωγή πληροφορίας. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε το σχετικό ζήτημα της μετάδοσης πληροφορίας. 
Για τον σκοπό αυτό, θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας εξετάζοντας ένα διακριτό, άνευ μνήμης 
κανάλι, το αντίστοιχο μιας διακριτής, άνευ μνήμης πηγής.

Ένα διακριτό, άνευ μνήμης κανάλι (discrete memoryless channel) είναι ένα στατιστικό μοντέλο 
καναλιού, το οποίο προβλέπει μία είσοδο X και μία έξοδο Y που είναι μία ενθόρυβη (noisy) έκδοση 
της X· αμφότερες οι X και Y είναι τυχαίες μεταβλητές στο μοντέλο. Για κάθε μονάδα χρόνου, το 
κανάλι δέχεται ένα σύμβολο εισόδου X επιλεγμένο από ένα αλφάβητο 𝒳 και, σε απάντηση, εκπέμπει 
ένα σύμβολο εξόδου Y από ένα αλφάβητο �. Το κανάλι λέγεται ότι είναι «διακριτό» όταν αμφότερα 
τα αλφάβητα 𝒳 και � έχουν πεπερασμένα μεγέθη. Λέγεται επίσης ότι είναι «άνευ μνήμης» όταν το 
τρέχον σύμβολο εξόδου εξαρτάται μόνο από το τρέχον σύμβολο εισόδου και όχι από οποιοδήποτε 
προηγούμενο ή μελλοντικό σύμβολο.

Το Σχήμα 5.7α απεικονίζει το μοντέλο ενός διακριτού, άνευ μνήμης καναλιού. Το κανάλι περι-
γράφεται με όρους ενός αλφαβήτου εισόδου (input alphabet)

  𝒳 x0 x1 xJ 1–=  (5.31) 

και ενός αλφ αβήτου εξόδου (output alphabet)

  𝒴 y0 y1 yK 1–=  (5.32)

y0
y1
.
.
.

yK – 1

x0
x1
.
.
.

xJ – 1

p (yk | xj)X𝒳 𝒴Y

p (y |x)

Είσοδος X
με τιμή 
δείγματος  x

Έξοδος Y
με τιμή 
δείγματος  y

(α)

(β)

Σχήμα 5.7  (α) Διακριτό άνευ μνήμης 
κανάλι· (β) Απλοποιημένη γραφική 
αναπαράσταση του καναλιού. 
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