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Кіріспе 

 

Адамзат қоғамының дамуының  барысында ақпаратқа деген  сұраныс 

пен оған қойылатын талаптар қарқынды өсуде.  Өндірістің  көлемінің 

қарқынды  өсуі  ақпарат алмасуға деген  қажеттілікті, оны жүзеге асыруға  

қажетті техникалық құралдармен технологиялардың, программалық 

жабдықтар мен теориялық зерттеулердің дамуына себепші болды.   Кейбір 

мәліметтер бойынша [1],  дүние жүзінде  ақпарат алмасу  жылына  шамамен 

10-15 % -ға өседі екен.  

Адамзат қызметін сенімді әрі жедел ақпаратпен қамтамасыз ету қоғам 

мен экономиканың дамуының маңызды факторы. Осыған байланысты, 

ақпаратты сақтау мен өңдеу, сонымен бірге қазіргі заманғы қоғамды 

ақпаратпен қамтамасыз ететін байланыс жүйесі экономика мен ғылымның 

дамуына, жаңа технологиялар мен техниканың пайда болуына зор әсер етеді. 

Ақпаратты алумен, сақтаумен, жіберумен және өңдеумен байланысты  

мәселелер, сонымен бірге ақпаратқа байланысты процестерді сандық бағалау 

аса өзекті мәселе.   Осы процестердің  сандық заңдылықтарын зерттейтін 

ғылым саласы ақпараттар теориясы деп аталады.  Ғылымның бұл бағытын  

зерттеуге  арналған  алғашқы жұмыстар ХХ – дың  40 - жылдары  пайда 

болды.  Ақпаратпен жұмыс істейтін негізгі құрал ретінде  есептеу техникасы 

осы кездерде қолданыла бастағаны белгілі. Жоғарыда келтірілген осы 

проблемаларды шешу  ақпараттар теориясының негізгі мәселелері.  

Қазіргі кезде ақпараттар теориясы қолданбалы математиканың  бір 

саласы ретінде дамып келеді. Оның негізгі түсініктері: энтропия, ақпарат 

мөлшері, өткізу мүмкіндігі. Бұлар тек оқиғалардың ықтималдықтарымен 

анықталады. Мұндағы әрбір оқиғаға әртүрлі физикалық процесс сәйкес келеді. 

Ақпараттар теориясының пайда болуын америка ғалымы К.Шеннонның 

1948 жылы жарық көрген «Математическая теория связи» деп аталынған 

шығармасымен байланыстырады [1,2,3].  Бірақ бұл ғылым саласына қатысты 

мәселелер Р.Хартли, В.А.Котельников және тағы басқа авторлардың ғылыми 

еңбектерінде осы мәселеге байланысты зерттеу жұмыстары  бұрынырақ 

жарық көрген. Кейінгі кезеңде ақпараттар теориясымен көптеген ғалымдар 

айналысуда. Ақпараттар теориясына арналған кітаптар, ғылыми басылымдар 

мен оқу құралдары пайда бола бастады.  Бұл ғылым саласының қарастыратын 

проблемалары  өзекті мәселелер болғандықтан, бұл бағытта   зерттеу 

жұмыстары қазіргі кезде де  жалғасуда. Өткен ғасырдың 40-шы жылдарынан 

бастап, ақпараттар теориясы өз алдына ғылым саласы ретінде қалыптасты 

[1,2,3]. 

Өткен ғасырдың 40-шы жылдары электрондық есептегіш 

машиналардың пайда болған кезеңі ақпараттар теориясының дамуына, оның 

өзектілігіне үлкен әсерін тигізді.  Есептеу техникасының қарқынды дамуы 

ақпарат  өңдеу,  ақпаратты сақтау, ақпарат алмасу  сияқты  басқа да 

жұмыстарда ақпараттар теориясында қарастырылатын мәселелердің кеңінен 

орын алғанын көруге болады.   
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Ақпараттар теориясының идеялары басқа ғылыммен өндіріс 

салаларында, әсіресе  байланыс   салаларында кеңінен қолданыс тапқан. Бұл 

ғылым саласының   зерттейтін облысы қазіргі кезде көптеген басқа ғылым 

саласының проблемаларын шешуде және олардың дамуына әсерін тигізеді.  

Оның негізгі себебі бұрын электрондық есептегіш машиналар тек 

математиктердің есептерін шешу үшін қолданылған болса, қазіргі кезде бұрын 

математикаға қатысы жоқ мамандықтарда  компьютерді кеңінен пайдалана 

бастағандықтан, ақпараттар  теориясының идеялары мен тұжырымдары  

көптеген басқа ғылым салаларында  қолданыс тапты. Мысалы, кибернетика, 

биология, психология, лингвистика, педагогика  және тағы басқа ғылым 

салалары. Ақпараттар теориясының негізгі идеяларын пайдалану басқа ғылым 

салаларында жаңа теориялық нәтижелер алуға, жаңа ғылыми зерттеу 

бағыттарының  пайда болуына жағдай жасады. Ол нәтижелердің практикалық 

маңызы да аса зор, өте құнды ұсыныстар жасауға мүмкіндік берді.  

Ақпараттар теориясының маңыздылығы, оның идеяларының басқа 

ғылым салаларының теориялық және практикалық дамуына әсерін  және   

ақпараттық-коммуниациялық  технологиялар саласында  маман дайындауда 

«Ақпараттар теориясы» пәнінің өзектілігі мен қажеттілігі ескеріліп,  осы 

мамандықтардың оқу жоспарларына енгізілген. Кейбір ақпараттарға 

қолданылатын амалдар туралы, ақпараттарды тасымалдау әдістері және тағы 

басқа мәселелер туралы  алғашқы мәліметтер оқушыларға  «Ақпараттану» 

пәнінен таныс.   

Жоғары оқу орындарында  ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар саласы бойынша мамандар дайындауда «Ақпараттар 

теориясын» оқытудың маңызы аса зор болғандықтан оған көп көңіл бөлінген; 

осы салаға арналған ғылыми еңбектер, пәнге арналған оқулықтар мен оқу 

құралдары көптеп жарық көруде.  
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1 Ақпараттар теориясының негізгі түсініктері мен анықтамалары 

 

Ақпараттың қасиеттерін, оған байланысты процестер мен жүйелерді,   

қолданылатын  технологяларды және тағы басқа мәселелерді зерттеу 

ақпараттар теориясының еншісінде. Ақпараттар теориясында қарастырылатын 

негізгі мәселелерге жататындары:  ақпараттың өлшемі, ақпарат көздерінің 

түрлері мен олардың сипаттамалары, ақпарат берілісінде кездесетін 

бөгеуілдер, ақпаратты түрлендіру (кодтау, шифрлау, модуляциялау және т.б.). 

Кітаптың бұл бөлімінде ақпараттар теориясында қолданылатын негізгі 

анықтамалар, түсініктер және қағидалар қарастырылған. 
 

1.1 Ақпарат және ақпараттар теориясы  

 

 Алғашқыда ақпарат туралы түсінік белгілі бір оқиға немесе нысана 

туралы мәліметтердің жиыны ретінде енгізілген.  «Ақпараттану»  пәнінде 

[1,2,3]  ақпарат туралы  анықтамалардың көптеген, кейде бір-біріне қарама-

қайшы, түсініктемелері берілген.  Есептеу техникасының барлық дерлік 

ғылым мен техниканың, өндірісті басқару мен адамның күнделікті өмірінде 

және басқа  салаларда кеңінен пайдаланылуы, оның ішінде ақпаратты 

жинақтау,  дайындау, өңдеу, сақтау, жеткізу, пайдалану және көптеген басқа 

да қызметтерді  орындауға байланысты  ақпараттың маңызын арттырды және 

оған байланысты зерттеулердің  өзектілігі жаңа ғылыми бағыттардың  пайда 

болуына әкелді.  

Ақпарат туралы сөз болғанда екі нысана (объект) арасындағы қатынас 

қарастырылады: ақпарат көзі (таратушы) мен ақпарат қабылдаушысы 

(пайдаланушы). Ақпаратты бір жерден (ақпарат көзінен) басқа жерге (ақпарат 

пайдаланушысына) жеткізуді қамтамасыз ететін  байланыс жүйесі болуы тиіс. 

Мысалы, қазіргі кездегі  қауіп-қатері мол жұмыстарда,  жылдам ақпарат 

алмасуды қажет ететін қызметтерде,  ауа немесе теңіз транспортында, табиғи 

және  техногендік апаттар кезінде және көптеген басқа жағдайларда сенімді  

байланыс жүйесінің болуы аса қажетті.  

Байланыс жүйесінің негізгі міндеті – белгілі бір уақыт мерзімінде 

берілген сенімділікпен барынша көп көлемді ақпаратты қажетті жерге  

жеткізу.   

Сонымен қатар, белгілі бір уақыт сәтінен басқа уақыт сәтіне дейін  

ақпартты сақтауды (ақпарат сақтау жүйесі) қамтамасыз ету қажеттілігі де 

туады. Ол үшін ақпаратты сақтау құрылғылары пайдаланылады.  

Ал сақтау құрылғыларының негізгі міндеті – қажетті ақпаратты  

пайдалану үшін дер кезінде тауып алу, оның бұзылмай сақталуын қамтамасыз 

ету.  Осы аталған мақсаттарға жету үшін келесі мәселелерді шешу қажет 

болады: 

1) Жіберілетін  ақпараттың байланыс жүйесінің талабына сәйкес әрі 

үнемді түрде бейнеленуі немесе  түрлендіру  кезінде қолданылатын  

таңбалардың санының барынша аз болуы. 



7 
 

2) Түрлендіру үшін қолданылатын тәсілде жіберілетін ақпаратты 

пайдаланушы қабылдағанда  ондағы қателердің ықтималдығы өте аз болуы 

тиіс. 

3) Ақпарат, пайдалануға ыңғайлы тасымалдаушыларда сақталынуы 

тиіс.  

Осы проблемаларды шешу үшін,  ақпаратты сақтау мен алмасуды  

аталынған талаптарға сай ұйымдастыру үшін, белгілі бір табиғи немесе 

жасанды тілдің таңбалар жүйесі қолданылады.  Таңбалар жүйесін зерттеумен 

айналысатын ғылым саласы семиотека деп аталынады [2,3].   Бұл жүйені  

зерттеу үш деңгейде орындалады: синтаксистік, семантикалық  және 

прагматикалық.  

Синтаксистік  деңгейде деректердің   мәндік және прагматикалық 

мазмұнына көңіл бөлмей, ақпаратты алушыға таңбалардың жиыны ретінде 

жеткізу.  Бұл жерде ақпараттың  өлшемі болатын таңбалардың пайдалану 

жиілігі туралы мәселе қарастырылады.  

Семантикалық деңгейдің мәселелері жіберілетін ақпараттың мәнін 

формальды түрге келтірумен байланысты.  Бұл жерде ақпараттың шындыққа 

жақындығының  сандық бағалауы  туралы  мәселе қарастырылады немесе 

оның сапасы бағаланады.  

Прагматикалық деңгейде ақпараттың тиімділігі туралы мәселе 

қарастырылады. Бұл жерде қарастырылатын мәселелер: ақпараттың 

құндылығы, оның шындығы, болжалу мүмкіншілігі, уақытымен жеткізілуі 

мен тиімді пайдаланылуы және т.б.  Ол әртүрлі пайдаланушы үшін әртүрлі 

болады.   

Ақпарат белгілі тәртіппен түрлендіріліп, арнайы тасымалдаушыларда 

сақталынатыны белгілі. Тасымалдаушылар ретінде негізінен жартылай 

өткізгіштер мен магниттік тасымалдаушылар қолданылады.  Қазіргі заманғы 

компьютерлік техниканы қолданатын байланыс арнасы арқылы  ақпарат 

жіберу үшін тасымалдаушы ретінде электрлік немесе электромагнитік сигнал 

қолданылады.   

Ақпарат көбінесе автоматтандырылған немесе адам мен машина 

арасындағы жүйелерде негізінен басқару шешімдерін қабылдау үшін 

қолданылады. Мұндай жүйелерде ақпарат айналысы жеке кезеңдерден 

тұрады. Ақпараттың тасымалдаушысы сигнал болғандықтан, бұл жерде 

сигналдың айналысы қарастырылады. Олар келесі кезеңдерден тұруы мүмкін: 

-  нысана туралы ақпаратты алу және талдау; 

- ақпаратты дайындау немесе белгілі түрге келтіру, аналогты-цифрлық 

түрлендіру, шифрлау; 

- қажетті жерге жеткізу және сақтау; 

- өңдеу; 

- пайдалану.   

Ақпаратқа қолданылатын  амалдардың тізбегін ақпараттық процесс 

деп атайды, ал осы процестерді жүзеге асыратын жүйелерді ақпараттық 

жүйелер деп атайды.  Ақпараттар сақталынған тасымалдаушылардың жиыны 
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(ақпараттық жүйелердегі, кітапханалардағы, қорлардағы, мұрағаттардағы 

және т.б) ақпарат ресурсын құрайды. 

 Ақпаратты дайындаудың, өңдеудің және оларға басқа амалдар 

қолданудың әдістері ақпарат технологиясын (компьютерлік ақпараттық 

технологиялар) құрайды.  

Ақпараттар теориясының математикалық фундаменті (негізі)  болатын 

ықтималдықтар теориясы, математикалық статистика және қолданбалы 

алгебра пәндерімен тығыз байланыста болады. Екінші жағынан, ақпараттар 

теориясы байланыс теориясының математикалық негізі деп есептеледі. Көп 

жағдайда ақпараттар теориясын ықтималдықтар теориясының немесе 

байланыс теориясының  бір бөлімі ретінде қарастырады. 

Ақпараттар теориясы ақпаратты өлшеу, оның ағыны мен байланыс 

арналарының мөлшері және тағы басқа байланыс құралдарының 

математикалық теориясы ретінде қолданылған. Бас кезінде  бұл теория 

толқын ұзындығы және жиілігімен анықталатын байланыс арнасына арналған 

болатын. Байланыс арнасы ауаның тербелісі немесе электромагниттік 

процеспен байланыстырылған. Жалпы жағдайда  бұл процестер үзіліссіз деп 

қарастырылса, ал ақпарат код түріне келтірілгенде үзілісті (дискретті) болып 

есептеледі. Осы қарастырылатын мәселелермен қатар, ақпараттар 

теориясында  код құрастыру әдістері де орын алған. Ақпаратты кодтау 

арқылы түрлендіру байланыс арналары арқылы ақпарат берілісінде негізгі рөл 

атқарады. 

 

1.2  Хабарламалар және оларды жеткізу жүйесі  

 

Ақпаратты қажетті жеріне жіберу және оны пайдаланушыға жеткізу 

адамзат қоғамы мен экономиканың  дамуында маңызды фактор деп 

есептеледі. Осыған байланысты  ақпаратты сақтау, өңдеумен қатар, оларды 

тарату, қажетті жерге жеткізу құралдарының болуы міндетті. Қазіргі заманда 

ғылымның, экономиканың, жалпы қоғамның дамуындағы байланыс 

технологияларының рөлі аса зор.  

Жоғарыда айтылғандай, ақпаратты сақтау мен қажетті жерге жеткізу 

үшін ол белгілі бір түрге айналдырылуға тиіс. Ондай түрлендіруден кейін 

алынатын ақпаратты хабарлама деп атайды  [1,2,3]. Сонымен, ақпарат туралы 

түсінікпен қатар, «хабарлама» туралы түсінік енгізілген. 

Хабарлама дегеніміз ақпаратты белгілі бір форма түрінде бейнелеу. 

Хабарлама әртүрлі таңбалар мен белгілеулер арқылы бейнеленеді. Мысалы, 

қолданылатын шартты белгілер: әріптер, цифрлар, математикалық таңбалар, 

сөздер, суреттер және т.б. Сонымен, ақпаратты басқа жерге жіберу үшін ол 

хабарлама түріне келтірілуі тиіс. Мысалы, ақпаратты телеграф арқылы 

жібергенде ол әріптер мен цифрлардан тұрады, телефон жүйесінде сөз немесе 

дыбыс кернеуінің үзіліссіз өзгеруі болса, ал телевизия жүйесінде  бейне 

элементтерінің түстерінің ашық болуы.  
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Хабарламалар дискретті (үзілісті) және үзіліссіз болады. Дискретті 

хабарлама жеке элементтердің тізбегі түрінде құрастырылады.  Ал үзіліссіз 

хабарламалар элементтерге бөлінбейді, үзіліссіз мәндердің жиынынан 

тұратын уақытқа тәуелді функция арқылы сипатталынады.  

Ақпарат хабарлама түрінде жеткізіледі. Ол үшін хабарлама ақпаратты 

алыс қашықтыққа жеткізуге арналған ыңғайлы түрде бейнеленеді.  

Хабарламаның мысалы ретінде телеграммалардың мәтіні, сөз, музыка, 

теледидар суреттемелері, компьютерден алынатын деректер, нысандарды 

автоматтандырылған басқару жүйелеріндегі командалар және т.б. келтіруге 

болады.  

Хабарламаны жеткізу  үшін белгілі бір ортадағы  физикалық процестер  

қолданылады. Хабарламаны бейнелейтін физикалық процесті сигнал деп 

атайды. Көбінесе радиотехникалық (байланыс) жүйелерде электр сигналдары 

қолданылады.  

Деректерді жеткізу жүйесі деп  хабарламаларды ақпарат көзінен оны 

алушыға жеткізуді қамтамасыз ететін техникалық құралдырдың (хабарлағыш, 

қабылдағыш, байланыс жолы) жиынын атайды.  

Ақпарат жеткізудің кеңейтілген жүйесіне хабарлама көзі, хабарламаны 

алушы, хабарлама жіберуші (таратушы) және қабылдаушы құрылғылар, 

байланыс жолы енгізілген.  Ақпарат берілісі кезінде бөгеуілдердің болуы 

мүмкін,  ол ақпарат берілісінің жүйесінде де болады.   

Бөгеуілдер дегеніміз кез келген сигналға зиянды әсерін тигізетін, оның 

жіберілген түрінен кездейсоқ ауытқуға келтіретін сыртқы және ішкі 

факторлар. Сыртқы факторларға жататындары атмосфералық бөгеуілдер мен 

өнеркәсіп мекемелерінің әсерлері болса, ал ішкі факторларға байланыс 

аппаратурасының өзінің жұмысында болатын кемшіліктері жатады.    Жүйенің 

блоктарына бөгеуілдердің әсерін азайту мақсатымен байланыс жолының 

сипаттарын тиісті түрде өзгертуге тырысады.  Сондықтан бөгеуілдердің көзін 

байланыс жолына жатқызады.  

Хабарлаушы құрылғы жіберілетін хабарламаны байланыс жолымен 

таратылатын электрлік сигналға айналдырады.  Қабылдаушы құрылғы 

қабылданған сигналды қайтадан бастапқы жіберілген сигналға  айналдырады. 

Қазіргі кездегі цифрлық жүйелерде хабарлаушы мен қабылдаушы 

құрылғылардың функциясын модем орындайды.  

Байланыс жолы   -  сигналды хабарлаушыдан қабылдаушыға жеткізуге 

арналған  орта. Ондай орта ретінде кабель, толқын  немесе электромагнитттік 

толқындар таралатын кеңістік болуы мүмкін.   

Хабарлаушы құрылғы хабарламаны сигналға айналдырғанда нақты 

байланыс жолы арқылы өтуіне ыңғайлы түрге айналдырады. Оның құрамында 

бөгеуілге қарсы тұра алатын кодтауға арналған құрылғы болуы тиіс.  Бұл 

құрылғыны кодтаушы құрылғы немесе кодер деп атайды. Себебі бастапқы 

электрлік сигналды байланыс жолы арқылы таратуға болмайды. Сондықтан 

бастапқы сигнал байланыс жолы арқылы таратуға болатын жоғары жиілікті 

сигналға түрлендіріледі. Ондай түрлендіру модулятор деген құрылғының 
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көмегімен орындалады. Модулятор бастапқы сигналдың өзгеруіне сәйкес, 

жоғары жиілікті толқынның бір параметрін жоғары жиілікті генератордың 

көмегімен  өзгертеді.  

Ақпарат жеткізудің бір арналық жүйесінің құрылымдық сұлбасы 2.1-

суретте көрсетілген.   Ақпарат хабарлама  түрінде  жүйеге келіп түседі. 

Хабарлама деп құрамында  ақпарат бар  таңбалар жиынын немесе бастапқы 

сигналдарды атайды. Хабарлама көзі (жіберуші)  жалпы жағдайда  

зерттелінетін немесе бақыланатын нысанның ақпарат жиынынан  және  оның 

жағдайы туралы немесе онда өтіп жатқан процесс туралы ақпаратты 

қабылдайтын алғашқы түрлендірушілердің ақпаратынан тұрады. Мұндағы 

түрлендірушілер дегеніміз  датчиктер – ақпарат беруші аспап, оператор 

адамдар және т.б.   

Хабарламаны жеткізуге арналған құралдардың жиынын байланыс 

арнасы деп атайды. Ақпаратты жіберушілердің бір жерде орналасқан тобынан 

басқа жерде орналасқан алушылардың тобына жеткізу үшін бір байланыс 

жолын пайдаланған жөн. Бірақ ондай жағдайда жүйе жеткілікті түрде 

байланыс арналарымен қамтамасыз етілуі тиіс. Ондай жүйелерді көпарналы  

деп атайды.  Мысал ретінде бір арналы ақпарат берілісінің құрылымдық 

сұлбасын бейнелеудің келесі түрін қарастырайық [1]: 

 
                                                                                                     хабарлама              

                             сигнал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Хабарлама                                                                        Сигнал+бөгеуіл 

 

АК –ақпарат көзі,  АТ-ақпарат түрлендіруші,  К-кодтаушы,  М – модуляциялаушы, 

ДМ- демодуляциялаушы (модуляцияланған деректерді қайта қалпына келтіру), 

ДК – декодтау (кодталған хабарламаны қайта қалпына келтіру). 
 

 1.1 сурет – Ақпарат жеткізудің бір арналық жүйесінің құрылымдық 

сұлбасы 

 

Осы суретте көрсетілген сұлбаға түсінік берейік. Ақпарат көзінен  (АК) 

алынған ақпарат түрлендірушіден  (АТ)  шыққанда  хабарламаға түрленеді;  

хабарлама жіберуші құрылғыда кодтау  (К) мен модуляциядан  (М) кейін 

Хабарлама көзі 

 

Жіберуші құрылғы 

Ақпарат алушы Қабылдаушы құрылғы 

Байланыс 

жолы 
Бөгеуіл көзі 

АК АТ М К 

ДК ДМ 
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жиілігі жоғары сигналға түрлендіріліп, байланыс жолы арқылы қабылдаушы 

құрылғыға жеткізіледі.  Байланыс жолында бөгеуіл кездесуі мүмкін.  Бөгеуіл 

қосылған сигнал қабылдаушы құрылғыға жеткізіледі. Мұнда демодуляция 

(ДМ) мен декодтау (ДК) амалдарының  орындалу нәтижесінде  хабарлама  

көзінен жіберілген бастапқы хабарлама қайта қалпына келтірілуге тиіс. 

Осыдан кейін алынған хабарлама ақпарат алушыға жеткізіледі. Әрине, бұл 

алынған хабарлама мен бастапқы жіберілген хабарлама арасында өзгеріс 

болуы мүмкін. Ол байланыс арнасының сапасына байланысты. Осында 

қарастырылған амалдарды орындайтын құрылғылар туралы мәлімет келесі 

тарауда қарастырылған. 
 

1.3  Хабарламаның ақпараттық параметрлері 

 

Жоғарыда айтылғандай, жіберілген хабарлама алушыға жеткенде өзгеру 

деңгейі байланыс арнасының сапасына байланысты болады делінген. 

Байланыс жүйесінің жұмысының тиімділігін арттыру үшін жіберілген және 

қабылданған ақпаратты бағалау маңызды болып табылады.  Бұл мәселелер 

ақпараттар теориясының мазмұнының белгілі бір бөлігін құрайды. Онда 

қарастырылатын негізгі мәселелер мыналар: 

- ақпараттың мөлшерін бағалау мәселелерімен қатар, хабарлама 

жеткізудің құралы ретінде сигналдарды талдау; 

- хабарлама жіберуші мен байланыс арналарының ақпараттық 

сипаттамаларын талдау; 

- бөгеуіл болғанда да, болмағанда да байланыс арнасы арқылы 

хабарлама жеткізудің жеткілікті  жылдамдығын қамтамасыз ететін  кодтау 

мен декодтау мүмкіншілігін пайымдау. 

Әртүрлі байланыс жүйелерінің негізгі сипаттамалары - хабарламадағы 

ақпараттың мөлшері мен өткізілетін ақпараттың көлемі. Осы сипаттамаларды 

сандық бағалау үшін белгілі бір өлшем қажет. 

Хабарламаның ақпараттық параметрі дегеніміз оның өзгерісі арқылы 

ақпарат жазылатын параметр.  Мысалы, дыбыс бойынша хабарламаның 

параметрі дыбыс кернеуінің сәттік мәні болса, ал қозғалмайтын бейнелердің 

ақпараттық параметрі шағылу коэффициенті, қозғалатын бейне үшін – экран 

бетіндегі жарықтың күші.  

Бұл жердегі  ең маңыздысы ақпарат берілісіндегі  сапа мен жылдамдық 

туралы түсініктер. Ақпаратты жеткізудің сапасы жоғары болса, онда 

қабылдағышқа жеткен ақпараттың бұрмалануы да аз болады.  Ақпарат 

жеткізудің жылдамдығы өскенде  ақпараттың жоғалуы  мен оның сапасының 

төмендеуін болдырмайтын арнайы шаралар қолданылуы тиіс. 

Хабарлама дискретті және үзіліссіз болады. Дискретті хабарлама 

жіберушінің жеке элементтерді – таңбаларды тізбек кезегі бойынша жіберудің 

нәтижесінен құралады. Әртүрлі таңбалардың  жиыны хабарлама көзінің 

әліппесі деп аталынады, ал таңбалар саны  әліппенің көлемі деп есептеледі.  

Мұндағы таңбалар ретінде белгілі бір байланыс ережелерін 
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қанағаттандыратын табиғи немесе жасанды тілдің әріптері қолданылады. 

Дискретті хабарламалардың көп тараған бір түрі деректер. 

Үзіліссіз хабарламалар элементтерге бөлінбейді. Олар мәндердің 

үзіліссіз жиынын қабылдайтын уақыт функциясымен сипатталынады. 

Үзіліссіз хабарламаның мысалы ретінде сөйлеу, теледидар бейнелерін атауға 

болады.   Көпшілік байланыс жүйелерінде  хабарламаның сапасын  арттыру 

мақсатымен үзіліссіз хабарламаны оның дискретті түріне айналдырады.   

Хабарламаны байланыс арнасы арқылы жеткізу үшін оған сәйкес сигнал 

құрастыру керек. Ақпараттық жүйелерде сигналды хабарламаны 

тасымалдайтын физикалық процесс деп түсінеді.   Хабарламаны  байланыс 

арнасы арқылы жеткізуге ыңғайлы  түрдегі сигналға айналдыруды  кодтау 

деп атайды. Қабылданған сигналдан бастапқы хабарламаны қайта қалпына 

келтіру операциясын декодтау немесе кодты ашу деп атайды.  

Уақыт өскен сайын дискретті хабарламалар саны күрт көбейетін 

болғандықтан, әрбір хабарлама үшін сигнал құрастыру үлкен  қиындық 

туғызатыны белгілі. Бірақ, дискретті хабарламалар таңбалардан тұратын 

болғандықтан, ақпарат жіберушінің әліппесінің жеке таңбаларына сәйкес 

белгілі бір саны шектелген үлгілік  сигналдармен  шектеу мүмкіндіктер бар.  

Үлгілі сигналдарды танудың қарапайымдылығы мен сенімділігін 

қамтамасыз ету үшін олардың саны барынша  аз болуы қажет.  Сондықтан 

алғашқы таңбаларды  символдар деп аталатын таңбалары аз басқа әліппе 

арқылы   бейнелейді.  Бұл операцияның орындалуын сипаттау үшін сол 

бұрынғы «кодтау» термині қолданылады.  Осы операцияны орындайтын 

құрылғы кодер  деп аталынады.  Символдар   әліппесінің көлемі  таңбалар 

әліппесінің көлемінен аз болғандықтан (немесе символдардың саны  

таңбалардың санынан аз болғандықтан) әрбір таңба символдардың тізбегімен 

бейнеленеді; оны код комбинциясы деп атайды.  Код комбинациясындағы 

символдар санын оның мәні деп, ал нөлге тең емес символдарды  салмағы деп 

атайды.   

Осы сияқты, символдарды  таңбалармен сәйкестендіру операциясына 

«кодты ашу»  термині қолданылады. Оны жүзеге асыратын техникалық 

құралды декодер деп атайды.  Қарапайым байланыс жүйелерінде кодтайтын 

да, кодты ашатын да құрылғылардың болмауы мүмкін.  

Жіберуші құрылғы үзіліссіз хабарламаларды немесе таңбаларды  белгілі 

бір байланыс жолымен өтуіне ыңғайлы  сигналға айналдырады (немесе сақтау 

құрылғысында сақтау үшін). Бұл жерде таңдалған тасымалдаушының бір 

немесе бірнеше параметрлері таратылатын ақпаратқа сәйкес өзгертіледі. Бұл 

процесс модуляция деп аталынады. Оны модулятор деген құрылғы 

орындайды. Сигналды кері қарай символға айналдыру амалдарын 

демодулятор  орындайды.  

 Сигналды жіберушіден қабылдаушыға жеткізуді қамтамасыз ететін кез-

келген физикалық ортаны байланыс жолы деп атайды. Физикалық орта 

ретінде ауа кеңістігі, металл, магниттік лента және т.б. қарастырылады. 

Сигналдар байланыс жолынан шыққанда жіберілген түрінен басқа болуы, 
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яғни өзгеріске ұшырауы мүмкін. Оның себептері - байланыс жолында 

кездесетін кедергілер мен бөгеуілдер, сигналдың өшуі және тағы басқалар.   

Бөгеуілдермен бірге келіп түскен сигналдан қабылдағыш сигналды 

бөліп алып, декодер арқылы хабарламаны қалпына келтіреді. Бірақ бәрібір 

хабарлама жіберілген бастапқы түрімен салыстырғанда өзгеріске ұшырайды. 

Қабылданған хабарламаның таратылған хабарламаға сәйкестік өлшемі 

жеткізудің шындығы деп саналады. Хабарлама жеткізудің берілген шындықты 

қамтамасыз етуі – байланыс жүйесінің ең маңызды мақсаты. 

Қабылданған хабарлама байланыс жүйесінен шыққанда бастапқы 

ақпарат жіберілген  адрес бойынша алушы абонентке жеткізіледі.  

Бұл бөлімде ақпараттар туралы кейбір түсініктер мен анықтамалар 

берілген және ақпаратты таратуда  қолданылатын амалдар мен оларды 

орындаушы құрылғылар туралы мәліметтер берілді.  

 

Бақылау сұрақтары 

1. Ақпаратты жеткізу жүйесінің  жалпы сұлбасын келтіріңіз.  

2. Хабарлама деген не? 

3. Хабарламаны кодтау және кодты ашу деген не? 

4. Хабарламаның  ақпараттық параметрі деген не? 

5. Декодер не үшін қажет? 

6. Код комбинациясы деген не? 

7. Код комбинациясының мәні деген не? 

8. Символдар әліппесінің әріптер әліппесінен айырмашылығы неде? 

9. Байланыс арнасы дегеніміз не? 

10. Ақпарат тасымалдаушы деген не? 

11. Ақпараттың, хабарламаның және сигналдың анықтамаларын беріңіз.  

12. Ақпараттық процесс деген не? 

13. Ақпараттық ресурс деген не және оның ерекшеліктері қандай? 

14. Байланыс жүйесінің  негізгі міндетін атаңыз. 

15. Байланыс жүйесінің негізгі сипаттамасын атаңыз.  

16. Қандай мәселелер ақпараттар теориясының негізгі мәселелері 

болады? 

17.  Хабарламаны  жеткізу үшін нені пайдаланады? 

 

2 Сигналдар -  ақпарат тасымалдаушы    
 

Алдыңғы бөлімде ақпараттың мөлшерін бағалау мәселелерімен қатар,  

хабарлама жеткізу құралы ретінде сигналдарды талдаудың қажеттілігі  туралы 

айтылған болатын.  Тасымалданатын ақпараттың мөлшерін бағалаудан бұрын, 

оны жеткізуші сигнал туралы мәліметтерді қарастырайық. Жалпы 

хабарламаны бір жерден екінші жерге жеткізу үшін белгілі бір ортада 

таратылу мүмкіншілігі бар физикалық процесс қолданылуы тиіс. Мысалы, 

адам дауысы ауа кеңістігінде таралады; дауыстың кернеуінің әсерімен ауада 
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толқын пайда болады. Сол сияқты радиотолқынның   немесе  электр 

сигналының таралуы белгілі бір ортада жүзеге асырылады.  

Сигнал  деген термин  латын тіліндегі signum  –  белгі деген сөзден 

туған. Сигнал ақпарат жеткізуге арналған электрлік, дыбыстық, жарықтық 

және тағы табиғаты басқа таңбалардан тұруы мүмкін.  Сигнал дегеніміз 

материалды ақпарат тасымалдаушы. Табиғатта ол  физикалық процесс ретінде 

пайда болады.  

 

2.1 Сигналдың байланыс жолымен өту процесі 

 

Жоғарыда айтылғандай, сигнал дегеніміз хабарламаны бейнелейтін 

физикалық процесс.  Хабарламаны бейнелеу, процесті сипаттайтын  белгілі 

бір физикалық шаманың өзгеруін қамтамасыз ету арқылы жүзеге асырылады. 

Таратылатын хабарламаға сәйкес  физикалық тасымалдаушының параметрін 

өзгерту арқылы сигнал құрастырылады. Параметрдің бұл  шамасы сигналдың 

ақпараттық параметрі деп аталынады. Сигнал хабарламаны уақыт бойынша 

жеткізеді, сондықтан ол уақытқа тәуелді функция болады.   

Сигналдың байланыс жолымен өткендегі  орындалатын процесті 

сипаттайтын  ақпарат берілісінің жалпы сілбасы бірінші бөлімде  (1.1 сурет) 

келтірілген болатын. 

Хабарлама ақпарат көзінен шыққанда оған сәйкес сигнал 

құрастырылады. Уақыт өткен сайын хабарлама саны өсе түсетіндіктен  

олардың әрқайсысына жеке сигнал құрастыру мүмкін болмайтыны белгілі.  

Сонымен бірге, дискретті  хабарлама  әріптерден тұрады, ал үзіліссіз 

хабарлама әрбір сәтте цифрлардың тізбегінен тұрады. Осыған байланысты 

таратушының әрбір әрпіне сәйкес саны шектелген үлгілік сигналдарды 

пайдалану мүмкіншілігі болатыны туралы айтылған болатын.  

Әліппенің көлемі аса үлкен болған жағдайда әріптерінің саны аз 

әліппені пайдалануға болады. Ондай әліппенің әріптері символдар деп 

аталынды.  Бұл операцияны бейнелеу үшін кодтау деген термин қолданылды.  

Символдар әліппесі әріптер әліппесінен көлемі кіші болғандықтан, әрбір 

әріпке белгілі бір символдардың код комбинациясы деп аталынатын тізбегі 

сәйкес болады.  Код комбинациясындағы символдар саны оның мәнділігі деп 

аталынады.  

Байланыс жолы бойынша сигнал жіберілгенде ол әртүрлі әсерлерден 

(бөгеуілдерден) бұрмаланады. Сондықтан  қабылдаған  сигнал  таратылған 

сигналдан бөлек болатыны белгілі.   Қабылдаушы құрылғы қабылданған 

сигналды түрлендіру арқылы таратылған  хабарламаны қалпына келтіреді. 

Қабылданған сигнал жоғары жиілікті болғандықтан, ол сүзгі (фильтр) деген 

құрылғыдан өтіп,  қабылдаушы  құрылғының каскадтарымен күшейтіледі.  

Осыдан кейін демодулятор деген құрылғының көмегімен жиілігі төмен 

бастапқы сигналға түрлендіріледі. Кодты ашушы құрылғыда жиілігі төмен 

сигнал алғашқы сигналдың символдарының код комбинациясына  

түрлендіріледі. Мұндай операциялар хабарламаны таратушы жақ бөгеуілге 
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қарсы қолданылатын кодтауды пайдаланған жағдайда ғана орындалады. 

Сонымен, кодты ашушы құрылғыдан шыққанда таратылған хабарламаға 

сәйкес  бастапқы сигналдың код комбинациясы шығады.  

Бірақ бөгеуілдердің әсерінен қабылдаушы жақ алған сигнал 

бұрмаланған болуы мүмкін. Сондықтан сигнал қабылданғаннан кейін 

таратылған хабарлама жөнінде әртүрлі жорамалдар (гипотезалар) болады.  

Осыған байланысты шын мәнінде қандай хабарлама жіберілгені туралы 

шешім қабылдаудың  қажеттілігі  туралы   мәселе пайда болады. Бұл мәселені 

шешу үшін  ақпарат көзі, онда қолданылған бөгеуілге қарсы код және 

модуляция түрі, бөгеуілдердің қасиеттері мен табиғаты туралы мәліметтерді 

талдау қажет.  Осындай талдаудың арқасында қабылданған хабарлама туралы 

шешім қабылданады. Қабылдаушы жақтың алынған сигналды талдауы және 

шешім қабылдауы шешуші сұлба деп аталынады.  

Бастапқы сигналдың  символдарының код комбинациясы  сигналдың 

детекторының көмегімен тиісті хабарламаға айналдырылады; ол ақпарат 

қабылдаушыға келіп түседі. Егер ақпарат берілісі жіберуші мен қабылдаушы 

арасында екі жақта  бір мезгілде орындалатын болса, ондай режим  дуплексті  

режим деп аталынады.  

Сонымен, ақпарат берілісінің негізгі мақсаты -  сенімділік.  Сенімділік 

дегеніміз қабылданған хабарламаның жіберілгеніне сәйкестігінің  өлшемі.  

Сенімділік туралы мәселенің көтерілу себептері: 

1) Жоғарыда айтылғандай, байланыс жолында кездесетін бөгеуілдердің 

әсерлері. 

2) Әрбір  әсер етуші фактордың кездейсоқ болуы. 

Осы аталынған себептерден ақпарат берілісіндегі оқиғалардың көпшілігі 

кездейсоқ болғандықтан, олардың сенімділігінің деңгейі анықталуға тиісті. 

Бұл жерде ол көрсеткіш үшін  осындағы оқиғалардың ықтималдығы 

қолданылады.  

Физикадан білетініміздей, электромагниттік толқынның тиімді болуы 

оның өлшемінің шығатын толқынмен сәйкес болуына байланысты. 

Сондықтан электр сигналдары  радио арналары, кабель, микротолқын арқылы  

жіберілгенде жоғары жиілік немесе  қысқа толқындар қолданылады. Сигнал, 

тасымалдаушы жиілікпен жіберіледі. Тасымалдаушы жиіліктің 

параметрлерін өзгертуді модуляция деп атайды.  

 Хабарламаны электр сигналына айналдыру үшін әртүрлі хабарламаны 

түрлендіруші құрылғылар қолданылады. Мысалы,  адам сөзін түрлендіру үшін 

микрофон қолданылса, ал бейнелерді  түрлендіру үшін ЭСТ (электронды-

сәулелік түтік) қолданылады. Түрлендірушіден шыққан хабарлама бастапқы 

деп аталады.  Көпшілік жағдайда бастапқы сигнал төменгі жиілікті 

болғандықтан, алыс қашықтыққа жіберуге болмайтыны белгілі. Сондықтан 

бастапқы сигнал жиілігі жоғары  сигналға айналдырылады. Ол модулятордың 

көмегімен орындалады.  
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2.2 Сигналдар және олардың түрлері 

 

Жоғарыда айтылғандай, ақпараттың тасымалдаушысы  ретінде  сигнал 

қолданылады.   Сигналдардың түрлері көптеп саналады, олар табиғи және 

жасанды сигналдар болып бөлінеді. Табиғи сигналдарға жататындары: жарық, 

акустикалық (дыбыс)  және қоршаған ортада табиғат құбылыстары кезінде 

пайда болатын сигналдар.  Жасанды сигналдарды адамдар ақпарат 

(хабарлама) жеткізу үшін құрастырады.  Сигналдың материалдық негізін  

белгілі бір физикалық нысана немесе процесс құрайды; оны ақпарат 

(хабарлама) тасымалдаушы деп атайды.   

Хабарлама тасымалдаушы ретінде  әртүрлі тербелістер қолданылады; 

негізінен тасымалдаушы электр тогы немесе кернеуі түрінде болады.  Электр 

тербелісі түріндегі тасымалдаушылар үшін ақпараттық праметрлер ретінде 

амплитуда, жиілік және фаза қолданылады.  Бұл тербелістер кез келген 

уақыт сәтінде  дәл анықталған болуы мүмкін; оны детерминделген деп 

атайды. Ал, егер оның кейбір параметрлерінің мәндері алдын ала белгісіз 

болса және болжауға болмайтын болса, оларды кездейсоқ тербелістер деп 

атайды. Детерминделген сигналдарды кездейсоқ сигналдардың ықтималдығы 

бірге тең жеке түрі ретінде  қарастыруға болады (ықтималдығы бірге тең 

оқиға шын немесе міндетті түрде  болатын оқиға деп саналады). 

Сигнал күрделі процесс. Кез келген күрделі процесті немесе құбылысты  

қарастырғанда, оның физикалық табиғатын, мазмұнын және міндетін  

қарастырмай, оны зерттелінетін нысананың моделімен алмастыру қажет. 

Нысананың моделін пайдалану қазіргі кездегі ғылымның көпшілік саласында 

қолданылатын, әрі кең тараған әдіс. Зерттелінетін нысананың параметрлерінің 

арасындағы сандық қатынастар қарастырылатын жағдайда, олардың 

арасындағы байланыстарды сипаттайтын математикалық формулалардың  

жиыны қажет болады,  немесе оның математикалық моделі қарастырылады.   

Әрине, математикалық модельдің  нысанаға сәйкес болуы міндетті. 

Ақпарат алу немен байланысты?  Белгілі бір нысана (немесе процесс) 

туралы ақпарат алу оның бастапқы жағдайындағы белгісіздікті  жою. 

Сондықтан сигналдың түсуі кездейсоқ болады және сигналдың моделі ретінде  

кездейсоқ процесс қарастырылады. Сигнал ақпараттық  параметрлерінің 

құрылымына байланысты дискретті, үзіліссіз және дискретті-үзіліссіз болуы 

мүмкін.  Кез келген сигналды уақыттың функциясы )(tx  ретінде қарастыруға 

болады. Үзіліссіз және аналогты сигналдар үзіліссіз функциямен сипатталса, 

ал дискретті сигнал дискретті функция болады.  

Негізінен сигналдың  x(t)  келесідей төрт түрлі формасы болады (2.1 

сурет): 
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2.1 сурет – Сигналдың формалары 

 

Осы  суретте  келтірілген сигналдардың  формаларына түсінік берейік. 

Оларды сипаттайтын функция  )(tx   сигналдардың келесі типтерін бейнелейді: 

- мәні мен уақыт бойынша үзіліссіз; 

- мәні бойынша үзіліссіз, ал уақыт бойынша дискретті; 

- мәні бойынша дискретті (квантталынған), ал уақыт бойынша үзіліссіз; 

- мәні бойынша да, уақыт бойынша да дискретті.  

Бірінші типке жататын сигналдар белгілі бір шектелген немесе 

шектелмеген уақыт аралығында белгілі диапазондағы кез келген  мәнді 

қабылдайды. Мұндай сигналдың мысалы ретінде микрофоннан шыққан 

сигналдың, жылудың, қысымның, жылдамдықтың және т.б. өлшегіш 

приборларының көрсеткіштерін атауға болады. Бұл сигналдар физикалық 

шамалардың электрлік модельдері болғандықтан оларды аналогты сигналдар 

деп атайды.  

Екінші типке жататын сигналдар дискретті деп аталынады. Олар 

белгілі диапазонда кез келген мәндерді  уақыттың берілген дискретті 

сәттерінде қабылдайды.  Көпшілік жағдайда үзіліссіз сигналдан дискретті 

сигнал алуға болады. Ол үшін дискреттеу деген амал орындалуы тиіс немесе 

белгілі уақыт  сәттері үшін есептелген мәндердің тізбегі құрастырылады. 

Уақыт сәттерінің  ара қашықтығы дискреттеу қадамы деп аталынады. 

Дискреттеу қадамы  тұрақты немесе айнымалы болуы мүмкін. Үзіліссіз 

сигналды дискретті сигналға айналдыруда дискреттеу қадамының маңызы 

зор. Ол үзіліссіз мәндердің арасындағы периодты анықтайды. Физика пәнінен 

белгілі, период пен жиілік арасындағы байланыс келесі формуламен 

анықталады: 
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,
1


T    

T  период;    

 жиілік. 

Үзіліссіз сигналдан дискретті сигнал алудың тағы бір жолы  кванттау 

процесі.  Бұл процесстен үшінші типке жататын сигналдар алынады. Кванттау 

нәтижесінде үзіліссіз сигнал саты тәріздес функциямен алмастырылады. Оның 

мәндері есептелген болуы тиіс.   Екі есептелген көрші деңгейлер арасындағы 

қадам тұрақты немесе айнымалы болуы мүмкін.  Кванттау қадамын таңдау  

келесі талапқа сай болуы тиіс: квантталынған сигналдан қайтадан үзіліссіз 

сигналды қалпына келтірудің  берілген дәлдігі орындалуы тиіс. 

Төртінші типке жататын сигналдарды алу келесі жағдайда болады. Егер 

дискреттеуде уақыт және деңгей бойынша кванттауды жүзеге асыратын 

болсақ, онда  сигналды цифрлық түрге келтіруге болады.  Басқаша айтқанда,  

сигнал белгілі бір сан мәндердің жиынына  келтіріледі. Ондай сигналдарды 

цифрлық сигналдар деп атайды. Қазіргі заманғы техникалық құралдар 

негізінен цифрлық сигналдарды пайдалануға бағытталған.  

Хабарламада  ақпарат тасымалдаушысы болатын сигналдардың негізгі 

түрі  электрлік сигналдар. Соңғы кездерде  оптикалық сигналдар кеңірек 

пайдаланыла бастады. Мысалы, ақпарат жеткізудің талшықты-оптикалық 

жолдарында. 

 

2.3  Сигналдың негізгі параметрлері   
 

Жоғарыда сигналды  белгілі бір функция  )(tx   деп қарастыру қажет 

делінген болатын.  Математикалық талдау пәнінде кез келген  туындыларды 

табуға болатын функцияны тригонометриялық қатарға (Фурье қатарына) 

жіктеуге болатыны туралы тұжырым дәлелденген болатын.  Фурье қатарының 

әрбір қосылғышы гармоника  деп аталынады. Сонымен,  )(tx   функциясы  

Фурье қатарына жіктелінетін функция деп, оның жіктелу параметрлеріне  

талдау жасауға болады.  

 Фурье жіктеуін пайдаланып, сигналдың негізгі параметрлері 

қарастырайық. Сигналдың негізгі параметрлері ретінде оның ұзындығы T  мен 

спектрінің ені қабылдансын. Әрбір сигналдың басы мен соңы болады.  

Сондықтан сигналдың ұзындығы уақыт интервалын анықтайды T . 

Сигналдың  )(tx   спектрі дегеніміз Фурье қатарын құрайтын оның 

гармоникалық қосылғыштарының (гармоникаларының) жиыны: 

                           ),2sin2cos(
2

)(
1

11

0 tkfbtkfa
a

tx
k

kk




 
                             

(2.1)  

мұндағы 
          

1
f  –   сигналдың қайталау жиілігі (бірінші гармониканың жиілігі); 

k –  гармоника номері. 

Бұл формуланы келесі түрде жазуға болады: 
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      )(tx  =  
2

0
a







1

1 ),2cos(
k

kk tkfC 
                                 (2.2) 

мұндағы    
k

C 22

kk ba   - амплитуда; 

)(
k

k

k
a

b
arctg -  гармоника фазасы (синус бойынша қатарды да 

пайдалануға болады). 

Фурье қатарының (2.1) коэффициенттері келесі формула бойынша 

анықталады: 

 
k

a =
T

2
,2cos)(

0

1tdtkftx

T

 

  
k

b =
T

2
,2sin)(

0

1tdtkftx

T

 

                       (2.3)

 

мұндағы  T
1

1

f
-  сигналдың қайталану периоды.  

Ұзындығы шектелген сигналдың спектрі шектелмеген, бірақ кез келген 

сигнал үшін оның негізгі энергиясы  орналасқан жиілік диапазонын көрстеуге 

болады.  Осы диапазон сигналдың спектрінің  енін анықтайды. Импульстік  

сигналдардың энергиясының үлкен бөлігі 0-ден  


1
 -ге дейінгі жиілік 

облысында орналасқан. Мұндағы  тікбұрышты периодты импульстің 

ұзындығы. Сондықтан  периодты импульстік  сигналдың спектрінің ені  F  

шамамен келесі формула бойынша бағаланады:  



1
F

 . 

Бұл шаманың өлшемі Гц. Мысалы, телефон арқылы байланыстағы сөздің 

сигналының спектрінің ені келесі алқаппен шектелген: 300-ден 3400-ге дейін.  

Сигналдың көлемі  деп TFPV   формуласымен анықталатын шаманы 

атайды. Мұндағы P  сигналдың қуаты  (Вт),  T  сигналдың таралу уақыты 

(сек),   F спектрдің ені (Гц). 

Сигналдың базасы FTB    өрнегімен анықталады.  Егер сигналдың 

базасының шамасы  бірге жуық  болса 1B ,  ондай сигналдар қысқа алқапты 

сигналдар деп, ал  1B   болған жағдайда кең алқапты сигнал деп аталады.  

Сигналдар дискретті және үзіліссіз (аналогты) болып бөлінеді. Егер 

сигнал бір параметрі бойынша дискретті, ал басқасы бойынша үзіліссіз болса, 

ондай сигнал дискретті-үзіліссіз деп аталады.  Хабарлама көзі әрбір 

хабарламаны белгілі бір ықтималдықпен шығарады, сондықтан сигнал 

кездейсоқ тербеліс болады немесе сигнал кездейсоқ процесс деп 

қарастырылады.   

 

2.4 Сигналдың модельдері 

                      

Сигналдар теориясы оның физикалық табиғатынан бөлек, оның 

математикалық модельдерін пайдаланады.   Көбінесе сигналды физикалық 

табиғатына байланыссыз белгілі бір уақыттың функциясы ретінде 
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қарастырады  x(t).  Мұндай түрде бейнелеуді физикалық сигналдың 

математикалық абстракциясы  (моделі) деп санайды.  

Сигналдың математикалық моделі сипатталуға тисті физикалық 

сигналға сәйкес  болуы тиіс.   Модельді таңдау физикалық сигналдың көлемі 

мен ол туралы ақпаратқа байланысты. Модельдердің барлығы толық және 

толық емес болып бөлінеді. Мысалы, уақыт бойынша функция  x(t) және оның 

спектральды функциясы F(j). 

Осы функцияларды анықтау арқылы  сигналдың нақты математикалық 

моделін алуға болады. Мысалы, бүтін аналитикалық, шексіз 

дифференциалданатын функциялар сигналдың толық моделі.  

Толық модель сигнал туралы барлық қажетті ақпаратты бейнелейді. 

Толық емес модель, кейде оны бағалау деп аталады,  сигнал туралы толық 

ақпарат бермейді. Ол сигналды белгілі бір дәлдікпен сипаттайды. 

Нәтижесінде ақпараттың бір бөлігі жоғалады.  

Сигналдың толық емес моделі мыналар болуы мүмкін: A()-

амплитудалық спектр,  E() –энергетикалық  спектр, R() – корреляциялық 

функция,  белгілі бір функцияның дискреттік мәндерінің жиыны  x t
k k

N

( )
1

. 

Сигналдардың түрлерін әртүрлі жағдайларға байланысты  келесі  

топтарға  бөлуге болады: 

- физикалық табиғаты бойынша  (мысалы, электромагниттік); 

- уақытқа байланысты (тұрақты және айнымалы); 

- кездейсоқ элементі бойынша және т. б. 

Детерминді немесе жүйелі  сигнал дегеніміз өзгеру заңы мен оның 

барлық параметрлері белгілі сигнал. Квазидетерминді сигналдың өзгеру заңы 

белгілі, бірақ   бір немесе бірнеше параметрлері кездейсоқ шамалар. Мысалы,  

x(t)=Asin(t+), мұндағы  А   кездейсоқ шама. 

Кездейсоқ сигнал дегеніміз әрбір уақыт сәтінде мәні кездейсоқ болатын 

сигнал.  

Әрбір сигнал белгілі бір параметрлерімен сипатталынады.  Мысалы,  x(t)  

функциясының екі параметрі болады:  деңгейі немесе мәні «x» және уақыты 

«t». Үзіліссіз немесе аналогты сигналдар үшін осы екі параметр үзіліссіз 

шамалар болады немесе шексіз көп мәндердің жиыны болады.  

Сигнал дискреттелінген деп саналады, егер оның ең болмағанда бір 

параметрі дискретті шама болса немесе мәндерінің жиыны шектелген болса.   

Техникалық қолданыста сигнал  белгілі  бір нақты немесе комплекстік 

функция ретінде қарастырылады.  Мысалы, x(t)=e j t   комплекстік  синусоида. 

Жалпы жағдайда келесі сигналдар  жиыны қарастырылады   M x ti i

m



( )

1
.  

Көптеген қолданбалы есептерді шешкенде осы М жиынға жататын 

сигналдарды салыстыру  қажет.  Ол үшін сигналдың шамасын есептей 

білуіміз керек.  Осыдан бір сигнал екіншісінен артық деуге болады.  Сонымен 

қатар, екі бірдей емес сигналдардың бір біріне ұқсас еместігін бағалау қажет. 

 Сигнал байланыс жолынан шыққанда жіберілген түрінен өзгеше болуы 

мүмкін. Оның себебі  байланыс жолында кездесетін әртүрлі әсерлер болады.  
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Солардың ішінде көп кездесетіні  бөгеуілдер. Бөгеуілдер деп кез келген 

сигналға бөгет болатын әсерлерді атайды. Бөгеуілдер  сыртқы және ішкі 

болып бөлінеді. Сыртқы бөгеуілдерге жататындары  атмосфералық және 

өндірістік болса, ал ішкі бөгеуіл аппаратураның өзінен пайда болады.  

Ақпарат алушы үшін бөгеуіл сигналға кездейсоқ әсер етеді деп 

саналады. Сондықтан бөгеуіл кездейсоқ процесс деп қарастырылады.  

Радиотехникалық жүйелерде ақпарат берілісінің процесін қарастыру 

үшін сигналдар мен бөгеуілдердің математикалық модельдері кеңінен  

қолданылады. Сигналдың немесе бөгеуілдің математикалық моделі дегеніміз  

сигналдар мен бөгеуілдердің математикалық  түрде бейнеленуі. Модель 

барынша іс жүзіндегі сигналға сәйкес болуы  тиіс. Жалпы түрде  сигналдың 

математикалық моделі Фурье  қатары  (2.1)  түрінде бейнеленеді.  

Сигналдың саты түріндегі қарапайым түрі қарастырылсын делік. 

Функция )(ti  сигналдың формуласы болсын;   ол периодты функция болсын. 

Оның графигін келесі түрде бейнелеуге болады:   

 

 
 

2.3 сурет – Периодты сигнал  

 

Осы суреттегі бейнеленген сигналдың формуласы келесі түрде 

жазылады:   
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Осы функцияның Фурье жіктеуінен алынатын қатар: 
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Бұл қатардың коэффициенттері: 

 

;0 Aa  ;0ka  ;)1(1 k

k
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A
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       мұндағы  ,....3,2,1k  



22 
 

Қазіргі кездегі радиотехникалық жүйелердегі талдау мен синтез 

есептерін шешуде сигналдың математикалық модельдері кеңінен 

қолданылады.  Мұндай тәсіл  0 моделі ретінде  анықталу облысы мен мәндер 

облысы кездейсоқ жиындарды  құрайтын, дискретті кездейсоқ  тізбек   }{ iX  

ретінде қарастырылады.  Ең қарапайым модельге Бернулли тізбегін немесе бір 

бірінен тәуелсіз элементтердің тізбегін жатқызады. Мұндай модель дискретті 

жадсыз хабарлама   көзін сипаттайды. Жалпы түрдегі модель – элементтері 

бір бірінен тәуелді кездейсоқ тізбек.  Ондай модель дискретті жады бар 

хабарлама көзін сипататуға арналған.  

Үзіліссіз сигналдардың математикалық моделі белгілі бір үзіліссіз 

кездейсоқ процесс ).(tX  Мұндай процесс толық түрде  n   өлшемді таралым 

функциясымен немесе n  өлшемді ықтималдықтардың таралымының 

тығыздығымен сипатталынады.  

Іс жүзінде хабарламалар  стационарлы болмайды, сондықтан олардың 

модельдері де стационарлы емес кездейсоқ процестер. Кейде белгілі бір қысқа 

уақыт мерзімі үшін процесті стационар деп қарастыруға болады. Мұндай 

жағдайда квазистационар модельдер қарастырылады. Квазистационар 

жағдайды қарастыруға себепші болатын шарт – стационар емес модельдерді 

пайдалануда көптеген қиындықтар туады.  

Тәжірбиелік зерттеулерде  стационарлық модельдердің ішінен көбінесе 

Гаусс кездейсоқ процесі қарастырылады. Мамандардың тұжырымы бойынша, 

Гаусс моделі теледидар хабарламаларын, қабылданатын радиолокациялық 

сигналдарды, телеметриялық процестерді жақсы сипаттайды.  

Кездейсоқ процестерді сипаттауда жиі қолданылатын функцияларға 

келесілерді жатқызады: 

- математикалық күтім;  

- дисперсия; 

- корреляциялық функция; 

- ковариациялық функция. 

Кей жағдайларда  қуаттың  спектральдық тығыздығы қарастырылады.  

 

2.5  Үзіліссіз сигналдарды  дискретті   түрге келтіру  

 

Жалпы түрде үзіліссіз сигнал )(tu   белгілі бір интервалда Т келесі түрде 

жазылады: 

),,...,,()]([ 21 NccctuA                                           (2.1) 

мұндағы А  — жүзеге асыратын сигналды дискретті түрге келтіретін  

оператор, ол дискретизатор деп аталынатын құрылғы; (с1, с2, …, сN) - 

координаталар жиыны. 

 Осы сияқты координаталардың жиыны (с1, с2, …, сN) мен үзіліссіз 

функция )(* tu  (қалпына келтіруші функция) арқылы алғашқы сигналды 

көрсететін операторды қалыпқа келтіруге болады.  Әрине, ол жерде бастапқы 

сигналдан белгілі бір ауытқу  болады  :)()()( * tutut     
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),,...,,()( 21

*

NcccBtu                                            (2.2) 

мұндағы В – қалпына келтіруші құрылғы жүзеге асыратын қалпына 

келтіру операторы.  

Математика жүзінде, дискреттеу есебінде сигналды қалпына келтіруді 

берілген дәлдікпен  қамтамасыз ететін   A  және  B операторларын таңдауға 

тура келеді.  Қолданылатын осындай операторлар A  және B  мен сигналды 

қалпына келтірудің дәлдігін бағалау критерийлерін қарастырайық.    

Іс жүзінде сызықтық операторлар кең тараған, себебі оларды 

техникалық жағынан орындау қарапайым.  Сигналдың координатасын 

анықтау үшін келесі формула қолданылады: 

    ).()()( tAudttutc
T

jj                                  (2.3)   

мұндағы {ξj (t )}
N

j=1  -  салмақтық деп аталынатын функциялар жиыны. 

Қалпына келтіруші функция аппроксимациялайтын полином (көпмүше) 

түрінде бейнеленеді    

).,...,,()()( 21

1

*

N

N

j

cccBtctu jj 


         (2.4) 

мұндағы   {φj(t)}
N

j=1  - базистік функциялардың жүйесі.   

Бір бейнелеуші  оператор А  қалпына келтіру үшін әртүрлі операторлар  

В  қолданылуы мүмкін.  

Жоғарыдағы   (2.3)  және   (2.4)  формулаларынан  келесі көбейтіндінің   

[ξj(t)φj(t) ]  өлшемі  уақыт өлшеміне кері болатыны белгілі.   

Дискреттеу әдістері алдымен сигналдың координаталарын анықтаудың 

тәсіліне байланысты анықталады. Егер салмақтық функциялардың орнына 

базистік функциялар қолданылатын   болса [ξj(t ) = φj(t)],  онда  u(t)  

сигналының координаталары (с1, с2, …, сN) уақыт интервалы Т  бойынша 

сигналды интегралдау нәтижесінде алынады. Бұл жерде базистік функциялар 

ортогональды және N→ ∞ шарты орындалғанда  (2.4)  қатарының   u(t)  

ортаквадрат бойынша шегі болуын қамтамасыз етеді. Осы арқылы 

координаталар санын берілген дәлдік бойынша шектеуге болады.     

Базистік функцияларға қосымша талаптар  қою арқылы сигналдың 

әртүрлі модельдерін дискреттеуді ұйымдастыруға болады. Дискреттеуде 

көбінесе нақты кездейсоқ процесті жүзеге асыру қажет болады. Сондықтан 

детерминді функция көпшілік жағдайда дискреттеу алгоритмін барлық жүзеге 

асыратын жағдайлар үшін тұрақты түрде таңдайды.  Осыған байланысты 

сигналдың моделі ретінде кездейсоқ процестің сипаттамаларына сүйенеді.     

Дискреттеу әдістерін, теориялық мәселелерді шешуге пайдалылығы 

жағынан да және оларды түрлендіруді техникалық жүзеге асыру 

мүмкіншіліктері жағынан да  қарастыру қажет. Теория жағынан қалпына 

келтірудің берілген дәлдігі үшін координаталар санының аз болуын 

қамтамасыз ететін дискреттеу әдістері маңызды болады. Оларды өзекті 

немесе шектеулі дискреттеу әдістері деп атайды. 
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Нақты іс жүзіндегі сигналдардың қасиеттерін толық түрде сипаттайтын  

сигналдың моделі, координаталары коррелияцияланбаған  стационар емес 

кездейсоқ процесс.  Сондықтан олардың координаталар санының минимум 

болуын  каноникалық жіктеу қамтамасыз етеді.  Ол үшін базистік функциялар 

φj(t) үшін координаттық функциялар қолданылуы тиіс. Жіктеудің 

коэффициенттері  сk ізделінетін координаталар  болып есептеледі.  

 Координаталық функцияларды анықтаудың күрделілігіне байланысты   

бұл процедура  инженерлік практикада  қолданыс таппады.  Сондықтан 

модельді  жеңілдету жолымен, сигналды стационар немесе квазистационар 

деп қарастырады. Коррелияцияланбаған координаталар  тек каноникалық 

жіктеуді ғана береді. Бірақ координаталық функцияларды табу жеңілдейді.  

Ондай функциялар ретінде тригонометриялық функциялар алынуы мүмкін. 

Процесті корреляция  ұзындығынан  артық шектелген уақыт  аралығында 

жіктеу Фурье қатарының түріне келтіріледі. Бірақ олардың коэффициенттері 

кездейсоқ болады.  Дискреттеудің әрбір жүзеге асырылуы нәтижесінде 

детерминдік координаталар алынады. Егер координаталардың 

коррелияцияланбау талабынан бас тартсақ, онда кездейсоқ процесті кез келген 

ортогональдық функциялардың толық жүйесі бойынша жіктеуге болады. 

Жүзеге асыру нәтижесінде координаталар Фурьенің жалпылау 

коэффициенттері болады.    

 Бұл қарастырылып отырған жағдайда координаталарды анықтау 

интегралдауға байланысты болғандықтан, дискреттеу алгоритмдерінің 

бөгеуілге тұрақтылығы аса жоғары болады. Мысалы, дискреттеу үшін тиімді 

қолданылған Лежандр, Уолш, Хаара функциялары.  Осыған қарамай, 

координаталарды алу, олар бойынша сигналды қалпына келтіру, сонымен 

бірге,  «салмақ» бойынша интегралдау арқылы координаталарды алу кезінде 

сигналдың кешігуі  техникалық жүзеге асыру күрделілігі  болғандықтан іс 

жүзінде тек бөгеуілдің жоғары импульсі кезінде ғана қолданылады.  

Котельников теоремасы. Теорема спектрі шектелген детерминді 

функцияны есептеулері бойынша қалпына  толық келтірудің  принципі 

бойынша  мүмкіндіктерін  және осындай қалпына келтірудің мүмкіндігі 

болатын  есептеу аралығының шекті мәнін көрсетеді. Ол теорема келесі түрде  

сипатталынады: 

Фурье түрлендіруі болатын, жиілік алқабы  0-ден   Fc = ωc/(2π) –ге 

дейін шектелген үзіліссіз спектрі болатын u(t) функциясы өзінің келесі уақыт 

интервалымен есептелінген сәттік мәндерімен толық анықталады: 

.
2

1

cF
t   
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2.3 сурет – Спектрдің жоғары жиіліктік бөлігінің  қысқаруы 

 

Теореманың физикалық негізі функцияның формасы мен оның 

спектрінің енінің  арасындағы байланысты қарастырғанда көрінеді.  Тек 

функцияның спектрі шексіз болғанда ғана оның уақыттың жақын сәттеріндегі 

мәндері еркін өзгеретін болады. Бұл жерде олардың арасындағы 

коррелияциялық байланыс болмайды.  Спектрдің жоғары жиілік  бөлігінің  

шекара жиілікке  ω1  дейін қысқаруы  уақыттық функциядан  осы жоғары 

жиілікті қосындыларды алып  тастағанмен бірдей (2.3, а сурет). Шекаралық 

жиіліктер кішігірім болғанда,   ω2  (2.3, б сурет) және   ω3  (2.3, в сурет),  

тегістелген уақыт функциясы алынады.  Бұл функциялардың келесі 

мәндерінің  u(t1)  және   u(t1+ ∆ t)  кішігірім уақыт  аралығында Δt   көп 

өзгермейтіндігінен,  функцияның  Δt  аралығы арқылы анықталған 

(есептелген) мәндерімен  шектелуге болады.    

 

2.6  Ақпаратты  цифрлық түрде бейнелеу  

 

Кез келген аналогты сигналды (дыбыс, бейнелер)  цифрлы формаға 

келтіру үшін үш негізгі операцияны орындау қажет: дискреттеу, кванттау 

және  кодтау.  
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Дискреттеу дегеніміз үзіліссіз аналогты сигналды оның мәндерінің  

(есептеулерінің) тізбегі түрінде бейнелеу. Ол есептеулер бір бірінен 

дискреттеу интервалымен бөлінген уақыт сәттерінен алынады. Есептеулер 

арасындағы интервалға кері шаманы дискреттеудің жиілігі деп атайды.   

Келесі суретте (2.4 сурет) бастапқы аналогты сигнал мен оның дискреттелген 

түрі  көрсетілген. Ал уақыттық диаграммалардың астындағы суреттерде 

теледидардың видеосигналының бір жолы ретінде, барлық теледидар растры 

үшін бірдей сигналдар келтірілген.    

 

 
 

2.4 сурет – Аналогты  цифрлық түрлендіру. Дискреттеу 

 

Дискреттеу интервалы кішкентай  болған сайын дискреттеудің жиілігі 

жоғары болатыны белгілі. Оның үстіне алғашқы сигнал мен дискреттелінген 

сигналдың  көшірмесінің арасындағы айырмашылық та аз болады. 

Дискреттелінген сигналдан аналогты сигналды қайта қалпына келтіру де 

осындай жолмен орындалады.  Бірақ  толық қалпына келтіру үшін дискреттеу 

жиілігі ең болмағанда бастапқы аналогты сигналдың алқабының  енінен 2 есе 

артық болуы тиіс.  Бұл шарт белгілі Котельников теоремасында  анықталған 

болатын.  

Егер бұл шарт орындалмаса, онда дискреттеу түзетілмейтін қатеге 

ұшырайды.  Оның себебі мынада -  дискреттеу нәтижесінде сигналдың жиілік 

спектрінде қосымша компоненттер пайда болады.  Олар, бастапқы аналогты 

сигналдың  спектрінің енінен жиілігі екі есе артық болатын диапазондағы,  

дискреттеу жиілігінің гармоникасының маңында орналасады. Егер аналогты 

сигналдың жиілік спектрінің ең үлкен жиілігі (максимумы) дискреттеу 

жиілігінің жартысынан артық болса, онда қосымша компоненттер  бастапқы 

аналогты сигналдың  жиілік алқабына  кіретін болады.  Мұндай жағдайда 

бастапқы сигналды қатесіз қалпына келтіруге болмайды.  Дискреттеу  

теориясы көптеген кітаптарда қарастырылған. 
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2.5 сурет – Аналог-цифрлық түрлендіру.  Дискреттеудің бұрмалануы 

 

Дискреттеудің бұрмалануының мысалы   2.5-суретте келтірілген.  

Аналогты сигналдың мысалы ретінде теледидардың жолдарының 

видеосигналын қарастырайық. Ондағы толқын жиілігі алдымен 0,5 МГц-тен  

2,5 МГц-ке дейін өсіп, содан кейін  0,5 МГц – ке дейін төмендейтін сигнал 

болсын делік. Бұл сигналды дискреттеу  3 МГц жиілікпен орындалсын. 

Жоғарыда келтірілген 2.5-суретте келесі бейнелер көрсетілген: алғашқы 

аналогты сигнал, дискреттелінген сигнал, дискреттеуден кейін қалпына 

келтірілген аналогты сигнал.   

Мұндағы төменгі жиіліктерді қалпына келтіруші  сүзгінің өткізу  алқабы  

1,2 МГц.   Суретте көрсетілгендей, төменгі жиілікті компоненттер (1 МГц-тен 

кіші)  ешбір бұрмаланусыз қалпына келтірілген. Жиілігі  1,5 МГц  болатын 

толқын  көрінбей кетеді, ол тегіс өріске айналады. Жиілігі  2,5 МГц  толқын 

қалпына келтіруден кейін жиілігі 0,5 МГц   толқынға айналады. Мұндағы  0,5 

МГц,   дискреттеу жиілігі 3 МГц  пен  алғашқы сигналдың  жиілігі 2,5 МГц 

арасындағы айырмасы.  

Осында көрсетілген диаграмма-суреттер бейнені дискреттеуде пайда 

болатын бұрмаланулардың жиіліктің жеткілікті жоғары болмауына 

байланысын көрсетеді.  Егер теледидардағы объект жылдам қозғалатын 

немесе айналатын зат болса, онда дискреттеу кезінде уақыт облысы бойынша 

да бұрмалану пайда болады.    

Уақыт бойынша дискреттеудің жиілігінің жеткіліксіз жоғары болуына 

байланысты    бұрмаланудың  мысалы ретінде   жылдам жүріп келе жатқан 

автомобиль  дөңгелегінің  сымдарының айналғанын келтіруге болады. Мұны 

стробоскопикалық эффект деп атайды.   

Егер дискреттеу жиілігі  анықталған болса, алғашқы сигналдың жиілік 

алқабы жоғарыдан шектелген және дискреттеу жиілігінің жартысынан 

аспайтын болса, онда  дискреттеудің бұрмалануы болмайды.  

Егер дискреттеу кезінде теледидар сигналы 6 МГц болса, онда  

сигналдың бұрмалануы болмас үшін дискреттеу жиілігі 12 Мгц-тен кем 
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болмауы керек. Бірақ  дискреттеу жиілігі сигналдың шекаралық жиілігінің екі 

еселенгеніне жақындаған сайын аналогты сигналды қалпына келтіру үшін, әрі 

батспқы аналогты сигналды алдын ала сүзгілеу үшін қолданылатын төменгі 

жиілікті сүзгіні құрастыру қиындайды.  

 Оның себебін былайша түсіндіруге болады.  Дискреттеу жиілігінің мәні  

дискреттелінетін сигналдың шекаралық екі есе жиілігінің мәніне жақындаған 

сайын қайта қалпына келтіретін сүзгілердің жиіліктік сипаттарының 

формасына деген қатаң талаптар қойылады. Олар тікбұрыштық  сипатқа 

сәйкес болуы тиіс.  Ал тікбұрыштық сипатты сүзгіні құрастыру іс жүзінде 

мүмкін болмайды. Мұндай сүзгі өткізетін сигналды  шексіз ұзақ мерзімге  

ұстайды.  Сондықтан іс жүзінде алғашқы сигналдың екі еселік шекаралық 

жиілігі мен дискреттеу жиілігі арасында  белгілі бір интервал болуы тиіс.  

Кванттау дегеніміз сигналдың есептік мәнін кванттау деңгейі деп 

аталынатын бекітілген мәндердің жиынынан алынған жақын мәнмен 

алмастыру.  Басқаша айтқанда, кванттау – есептік мәнді дөңгелектеу.  

Кванттау деңгейлері сигнал мәндерінің өзгеруінің барлық диапазонын саны 

шектелген кванттау қадамы деп аталынатын  интервалдарға бөледі.  

Кванттау деңгейлерінің орналасуы кванттаудың шкаласымен 

анықталады.  Қолданылатын шкалалар бірқалыпты және бірқалыпты емес 

болып бөлінеді.  Төмендегі 2.6-суретте бастапқы аналогты сигнал мен оның 

квантталған түрі келтірілген. Кванттау үшін бірқалыпты кванттау шкаласы 

қолданылған. Осы суретте сигналға сәйкес  бейнелер көрсетілген.  

   

 
 

2.6 сурет – Аналогты-цифрлық  түрлендіру. Кванттау 

 

Кванттау процесінде пайда болатын сигналдың бұрмалануын 

кванттаудың шуы деп атайды. Инструмент арқылы  шуды бағалағанда 

алғашқы сигнал мен оның квантталынған көшірмесінің арасындағы айырма 

қарастырылады. Ал объективті түрде шудың көрсеткіші ретінде осы 

айырманың  орташа квадраттық мәні  қарастырылады.    



29 
 

Уақыттық диаграмма мен кванттау шуының  бейнесі  2.7-суретте 

келтірілген. Мұнда кванттау шуы бұлыңғыр фонда көрсетілген.  

Флуктуациялық шудан бөлек кванттау шуы  сигналмен коррелияцияланған, 

сондықтан кванттау шуы  кейіннен болатын сүзгілеуден жойылмайды.  

Кванттау шуы кванттау деңгейлерінің санының өсуінен азаяды.  

 

 

  
 а)      б) 

 

2.7 сурет – Кванттау 

 

Жоғарыдағы   2.7, а-суретте 4 деңгейдегі  кванттаудан алынған бейне 

көрсетілген. Осы деңгей санына  сай  кванттау шуынан бастапқы бейненің 

мазмұнын көруге болады.   

2.7, б-суретте  128  деңгейден алынған   бейне келтірілген.  Мұндай 

жағдайда кванттау шуы кәдімгі флуктуациялық  шуға ұқсас болады. Шудың 

тербелу шегі төмендеген, сондықтан  шудың бейнесін алу үшін тербелу шегін 

128 есе үлкейтуге тура келеді.   

Осыдан бірнеше жыл бұрын теледидардың  видеосигналын кванттау 

үшін 256 деңгей жеткілікті болса, қазір видеосигналды кванттау үшін 1024 

деңгей  қалыпты деп саналады.  Цифрлық дыбыс сигналын кванттау үшін 

деңгейлер саны өте көп болады: ондаған мыңнан бастап миллионға дейін. 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Сигналдың негізгі параметрлерін атаңыз. 

2. Сигналдың негізгі түрлерін атаңыз.  

3. Дискретті сигналдың үзіліссіз сигналдан айырмашылығы неде? 

4. Электрлік тербеліс түріндегі тасымалдаушының ақпараттық 

параметрлерін атаңыз. 

5. Кванттау процесі деген не? 

6. Үзіліссіз сигналды цифрлық сигналға айналдыру үшін қандай 

амалдарды қолдануға болады? 

7. Цифрлық сигнал дегеніміз қандай сигнал? 

8.   Қандай сигнал кездейсоқ деп аталынады? 

9. Дискреттеу мен кванттаудың мағынасын түсіндіріңіз.   

10. Сигналды  цифрлық формаға келтіру дегеніміз не?  

Бастапқы бейне  

(аналогты сигнал) 

Кванттау шуы 

 (сұр фонда) 

Бастапқы бейне  

(128 деңгейлі) 
Кванттау шуы 

 (сұр фонда 128 есе) 
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11. Дискреттеу деген не? 

12. Бірқалыпты және бірқалыпты емес  дискреттеудің айырмасы неде?  

13. Кванттау шуының көрсеткіштерін атаңыз.  

 

            3 Ақпараттың сан мәндерін бағалау 

 

Кітаптың алдыңғы бөлімдерінде ақпарат туралы түсінік және оның    

белгісіздікпен  байланысы қарастырылған болатын.  Ақпаратпен жұмыс істеу 

және оның сипаттарын зерттеу  үшін оның мөлшерін, әсіресе сандық өлшемін, 

анықтау қажет екендігі белгілі.  Бұл бөлімде белгісіздіктің немесе ақпараттың   

мөлшерін анықтау туралы мәселелерді қарастырамыз.  

 

3.1 Ақпарат мөлшерін есептеу мәселесі 

 

Ақпараттың мөлшерін есептеу мәселесі бойынша әртүрлі анықтамалар 

бар. Олардың ішінде  Хартли мен Шеннон ұсынған анықтамалар  ақпараттар 

теориясында кеңінен қолданылады. Бұл анықтамалар бір біріне жақын, тек 

ақпараттың мағынасына дегенде айырмашылықтары бар. Хартли  

комбинаторлық арқылы түсінік берсе, Шеннон ақпаратты өңдеу мен жеткізуде  

олардың ықтималдықтарын ескереді.  

Қабылданған  хабарламада белгісіздік көп болса, онда ақпараттың көп 

болғаны. Егер хабарламада белгісіздік жоқ болса, барлығы белгілі болса, онда 

хабарламада ақпарат жоқ деп саналады.  Сондықтан  ақпарат мөлшері  

хабарламаның қабылдағышқа түскеннен кейінгі және түскенге дейінгі 

оқиғаның ықтималдықтарымен анықталады. Ал егер бөгеуілдер жоқ болса, 

онда  ақпарат мөлшері хабарлама қабылдағышқа түскенге дейінгі оқиғаның 

ықтималдығымен анықталады, себебі оқиғаның хабарламаның қабылдағышқа 

бұрмаланусыз түскеннен кейінгі ықтималдығы бірге тең болады. 

Хабарламаны құрастыру үшін белгілі бір таңбалардың жиыны немесе 

әліппенің элементтері пайдаланылады.  Әліппедегі таңбалардың саны  m  ге 

тең болсын,  ал  таңбалардың пайда болуының ықтималдықтары бірдей 

болсын делік.  Егер хабарлама екі  таңбадан тұратын болса, онда олардың 

мүмкін болатын комбинациясы 2m  тең болады. Жалпы жағдайда, егер 

хабарлама n   элементтен (таңбадан) тұратын болса, онда мүмкін болатын 

хабарлама саны nmN   болады. Мұндағы  n  - хабарлама ұзындығы. Ақпарат 

мөлшерін осылай есептеуді Хартли ұсынған.  

Хартли ұсынған бұл ақпаратты есептеу жолы  әліппенің   элементтерінің 

пайда болу ықтималдығы бірдей деп есептейді. Бірақ әліппелердегі  

таңбалардың хабарламада пайда болуының ықтималдықтары әртүрлі; кейбір 

әріптер жиі қолданылса, ал кейбіреуі сирек қолданылады. Мысалы, қазақ 

тілінде   «а»,  «о» және тағы басқа әріптер жиі қолданылса, ал «ъ», «ь» және 

тағы кейбір әріптер  мәтіндерде өте сирек кездеседі. Сондықтан  әріптердің 

пайда болу ықтималдықтарын бірдей деп есептеуге болмайды. 
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Сонымен бірге, бір әріп қабылданғаннан кейін келесі әріптің пайда 

болуы алдыңғы әріпке байланысты болуы мүмкін. Мысалы, телеграфта 

алдыңғы сөздер пайда болғанда,  келесі сөздерді белгілі бір сенімділікпен 

білуге болады. Осылардан мынадай тұжырым жасауға болады:  

хабарламадағы элементтер арасында бір бірімен байланыс болады. Осы 

тұжырымға байланысты ақпараттың мөлшерін есептеуде  ықтималдықтар 

теориясын пайдалану қажеттілігі туды.  

Ақпараттың мөлшерін анықтау үшін әрбір уақыт сәтінде қабылданатын 

ақпараттың мөлшерін табу қажет. Ол үшін  мүмкін болатын жағдайлардың 

белгілі бір шектелген  жиыны болатын ақпарат көзі қарастырылады. Ондай 

шартты дискретті ақпарат көзі қанағаттандырады.  Дискретті ақпарат көзі 

әрбір уақыт сәтінде мүмкін болатын жағдайлардың шектелген жиынынан 

біреуін кездейсоқ түрде қабылдайды.  

 Қарастырылатын дискретті ақпарат көзінің  әрбір жағдайына сәйкес 

шартты белгілеу таңба түрінде (мысалы, әріп) оның  келесі әліппесінен 

алынады:  .,...,, 21 Nuuu   Бұл жерде әртүрлі жағдай ақпарат көзінің таңдауынан 

жүзеге асырылады деп есептелінеді.   

 

  3.2 Энтропия туралы түсінік 

 

Ақпарат көзінің таңдауының нәтижесін анықтау үшін және нақты 

жағдайын білу үшін ол туралы априорлық (долбарлық) мәліметтердің 

негізінде бірнеше  жорамал жасау қажет.  Кейбір  жағдайлар  жиі таңдалынса, 

ал кейбіреулері сирек таңдалынады. Сондықтан ол пайда болу ықтималдығы 

берілген жағдайлардың толық жиынымен сипатталынады. Ондай жиынды 

ансамбль деп атайды.  Ансамбль келесі түрде бейнеленеді: 
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,                                      (3.1) 

мұндағы )( ii upp   дегеніміз  iu   жағдайының пайда болуының  

ықтималдығы;  ал осындағы барлық ықтималдықтардың қосындысы бірге тең 

болады 1
1




N

i

ip . Себебі осы оқиғалардың (жағдайлардың)  жиынынан  біреуі 

міндетті түрде орындалады.  

Осы келтірілген мәліметтерге сүйеніп, ақпарат көзінің жағдайды 

таңдауының белгісіздігінің мөлшерін анықтау керек. Оны ақпарат көзінің 

жағдайлары бойынша барлық белгісіздіктерді толық анықтағанда алынатын  

ақпараттың мөлшері ретінде қарастыруға болады. Бұл өлшем біраз шарттарды 

қанағаттандыруы тиіс. Олардың негізгісі – ақпарат көзінің мүмкін 

жағдайларының санының  N  немесе таңдау мүмкіндіктерінің өсуіне 

байланысты монотонды өсуінің қажеттігі. Бұл жерде ықтималдығы нөлге тең 

жағдайлар есепке алынбайды, себебі ондай жағдайлар белгісіздікті өзгерте 

алмайды.  
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Мүмкін жағдайлардың ықтималдықтары бірдей болсын. Осы 

аталынған шартты ғана ескеріп және мүмкін жағдайлардың ықтималдықтары  

бірдей деп қарастырып, белгісіздіктің мөлшері ретінде болатын жағдайлар 

санын алуға болады. Бірақ бұл кейбір жағдайда қарама - қайшылық туғызады. 

Мысалы,  N=1 болғанда және белгісіздік болмағанда ол бірге тең болады. 

Сонымен бірге, мұндай өлшем аддитивтік талапқа сай болмайды. Оны 

түсіндіру үшін келесі жағдай қарастырылсын.   

Егер ықтималдықтары бірдей жағдайларының сандары  N және  Μ екі 

тәуелсіз ақпарат көздерін  бір көз деп қарастыратын болсақ және  олар бір 

мезгілде  jimn   жағдайлар  жұбын жүзеге асыратын болса, онда біріктірілген 

көздердің белгісіздігі осы екі көздің белгісіздіктерінің қосындысы ретінде 

қарастырылуы керек болады. Біріктірілген көздің жағдайларының жалпы саны  

MN   болғандықтан ізделініп отырған функция келесі шартты 

қанағаттандыруы тиіс:   

)()()( MfNfMNf  .                                     (3.2) 

Бұл формуланың орындалуы үшін  жағдайларының ықтималдығы 

бірдей және оны сипаттайтын ансамбль U  ретінде келесі формуламен 

анықталатын жағдайлар санының логарифмін алуға болады:   

     NUH log)(  .                                               (3.3) 

Бұл формула бойынша 1N  болғанда, 0)( UH  және аддитивтік талап 

орындалады. Мұндағы логарифмнің негізі ретінде  кез келген санды 

қарастыруға болады, себебі ол белгісіздіктің тек бірлігін немесе масштабын 

ғана анықтайды.  Ол көбінесе есептеуге ыңғайлы болуына ғана әсер етеді. Іс 

жүзінде қолданылатын белгісіздікті  сипаттаудың өлшем бірліктері келтірілсін 

делік. 

1. Екілік жүйедегі өлшем бірлігі  келесі формуламен бағаланады: 

./log2 символбитNH                                       (3.4) 

2. Ондық жүйедегі өлшем бірлігі: 

./lg символдитNH                                           (3.5) 

Осы екі формула  (3.4)  және (3.5) арасындағы байланысты келесі түрде 

жазуға болады:  
.3,01,lg32.3log2 дитбитNN   

3. Натурал логарифм бойынша өлшем бірлігі: 

./ln символнатNH                                          (3.6) 

Мұндағы (3.4)  және  (3.6)  формулаларының арасындағы байланыс: 
.693,01,ln443,1log2 натбитNN   

Қазіргі кезде  ақпараттық технологиялар мен техника екілік сан 

жүйесіне негізделгендіктен, логарифмнің негізі екіге тең деп алынады.      Осы 

өлшемді 1928 жылы америкалық ғалым Р.Хартли ұсынған болатын.  Осыған 

байланысты белгісіздіктің бірлігін екілік немесе бит  (bit – binary digit) деп 

атайды. Егер ондық логарифм қарастырылса, онда белгісіздік  бір жағдай үшін 

ондық бірлікпен анықталады.  
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Мүмкін жағдайлардың ықтималдықтары бірдей болмасын. Жоғарыда 

қарастырылған белгісіздіктің өлшем бірлігі ақпарат көзінің жағдайларының 

ықтималдықтары бірдей болады деген шартқа негізделеді. Бірақ ақпарат 

көзінің жағдайларының жүзеге асырылуының белгісіздігі оның 

жағдайларының санынан ғана емес, олардың ықтималдықтарынан да тәуелді.  

Сондықтан жағдайларының ықтималдықтары  бірдей болмайтын 

ақпарат көздерін де қарастыру қажет. Мұндай жағдайда белгісіздіктің мәні 

төмендейді. Осы тұжырымды дәлеледеу үшін екі түрлі нұсқаны 

қарастырайық.  

Бірінші нұсқа: ақпарат көзінің екі түрлі мүмкін жағдайы болсын делік, 

олардың  ықтималдықтары 0,9 және 0,1; бұл нұсқада белгісіздік аз болады, 

себебі қандай жағдайдың жүзеге асатыны іс жүзінде белгілі деуге болады.  

Екінші нұсқа: ақпарат көзінің мүмкін жағдайларының ықтималдықтары 

бірдей болсын 0,5 және 0,5. Бұл нұсқада қандай жағдайдың жүзеге асуы 

ықтималды болатынын таңдау қиындық туғызады; мұндағы белгісіздік 

максимум болады.  

 Ал ықтималдықтардың аздаған өзгерісі белгісіздіктің аз ғана өзгеруіне 

келтіреді. Бұл тұжырым белгісіздіктің  H жағдайлардың ықтималдықтарынан 

Nppp ,...,, 21 тәуелділігінің үзіліссіз болатынын көрсетеді. 

Сонымен, жалпы жағдайда белгісіздікке ),...,,( 21 NpppH  қойылатын 

талаптарды келесі түрде тұжырымдауға болады: 

- белгісіздік H  ақпарат көзінің мүмкін жағдайларының 

ықтималдықтарының  Nppp ,...,, 21  үзіліссіз функциясы болуы керек; 

- белгісіздіктің H  максимум мәні  барлық ықтималдықтар бірдей 

болғанда немесе Nppp  ...21  орындалады; 

- белгісіздік мөлшері ықтималдықтарының таралымы функционалды 

болуы тиіс; 

- белгісіздік мөлшері ансамбльдегі жағдайды таңдау жолына 

байланысты болмайды. 

Осы келтірілген тұжырымдарды қанағаттандыратын U   ансамблінен  

ақпарат көзінің дискретті жағдайды таңдауының белгісіздігінің мөлшерін 

америка ғалымы  К.Шеннон ұсынған болатын.   Ол дискретті ақпарат 

көзінің энтропиясы деп  аталынды. Оны келесі формуламен анықтаймыз: 

,log)(
1

i

N

i

i ppCUH  


                                       (3.7) 

мұндағы C  кез келген оң сан.           

Егер екілік сан жүйесі қарастырылатын болса, онда логарифмнің негізі 

ретінде екі саны алынады. Тұрақты C  кез келген оң сан болғандықтан, оның 

мәнін бірге тең деп алуға болады. Сонда  энтропияның формуласы (3.7) келесі 

түрде жазылады: 

.log)( 2

1

i

N

i

i ppUH  


                                          (3.8) 
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Энтропия берілген әліппесі бар хабарламалар ансамблін сипаттайды 

және осы хабарламалар ансамбліндегі белгісіздіктердің  өлшемі ретінде 

ақпараттар теориясында қолданылады.  Энтропияны қарастырғанда ол жеке 

символ үшін ғана емес барлық хабарлама үшін де қарастырылады. 

Энтропияның мәні  үлкен болған сайын хабарламадағы ақпарат та көп болады.  

Егер үзіліссіз  хабарламалар қарастырылатын болса, онда 

Котельниковтың теоремасының көмегімен  дискретті хабарламаларға 

түрлендіруге болады, содан кейін дискретті хабарлама ретінде энтропиясы 

анықталады.    

 

3.3 Энтропияның қасиеттері 

 

Енді энтропияның негізгі қасиеттерін қарастырайық. Бұл жерде 

аталынатын шарттар белгісіздік өлшемі үшін орындалатынына көңіл бөлу 

қажет. 

1. Энтропия нақты және теріс емес сан, себебі кез келген  )1( Nii   

үшін ықтималдық мәні ip  0 - ден  1- ге дейін өзгереді, ал бөлшек санның 

логарфимі теріс мән қабылдайтыны белгілі 0log ip , сондықтан  .0log  ii pp  

2. Энтропияның мәні шектелген.  Шын мәнінде, келесі  өрнектің  

ii pp log  мәні келесі диапазонда   10  p   шектелгенін дәлеледеудің қажеті 

жоқ.   Сондықтан  шектелген шамалардың қосындысы да шектелген болады.  

Енді 0ip  жағдайын қарастырайық. Мұндай жағдайда iplog  шексіз 

өсетін болады.  Сондықтан келесі түрлендірулерді пайдалануға болады: 

.
1

1
log

lim)log(lim
00

i

i

p
ii

p

p

p
pp

ii 
  

Келесі белгілеуді  
ip

x
1

  енгізу арқылы  және Лопиталь  ережесін 

пайдаланып, келесі нәтижені алуға болады: 

.0
log

lim
log

lim 
 x

e

x

x

xx
 

Себебі логарифм функциясының туындысы ,
log

)(log
x

e
x   ал аргументтің 

туындысы бірге тең   1x . 

3. Энтропия тек бір жағдайда ғана нөлге тең болады: егер  

жағдайлардың біреуінің ықтималдығы бірге тең болса. Себебі басқа 

жағдайлардың ықтималдығы нөлге тең болады. Бұл тұжырымды дәлелдеу 

қиындық туғызбайды. Бұл жағдай ақпарат көзінің жағдайының  толық 

анықталғанын көрсетеді; бір жағдайдың ықтималдығы бір дегеніміз ол белгілі  

немесе белгісіз емес дегеніміз, ал қалғандарының ықтималдығы нөлге тең 

дегеніміз олардың орындалмайтындығы.   
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4. Энтропияның максимум мәні болуы үшін ақпарат көзінің барлық 

жағдайларының ықтималдықтары бірдей болуы керек. Бұл тұжырымды 

дәлелдеу  үшін, математика пәнінен белгілі, Лагранждың  белгісіз 

көбейткіштер әдісін пайдалануға болады.  

Бірақ бұл тұжырымның дұрыстығына былайша да көз жеткізуге болады.  

Шын мәнінде,  егер  барлық жағдайлардың ықтималдықтары бірдей болса, 

онда келесі шарт 
n

ppp n

1
...21   орындалады.  Онда энтропияның мәні 

келесі формуламен анықталады: 

.loglog
1

log
11

log
1

)(
11

nn
n

nn
nnn

UH
n

i

n

i

 


                   (3.9) 

Логарифм функциясы монотонды өспелі функция болғандықтан, nlog  ең 

үлкен мән болады; ал n нен кіші бүтін сандар үшін логарифмнің мәндері кіші 

болады.   

5. Егер ақпарат көзінің екі жағдайы  1u  және   2u   бар   болса, онда   

оның энтропиясы нөлден бірге дейін өзгереді; оның максимум мәні  болуы 

үшін екеуінің ықтималдықтары бірдей болуы керек:  
.5,0)()( 21  pupup  

Бұл тұжырымды дәлеледеу үшін (3.7)  формуласы осы жағдай үшін 

қарастырылсын: 
).loglog()( 2211 ppppCUH   

Келесі түрдегі белгілеулер енгізілсін: ;1; 21 xppx   себебі  .121  pp  

Осыдан  кейін )(UH  функциясының орнына  келесі функцияны қарастырайық: 

)].1log()1(log[)( xxxxCxf                             (3.10) 

Бұл функцияның 0x  болғандағы мәні 0)0( f  болатынын дәлелдеу 

қиындық туғызбайды. Бұл жерде Лопиталь ережесі қолданылады. Сонымен, 

егер 0p   болса,  энтропия мәні  0)( UH   болатынына көз жеткізілді. Тура 

осылайша, 1p  болғанда да энтропия мәнінің 0)( UH  болатынын көрсетуге 

болады.  

Енді энтропияның максимум мәнін анықтау үшін (3.10)  функциясын 

қарастырайық.  Ол үшін оның бірінші туындысы қарастырылады;  туынды 

келесі түрде анықталады: 

.
1

log)1log(log

]log)1log(log[log]
1

log
)1()1log(

log
[log)(

x

x
xx

exex
x

e
xx

x

e
xxxf









 

Осы туындыны нөлге теңестіріп  ,0
1

log)( 



x

x
xf   келесі теңдікті алуға 

болады  .1
1




x

x
 Осы теңдіктің шешімі  5,0x  алынады немесе  5,021  ppp  

болады.  Осыдан кейін энтропияның максимум мәнін есептеуге болады: 
.2log5,0log)5,0log5,05,0log5,0()(max UH  
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Жоғарыда келтірілген энтропияның қасиеттерін пайдалана отырып, 

оның ықтималдықтан тәуелділігінің графикалық бейнесін сызуға болады (3.1 

сурет). 

 

 
 

3.1 сурет – Энтропияның )(UH    ықтималдықтан p  тәуелділігінің  графигі 

  

Энтропияның  жеке жағдайлардың ықтималдықтарынан тәуелділігі 

үзіліссіз болады; оның  себебі  келесі функция pp log   үзіліссіз  

болғандықтан.  

6.  Бірнеше статистикалық тәуелсіз ақпарат көздерінің бірлестігінің 

энтропиясы бастапқы ақпарат көздерінің энтропияларының қосындысына тең 

болады.  

Осы тұжырымды дәлелдеу үшін екі ақпарат көздерін u   және   υ 

қарастыратын болсақ жеткілікті.  Екі көздің бірлестігі дегеніміз олардың  

барлық жағдайларының мүмкін болатын комбинацияларын қарастыру. Ол 

бірлестік U  ақпарат көзінің  жағдайларының iu  және   V  ақпарат көзінің  

жағдайларының   jv  барлық комбинацияларының  ықтималдығымен )( jivup  

сипатталынады.  Осы сияқты ансамбльдердің де бірлестігі анықталады. 

Бірлестіктің энтропиясының анықтамасынан келесі формуланы жазуға 

болады: 

)(log)()(
1 1

jij

N

i

K

j

i vupvupUVH 
 

 ,                                  (3.11) 

мұндағы     )( jivup  келесі жағдайлардың  KjvNiu ji  1,,1,  жүзеге 

асырылуының ықтималдығы. 

Егер u   және  v  ақпарат көздері статистикалық тәуелсіз болса, онда 

келесі шарттың орындалуы тиіс: 
).()()( jiji vpupvup   

Сондықтан келесі өрнектеудің арқасында мынадай формуланы алуға 

болады: 
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).()(log)()()(log)(

)()(log)()()(
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1 1
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j
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N

i

i

jij

N

i

K

j

i

upvpvpvpupup

vpupvpupUVH

           (3.12) 

Әрбір ақпарат көзі үшін келесі шарттардың орындалатыны белгілі: 

.1)(;1)(
11

 


K

j

j

N

i

i vpup  

Осы шарттарды пайдаланып, (3.12)  формуласынан келесі формуланы 

алуға болады: 

)(log)()(log)()(
11





K

j

jj

N

i

ii vpvpupupUVH  

немесе 

)()()()( VUHVHUHUVH  .                           (3.13) 

Енді осы алынған формуланы (3.13) бірнеше ақпарат көздері  ZVU ,...,,  

үшін қарастыруға  болады. Ол үшін математика курсынан  белгілі – 

математикалық индукция әдісін пайдалануға болады: алдымен, бұл формула 

екі ақпарат көзі үшін орындалады деп, үш ақпарат көзі үшін дәлелденеді; 

содан кейін төрт ақпарат көзі үшін, сол сияқты кез келген ақпарат көздері 

үшін дәлелденеді.  Осыдан кейін  келесі жалпы түрдегі формуланы жазуға 

болады: 

).(...)()()...( ZHVHUHZUVH                           (3.14) 

Болашақта алынатын нәтижелердің жалпы түрде болуы үшін ақпарат 

көздерінің математикалық модельдері ансамбльдер түрінде қарастырылады.   

7.  Энтропия  ансамбльдің бір жағдайын таңдаудың орташа белгісіздігін 

сипаттайды.  Оны анықтау кезінде оның жағдайының тек ықтималдығы 

пайдаланылады, ал оның мазмұнына көңіл бөлінбейді.  Сондықтан энтропия 

белгісіздікке байланысты барлық есептерді шешуге құрал бола алмайды.  

Мысалы, бұл өлшемді  дәрінің  ауруға  әсерінің белгісіздігін бағалау үшін  

пайдаланайық  делік.   Дәріні пайдаланғанда аурудан толық айығатын жағдай  

90%   болса,  ал  10% аурудың жағдайын жеңілдетеді делік. Энтропияның  

мәні келесі жағдаймен бірдей болады: дәріні пайдалану 90% қайғылы 

жағдайға келтіретін, ал 10%  аурудың жағдайын төмендететін. 

8. Энтропия белгісіздік өлшемі ретінде адамның психологиялық 

реакциясын зерттегенде, оның ішінде, таңдау реакциясында,  алынатын 

эксперименталдық деректермен жақсы сәйкестікте болады.  Ықтималдығы 

бірдей әсер еткенде,  мысалы, шамды ешбір тәртіпсіз жағып-өшіргенде,  

қатесіз реакция уақытының санының өсуі энтропияға ұқсас болады екен.  Осы 

уақыт шамның өшуі мен жануының  біреуін таңдаудың белгісіздігін 

сипаттайды.    

Егер бірдей ықтимал әсерлерді  ықтималықтары бірдей емес әсерлермен 

алмастыратын болса, онда реакцияның орташа уақыты төмендейді екен. Ол 

төмендеу энтропиясының азаюымен сәйкес болады.    
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Мысал. Екі дискретті кездейсоқ шамалардың U  және  V ансамбльдері 

берілген: 

;
25,025,025,025,0

3,09,07,05,0
U     .

25,025,025,025,0

815105
V  

Осы екі шаманың энтропиясын салыстыру керек. 

Шешуі: жоғарыда келтірілген (3.7) формуласы бойынша, 

ықтималдықтары бірдей болғанда,  .4log)(;4log)(  VHUH  

Егер логарифмнің негізі екіге тең болса, онда битVHUH 2)()(   

болады.  Себебі .24log 2   
 

3.4  Шартты энтропия және оның қасиеттері 
   

Көпшілік жағдайда бір жүйеге біріктірілген  екі немесе бірнеше ақпарат 

көздерінің арасынан, кейде бір ақпарат көзін таңдайтын жағдайлардың    

статистикалық байланыстары болады. Белгісіздікті бағалау кезінде осындай 

байланыстарды есепке алу қажет.   

Статистикалық байланыстағы екі ансамбльдердің  U   және  

V бірлестігінің энтропиясын анықтау қажет болсын.  Ансамбльдердің 

бірлестігі ықтималдықтар )( jivup   матрицасымен анықталады:  

   

KNNN

K

K

vupvupvup

vupvupvup

vupvupvup

UVp

(...)()(

...........

)(...)()(

)(...)()(

)(

21

22212

12111

                               (3.15) 

 

 Мұндағы ықтималдықтар U   және V  ансамбльдерінің барлық мүмкін 

болатын жағдайларының комбинациялары.  

Осы матрицадағы  бағаналар мен жолдардағы элементтерді қосу арқылы 

алғашқы u  және   v  ақпарат көздерінің  ансамбльдері   U  және   V туралы  

мәліметтерді алуға болады:  

 

)(...)()(

...

21

21

N

N

upupup

uuu
U  ,     

)(...)()(

...

21

21

K

K

vpvpvp

vvv
V   . 

 

Мұндағы 

.,...,2,1),()(;,...,2,1),()(
11

KjvupvpNivupup j

N

i

ijj

K

j

ii  


 

 Ықтималдықтар теориясынан белгілі, бір бірінен тәуелді екі жағдайдың 

бірге жүзеге асырылуының  ықтималдығын шартты ықтималдық арқылы 

анықтауға болады. Егер u  себепші, ал v  нәтиже болатын болса, онда  

U ансамбльдің iu  жағдайы жүзеге асқанда  V  ансамбльдің  jv  жағдайының 

орындалу ықтималдығы  келесі формула бойынша анықталады: 
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    )./()()( ijiji uvpupvup                                      (3.16)       

Осы сияқты, егер v  себепші, ал u  нәтиже болатын болса, онда V  

ансамбльдің  jv  жағдайы жүзеге асқанда U   ансамбльдің  iu  жағдайының 

орындалу ықтималдығы  келесі формула бойынша анықталады: 

    )./()()( jijji vupvpvup                                      (3.17) 

Осы алынған екі формула  (3.16)  және  (3.17) бір біріне тең болады. 

Енді осы екі ансамбльдің бірлестігінің энтропиясын анықтайық: 

  

)./log()/()()(log)(

)/()(log)/()()(

111

1 1

iji

K

j

j

N

i

i

N

i

ii

ijiij

N

i

K

j

i

uvuvpupupup

uvpupuvpupUVH











 
             (3.18) 

 Мұндағы  

    .)/(log)/()(
1





K

j

ijiju uvpuvpVH
i

                   (3.19) 

 Қосындысы  V  ансамбльдің жеке шартты энтропиясы деп аталынады. 

Бұл U  ансамбльдің  нақты iu  жағдайы жүзеге асқанда V  ансамбльдің бір 

жағдайына келетін белгісіздікті сипаттайтын кездейсоқ шаманы көрсетеді.  

Егер U  ансамбльдің  барлық жағдайы бойынша орташа мәнді 

анықтағанда,  U  ансамбльдің белгілі жағдайлары үшін   V  ансамбльдің   бір 

жағдайына келетін  орташа белгісіздікті анықтауға болады: 

)()()(
1

VHupVH
N

i

uiU i


                                      (3.20) 

немесе 

)./(log)/()()(
1 1

i

N

i

K

j

jijiU uvpuvpupVH  
 

                    (3.21) 

Осы алынған )(VHU  толық шартты немесе  V  ансамбльдің U  

ансамбльге  қатысты шартты энтропиясы деп аталынады.  

Егер осы алынған (3.21) формуласын  (3.18)  формуласына қойғаннан 

келесі  формуланы алуға болады: 

    ).()()( VHUHUVH U                                      (3.22) 

Осылайша келесі формуланы да алуға болады:  

    ).()()( UHVHUVH V                                      (3.23) 

 Бұл формуладағы: 

 )./(log)/()();()()(
11

jij

N

i

ivv

K

j

jV vupvupUHUHvpUH
jj 



               (3.24) 

Сонымен, екі статистикалық байланыстағы  ансамбльдердің  

бірлестігінің энтропиясы біреуінің шартты энтропиясы мен екіншісінің  

біріншіге қатысты шартты энтропиясының қосындысына тең.   

Жоғарыда екі ансамбль үшін алынған (3.24) формуласын тәуелді 

ансамбльдердің кез келген саны үшін жазуға болады: 

 ).(...)()()()...( ZHWHVHUHZUVWH UVWUVU              (3.25) 
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Теорема 1.  Ансамбльдердің бірлестігіндегі кез келген ансамбльдің 

шартты энтропиясы сол ансамбльдің  шартсыз энтропиясынан үлкен 

болмайды.   

Дәлелдеу.  Алдымен екі  ансамбль  U   және  V  бірлестігін 

қарастырайық. Мұндай жағдайда келесі шарттар орындалуы тиіс: 

    ).()();()( UHUHVHVH VU                            (3.26) 

Шын мәнінде, бір ансамбльдегі жағдайдың жүзеге асқаны туралы 

мәлімет басқа ансамбльдегі жағдайды таңдаудағы белгісіздікті өсіре алмайды. 

Бұл белгісіздік тек азаюы мүмкін, егер екі ансамбльдің жағдайларының жүзеге 

асуында байланыс болса.  Егер  ансамбльдердің жағдайларын жүзеге асыруда 

статистикалық байланыс болмаса, бір ансамбльдегі жағдайды таңдау  туралы 

мәлімет  басқа ансамбльдегі  жағдайды таңдаудың белгісіздігін 

төмендетпейді. Жоғарыда келтірілген (3.22) және   (3.23) формулалары  

бойынша келесі формуланы жазуға болады: 
).()()( VHUHUVH   

Ал егер бірнеше ансамбльдердің  бірлестігі қарастырылса, онда 

   ).(...)()()()...( ZHWHVHUHZUVWH            (3.27) 

Теорема 2.  Егер U  ансамбльдегі   Niui 1,  жағдайы мен  V   

ансамбльдегі  Kjv j 1,  жағдайы жүзеге асырылуында бірмәндік байланыс 

болса, онда олардың кез келгенінің  энтропиясы нөлге тең болады: 

    .0)(;0)(  UHVH VU                                       (3.28) 

Дәлелдеу.  Шын мәнінде, бұл жерде шартты ықтималдықтар )/( ji vup  

және  )/( ij uvp  нөлге немесе бірге тең болады.  Сондықтан (3.19)  және    (3.24)  

формуласының екіншісіндегі  барлық қосылғыштар нөлге тең болады. 

Сонымен, (3.20)  және  (3.24) фомуласының біріншісіне байланысты шартты 

энтропиялары да нөлге тең болады немесе (3.27)  формуласы  орындалады.  

Бұл формула (3.27)  екінші ансамбльден оқиғаны таңдағанда қосымша 

белгісіздіктің болмайтынын көрсетеді. Осы қарастырылған ақпарат көздерінің 

(ансамбльдердің) энтропияларының арасындағы қатынастарды келесі 

графикалық бейнелеу арқылы түсіндіруге болады: 

 

 
 

3.2 сурет – Дискретті ақпарат көздерінің  (ансамбльдердің)  энтропиясы 
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3.5  Үзілісіз ақпарат көзінің  энтропиясы 

 

Мүмкін болатын жағдайлардың жиынын континумды құрайтын ақпарат 

көзі іс жүзінде жиі кездеседі. Онда ақпарат көзі үзіліссіз ақпарат көзі деп 

аталынады.  Жоғарыда айтылғандай,  көпшілік жағдайда  олар дискретті түрге  

дискреттеу және кванттау арқылы түрлендіріледі.  Сонымен қатар, үзіліссіз 

сигнал түрінде де пайдаланылатын жүйелер де бар. Мысалы, телефон 

байланысы және телевидение.  

Үзіліссіз ақпарат көзі үшін таңдаудың белгісіздігін бағалаудың өзіндік 

ерекшеліктері бар. Біріншіден,  үзіліссіз кездейсоқ  шамалар қолданылады, 

екіншіден, бұл кездейсоқ шаманың   мәнінің ықтималдығы   белгісіздікті 

бағалау үшін жарамайды, себебі нақты мәні үшін ықтималдық нөлге тең 

болады.  

Сондықтан үзіліссіз кездейсоқ шаманың мәнін таңдаудың белгісіздігін 

оның мәндерінің ықтималдықтарының таралымының тығыздығымен 

байланыстыру керек болады. Ол үшін үзіліссіз кездейсоқ шаманың кез келген 

кішігірім интервалға қатысты  мәндерінің жиынының ықтималдығының 

шектелгендігін ескеріп, үзіліссіз ақпарат көзі үшін  энтропияны табу керек. 

Кванттау операциясын пайдаланып, квант қадамын нөлге ұмтылдырғандағы 

шегі табылады.  

Осыған байланысты ықтималдықтардың таралымының тығыздығы   

)(up   үзіліссіз кездейсоқ шаманың U  өзгеру диапазонының қадамы u  

болатын n  кішігірім бөлікке бөлінеді. Кез келген кішігірім ),( uuu ii   

аралығына жататын кез келген u , дискретті кездейсоқ шаманың U  жүзеге 

асырылған  iu  мәні деп саналады.  Осы интервалдан жүзеге асырылған u  

мәнінің ықтималдығы келесі формуламен анықталады: 

.)()()( uupduupuuuup i

uu

u
ii

i

i

 


 

 Енді үзіліссіз кездейсоқ шаманың U  орнына дискретті кездейсоқ шама 

алынады; ол U  деп белгіленеді. Осы алынған дискретті  кездейсоқ шаманың  

энтропиясы келесі түрде жазылады: 





n

i

ii

n

i

ii

n

i

i uuupupuupuupuupUР
111

.log)()(log)(])(log[)()(  

 Осы формуладан 1)(
1




uup
n

i

i   болғандықтан келесі формула алынады: 

.log)(log)()(
1

uupuupUH i

n

i

i  


 

Егер ,0u  онда UU  . Сондықтан u  нөлге ұмтылғанда келесі 

формула алынады: 

uduupupUH  



loglim)(log)()( .                 (3.29) 

Осы формуланың оң жағындағы бірінші қосылғышы үзіліссіз ақпарат 

көзінің дифференциалды энтропиясы деп аталынады.                                             
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Жаттығулар: 

№ 1. Әліппе  үш әріптен тұрады: A,B,C. 

а)  әрқайсысы  үш әріптен  тұратын ең көп хабарламалар құрастыру 

керек; 

б) бір хабарламаға қанша ақпарат келетінін анықтау керек; 

в)  бастапқы әліппенің бір таңбасына қанша ақпарат келеді? 

Шешуі: 

а)   әліппе үш әріптен тұрады, сондықтан ,3m  хабарламадағы әріп саны 

да үшеу, .3n  Осы үш әріптен құрастырылатын хабарламалардың жалпы 

саны  .2733  nmN  Алынған нәтиженің дұрыстығына көз жеткізу үшін үш 

әріптен құрастырылатын  барлық комбинацияларды қарастырайық: 

 

AAA   AAB   AAC   ABA   ABB   ABC   ACA   ACB   ACC 

BAA   BAB    BAC   BBA   BBB   BBC   BCA   BCB   BCC 

CAA   CAB    CAC   CBA   CBB   CBC   CCA   CCB   CCC 

 

б) бір хабарламаға келетін ақпарат мөлшері 

75489,427loglog 22  NH  бит. 

в)  бастапқы әліппенің бір таңбасына келетін ақпарат мөлшері 
.58496,13loglog 22  mH  

№2. Әрқайсысы екі түрлі жағдайда болатын екі элементтен тұратын 

жүйенің энтропиясының максимумы  нешеге тең болады? 

Шешуі: 22log;2;log 2

2

2

2  HmmH бит/символ. 

№3. Әрқайсысы төрт түрлі жағдайда болатын үш элементтен тұратын 

жүйенің энтропиясын табу керек. 

Шешуі: 64log34log;4;log 2

3

2

3

2  HmmH  бит/символ. 

№4. Әрқайсысы үш түрлі жағдайда болатын төрт элементтен тұратын 

жүйенің энтропиясын табу керек. 

Шешуі: .33984,658496,143log43log;3 2

4

2

4  Hm  

№5. Генератордан төрт түрлі жиілік шығарылады: .,,, 4321   

Шифратор код комбинациясының әрқайсысын үш жиілікпен құрастырады. 

а)   осы жиіліктерден құрастырылған комбинациялардың ең үлкен саны 

нешеге тең? 

 б)  осы кодтардың бір жіберілетін кодына ақпараттың қандай мөлшері 

келеді? 

Шешуі:   

а)   комбинациялардың жалпы саны ;6443  nmN себебі .3;4  nm  

б) бір жіберілетін кодта болатын ақпарат мөлшері 

664log 2 U бит/символ. 

№ 6. Әліппедегі әріптердің саны 16, 25, 32 болғанда, әрбір әріпке 

келетін ақпарат мөлшері қандай болады? 

Шешуі: 
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.532log;64386,425log;416log 232221 битHбитHбитH   

№ 7.  Статистикалық зерттеулер нәтижесінде келесі мәліметтер алынған 

болсын делік: әрқайсысының ұзындығы  5 таңбадан тұратын  әрбір жіберілген 

100 хабарламада K  таңбасы 50 рет, T  таңбасы 30 рет, ал осы екі таңба бірге 

10 рет кездеседі. Келесі шартты энтропияларды табу керек:  )/( TKH  және 

)./( KTH  

Шешуі: 

 Жіберілген таңбалардың жалпы саны  

.5005100 n  
 K  таңбасының пайда болу ықтималдығы 

.1,0
500

50
)( Kp  

 T  таңбасының пайда болу ықтималдығы 

.06,0
500

30
)( Tp  

 Осы екі таңбаның  бірге пайда болуының ықтималдығы 

.02,0
500

10
)( KTp  

 Ықтималдықтардың көбейтіндісі туралы теорема бойынша, келесі 

формулалардың орындалатыны белгілі: 
)./()()/()()( TKpTpKTpKpKTp   

 Осы формуладан шартты ықтималдықтар табылады: 

.2,0
1,0

02,0

)(

)(
)/(

;3333,0
3

1

06,0

02,0

)(

)(
)/(





Kp

TKp
KTp

Tp

KTp
TKp

 

Енді шартты энтропияларды анықтауға болады. K  таңбасының T  

таңбасына қатысты шартты энтропиясы келесі түрде анықталады: 

./9149,0)6667,0log6667,03333,0log3333,0(

)]/(1[log)]/(1[)/(log)/({)/(

22

22

символбит

TKpTKpTKpTKpTKH




 

№ 8.  Екі әріптен  A  және  B  тұратын әліппенің  хабарламада 

таңбаларының пайда болу ықтималдықтары берілген: ;4,0)(;6,0)(  BpAp  

шартты ықтималдықтар .1,0)/(;15,0)/(  BApABp  Осы әліппеден 

құрастырылған хабарламаның жалпы шартты энтропиясын табу керек. 

Шешуі: 

./55374,018786,036588,04689,04,06098,06,0

)9,0log9,01,0log1,0(4,0)15,0log15,085,0log85,0(6,0[)/( 2222

символбит

ABH




 

 

Бақылау сұрақтары 

1.  Таңдаудың белгісіздігінің өлшеміне қойылатын аддитивтік талаптың 

мәні неде?  

2. Хартли ұсынған белгісіздіктің өлшемінің  негізгі кемшілігін атаңыз.  

3.  Таңдау белгісіздігінің өлшем бірлігін атаңыз.     
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4. Дискретті ансамбльден таңдау белгісіздігінің өлшеміне қандай 

талаптар қойылады?  

5.  Энтропия  түсінігінің  мәнін сипаттаңыз.  

6.  Дискретті ансамбльдің энтропиясының негізгі қасиеттерін атаңыз 

          7.  Шартты  энтропияның формуласын жазып, оның мәнін түсіндіріңіз.   

8.  Бірнеше бір-бірімен байланысқан ансамбльдердің энтропиясы қалай 

анықталады?  

9.  Үзіліссіз ақпарат көзінің  энтропиясын анықтаудың ерекшелігі неде?  

10. Дифференциалды энтропияның анықтамасын  беріңіз және оның 

негізгі қасиеттерін атаңыз.   

11. Қандай таралымның  дифференциалды энтропиясы максимум 

болады:  

а) кездейсоқ шаманың өзгеру диапазонын шектегенде ме?  

б)  кездейсоқ шаманың дисперсиясына шек қойғанда ма? 

12. Энтропия мен ақпарат саны  бір-бірімен қандай   байланыста 

болады? 

13. Ақпараттың жеке және орта санының айырмашылығы неде?  

14. Ақпараттың санының негізгі қасиеттерін атаңыз.   

         15.  Берілістің сенімділігі толық болмағандағы ақпарат санының 

формуласын жазыңыз:  

а)  дискретті ақпарат көзінен;   

б)  үзіліссіз ақпарат көзінен.  
 

4  Хабарлама көздері мен байланыс арналарының  ақпараттық 

сипаттары  

 

Алдыңғы бөлімдерде ақпарат тасымалдаушысы ретінде сигналдар 

туралы мәліметтер қарастырылып,  тасымалданатын  ақпараттың мөлшері мен  

оны  өлшеудің әдістері  анықталды.  Ақпарат тасымалдау жүйелеріндегі 

негізгі бөлімдер:  ақпаратты тасымалдауға арналған  хабарлама көздері және 

байланыс арналары. Ақпарат тасымалдау жүйесінің жұмысының тиімді 

болуында хабарлама көздері мен байланыс арналарының  сипаттарының  

сапасы маңызды рөл атқарады. Сондықтан хабарлама көздері мен байланыс 

арналарының, олардың ақпараттық сипаттары  туралы мәліметтердің маңызы 

зор. Ол мәліметтерге ақпаратты тиімді тасымалдауды ұйымдастырудың 

жолдарын анықтау  үшін аса  қажетті және өзекті мәселелер жатады.  

 Сондықтан кітаптың осы бөлімінде хабарлама көздерінің негізгі түрлері 

мен олардың сипаттамаларын, байланыс арналарындағы бөгеуілдің болуы 

немесе болмауын, олардың  тасымалдау сапасына әсерлерін талқылаймыз.  

 

4.1 Негізгі түсініктер мен анықтамалар 

 

Қазіргі кезде хабарламаны жеткізу жүйелері негізінен цифрлық 

әдістерді қолданады. Цифрлық жүйелерде ақпарат (сөз сөйлеу,  мәтін, 
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қозғалатын және қозғалмайтын бейнелер, деректер және т.б.) цифрлардың 

тізбегіне түрлендіріліп, символдардың тізбегі  (кодталынған сөздер) түрінде 

жазылады.  Ақпарат осындай түрде  байланыс арналары арқылы жіберіледі. 

Цифрлық ақпаратты жеткізу жүйелерінің  артықшылығы – оның ақпаратты  

жоғары сапада жеткізуі. Сигналдардың формасының әмбебап (универсал) 

болуы оларды үлкен жүйелер мен кешендерге  біріктіруге мүмкіндік береді.  

Цифрлық ақпараттық желілерге қазіргі кездегі  барлық дерлік байланыс 

жүйелерін жатқызуға болады. Мысалы, D-AMPS, GSM, CDMA  

стандарттарына негізделген байланыс жүйелері, сонымен бірге Жер серігін 

пайдаланатын байланыс жүйесі.  

Цифрлық ақпаратты жеткізу  жүйесінің құрамына сигнал жіберуші  мен  

сигналды қабылдаушы  арасында орналасқан, физикалық деңгейді қамтамасыз 

ететін,  техникалық құралдардың жиыны кіреді. Ақпараттық   желінің құрамы 

арналық және транспорттық деңгейлерді  қолдайтын басқару құралдарымен  

(контроллермен) толықтырылады.  Цифрлық ақпаратты жеткізу жүйесінің 

құрылымдық сұлбасының бейнесі келесі суретте көрсетілген  (4.1 сурет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 сурет – Цифрлық ақпарат жеткізу жүйесі 

 

Бұл құрылымдық сұлбаның құрамына үзіліссіз байланыс арнасы, 

модулятор – демодулятор  (модем) және кодер-декодер (кодек) кіреді. Егер 

бастапқы сигнал  үзіліссіз (аналог сигнал) болса, ол цифрлық түрге  

түрлендіріледі, ал шығарда аналогты түрге айналдырылады.  

Кодек символдардың бір тізбегін басқа тізбекке түрлендіреді, бұл жерде 

код сөздерінің  тактілік жиілігі,  негізі, құрылымы мен разрядтығы өзгеруі 

мүмкін. Кодек шешетін негізгі мәселелер мыналар: 

- сигнал көзінен алынатын сигналдағы  артықшылықтарды  оның 

техникалық жылдамдығын азайту мақсатымен жою  (үнемді  кодтау);  

- хабарламаны жеткізудің сенімділігін  арттыру мақсатымен  

артықшылықтар енгізу (бөгеуілге тұрақты кодтау); 

- рұқсатсыз ақпарат алуды қиындату мақсатымен сигналдың 

құрылымын өзгерту (құпия немесе криптотұрақты кодтау).  

Хабарламаны кодтау  және  декодтау туралы толығырақ мәліметтер 

кітаптың келесі  бөлімінде беріледі, себебі осы кодтауға  байланысты 

мәселелер ақпарат  теориясының маңызды  бөлігі деп есептеледі.  Олар 

Сигнал   

жіберуші 
Кодтау Модуляция 

Сигнал 

қабылдау

шы 

Декодтау Демодуляция 

Үзіліссіз 

байланыс 

арнасы 
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хабарламаны сигналға айналдыру және сигналдан хабарламаны алу үшін 

қолданылатындықтан,  хабарлама таратуда үлкен рөл атқарады.  

Модем символдардың тізбегін арнаның параметрлеріне сәйкестірілген 

радиосигналға айналдырады.  Ең қарапайым жағдайда  хабарлама жіберуші 

жағынан әліппедегі әрбір символға радиосигналдың белгілі бір  формасы  

сәйкестендіріледі.   Ал қабылдаушы жақта кері операция жасалынады.  

Үзіліссіз байланыс арнасында жіберушінің шығару каскадтары, 

жеткізуші антенна,  бөгеуілі бар  таратушы орта,  сигналды күшейтуді  

қамтамасыз ететін қабылдаушы антенна мен енгізу каскадтары болады. 

Үзіліссіз байланыс арнасы  арқылы радиосигналдарды жеткізу үшін белгілі 

бір энергия жұмсалынады және жиілік алқабы қажет болады.  

 Ақпарат жеткізу жүйесінің енгізу және шығару қасиеттерінің негізгілері 

- жіберілетін ақпараттың сапасы мен  жеткізу жылдамдығы.  Жеткізу сапасы 

жеткізілген хабарламаның бір символын қабылдағанда жіберілетін қатенің 

ықтималдығымен сипатталынады. Арналар үшін  қосымша бөгеуілге 

тұрақтылық негізгі сипат болады. Бөгеуілге тұрақтылық  келесі 

ықтималдықтар үшін  орындалатын теңсіздікпен анықталады:   
,0 dpp   

мұндағы 0p  жіберілетін қатенің ықтималдығы;  

dp  қатенің ықтималдығының мүмкін болатын шегі. 

Ақпаратты жеткізу  жылдамдығының екі түрлі түсінігі болады: 

- техникалық; 

- ақпараттық. 

Техникалық немесе манипуляциялық жылдамдық дегеніміз уақыт 

бірлігінде жеткізілетін элементар сигналдардың (символдардың) саны. Ол 

байланыс жолы мен арнаның жабдықтарының  жылдамдығына байланысты: 

,
1

0
Tv  

 мұндағы  0  таңбаның ұзындығының орташа мәні. 

Техникалық жылдамдықтың өлшем бірлігі бод;  бод дегеніміз бір 

секундта бір таңбаның таралу жылдамдығы. 

Ақпараттық  жылдамдық немесе  ақпарат берілісінің жылдамдығы 

уақыт бірлігінде арна арқылы жеткізілетін  ақпараттың орташа мәнімен 

анықталады.  Ол келесі көрсеткіштерге  тәуелді: 

- байланыс арнасының сипаттарына; 

- пайдаланылатын таңбалардың  әліппесінің көлеміне; 

- олардың техникалық жылдамдығына; 

- байланыс жолындағы  бөгеуілдердің  статистикалық қасиеттеріне; 

- арнаға енетін таңбалардың ықтималдықтарына; 

- олардың статистикалық байланысына. 

Осы аталынған  жылдамдықтарды  екі түрге бөлу қосымша  қызметтік 

ақпарат таратудың қажеттілігімен және арнада ақпараттың жоғалуымен 

байланысты.  
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Техникалық жылдамдық Tv  берілсін делік; онда арна бойынша 

жіберілетін ақпараттың жылдамдығы келесі түрде анықталады: 

     ,),(),( TvUVIUVI                                      (4.1) 

 мұндағы  ),( UVI бір символды тасымалдайтын ақпараттың орташа 

саны. 

Цифрлық ақпараттық желіні пайдаланудың ерекшелігі ақпаратты 

жеткізу үшін дестелік   (пакеттік)  режимнің  пайдаланылуында. Бұл режим 

арнаның  өткізу мүмкіндігін  арттырады.  

Ұйымдастырылған құрылымына және физикалық табиғатына 

байланысты хабарлама көздері мен байланыс жолдарының түрлері көптеп 

саналады. Олардың  нақты физикалық табиғатына көңіл аудармай, жалпыға 

бірдей заңдылықтарды анықтау қажет. Бұл жерде хабарлама көзі мен 

байланыс арнасының формальды түрін қарастырған жөн.  

 Осыған орай байланыс арналарының әртүрлі модельдерін қарастыру 

керек болады. Ең көп пайдаланылатын модельдерге физикалық және 

математикалық модельдер жатады. Физикалық модель арнаның техникалық 

құралдарының құрамы арқылы анықталса,  ал математикалық модель  арнаға 

енетін сигнал мен  одан шығатын сигнал арасындағы  сәйкестікті  орнатады.  

Модель   нақты  арнаның негізгі ерекшеліктерін барынша дәл сипаттайтындай 

болуы тиіс.  Сонымен бірге нәтижелер алуға, оларды талдауға мүмкіндік 

беретіндей  қарапайым болуы қажет.  

 

4.2 Хабарлама көзінің ақпараттық сипаттары 

 

 Негізінен хабарламаны байланыс арнасы арқылы  жіберу үшін ол екі 

түрде дайындалады: үзілісті (дискретті)  және  үзіліссіз (аналогты) 

хабарламалар.  Дискретті хабарлама көзі дискретті тізбекті құраса, ал 

үзіліссіз хабарлама көзі  үзіліссіз хабарламаны құрайды.  

Дискретті хабарламалар  көзі элементар хабарламалардың  шектелген 

санынан дискретті тізбекті құрастырады. Ақпараттар теориясында 

хабарламалар көзі өзі құрастыратын  хабарламалар туралы статистикалық 

деректермен толық түрде анықталады.  

 Іс жүзінде хабарламалар көзінің тек бір ғана жағдайын қарастырумен 

шектелмейміз;  ұзақ мерзімде жүзеге асырылатын дискретті және үзіліссіз 

жағдайлар да қарастырылуға тиісті, мысалы телеграммалар, видеосюжеттер 

және т.б.  Осындай  хабарламаларды  сипаттау үшін дискретті және үзіліссіз 

кездейсоқ  процестер түріндегі  математикалық модельдер  қолданылады.  

Модельді құрастыру үшін ақпарат көзінің хабарлама құрастыратын 

әліппесінің таңбалары mzzz ,...,, 21   мен көлемі m  белгілі болуы тиіс.  Сонымен 

бірге, жеке таңбаларды құрастырудың,  олардың арасындағы мүмкін болатын 

байланыстарды есепке алғандағы  ықтималдықтары белгілі болуы керек.  
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Ақпараттар теориясында құрастырылатын хабарлама математика 

жүзінде эргодикалық кездейсоқ  тізбек түрінде бейнеленеді. Мұндай тізбектер 

стационарлық және эргодикалық  шарттарды қанағаттандырады.  

Стационарлық дегеніміз жеке  таңбалардың және олардың тіркестерінің 

хабарлама бойында орналасуының ықтималдығына тәуелді еместігі.    

Эргодикалық дегеніміз белгілі бір ұзын хабарламаны зерттегенде 

алынған, ықтималдығы бірге жақын статистикалық заңдылықтың осы ақпарат 

көзі құрастыратын барлық хабарламалар үшін орындалатындығы. 

Статистикалық сипаттардан тізбектің бір таңбасына келетін орташа 

белгісіздігі қарастырылады.  

Бұл жерде хабарлама көздерінің екі түрі қарастырылады: жады бар көз 

және жады жоқ көз. Құрастырылатын тізбектің әрбір таңбасы  басқа 

таңбалардан тәуелсіз болса, ондай хабарлама көзін жады жоқ көз деп атайды.  

Егер бір таңбаны таңдау ықтималдығы тізбектің  алдыңғы таңбаларына 

байланысты болса, ондай хабарлама көзі жады бар көз деп аталынады.  Шын 

мәнінде, іс жүзінде көбінесе жады бар хабарлама көзі қолданылады. Мұндай 

хабарлама көзінің жұмысын сипаттау  үшін Марков  қатарын қолданған жөн.  

Марков қатары туралы қысқаша мәлімет.  Оқиғалар тізбегіндегі белгілі 

бір оқиғаның ықтималдығы оның алдында қандай n  оқиға болғанына 

байланысты болатын   тізбектерді  Марковтың  n   дәрежелі  қатары 

сипаттайды. Бұл n  нақты оқиғалар хабарлама көзінің  кезекті таңбаны 

шығарған  кездегі жағдайын сипаттайды. Таңбалар әліппесінің көлемі m  

болғанда хабарлама көзінің R  әртүрлі жағдайы nm  мәнінен аспайды. 

Енді осы жағдайлар келесі түрде белгіленсін: 
,,...,,...,, 21 Rq SSSS  

ал  qS   жағдайында  iz  таңбасын таңдау ықтималдығы )( iq zp  деп белгіленеді. 

Егер  ықтималдық )( iq zp  анықталған болса, онда келесі таңбаны шығарудан 

бұрын алдында шыққан таңбалар белгілі болады, сондықтан хабарлама 

көзінің  қандай жағдайда екені де белгілі болады.  

Егер хабарлама көзі qS   жағдайында болса, онда  оның жеке энтропиясы  

келесі формуламен анықталады: 

).(log)()( iqiqq zpzpSH                                  (4.2) 

Осы шаманың )( qSH  барлық мүмкін болатын жағдайларының Rq ,1  

орташа мәні  хабарлама көзінің  энтропиясын береді: 

),(log)()()( iqiqq zpzpSpZH                     (4.3) 

мұндағы  )( qSp   хабарлама көзінің  qS  жағдайында болатынының 

ықтималдығы.  

Осыдан  )(ZH   мәні  хабарлама көзінен шығатын бір таңбаға келетін 

орташа белгісіздікті сипаттайды.  

Жеке жағдайларды қарастырайық. 
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1. Егер таңбалар арасында статистикалық  байланыстар толығымен жоқ 

болса,  онда хабарлама көзі iz  таңбасын таңдағаннан кейін оның жағдайы 

өзгермейді ).1( R  Сондықтан  1)( 1 iSp  және хабарлама көзінің энтропиясы 

үшін келесі формула орындалады: 

).(log)()(
1

i

m

i

i zpzpZH  


                                   (4.4) 

2. Егер корреляциялық байланыс тек екі таңбаның арасында ғана  болса  

(Марковтың қарапайым қатары), онда хабарлама көзінің  әртүрлі 

жағдайларының максимум саны әліппенің  көлеміне тең болады. Сондықтан,  

),/()(, qiiq zzpzpmR   мұндағы .,1 mq   Осыдан (4.3)  формуласы келесі түрде 

жазылады: 

)./(log)/()()(
1 1

qiq

m

q

m

i

iq zzpzzpzpZH   
 

                   (4.5) 

3.Егер корреляциялық байланыс үш таңба арасында болса, онда 

хабарлама көзінің жағдайы алдыңғы екі таңбамен анықталады.  Сондықтан, 

хабарлама көзінің  кез келген жағдайын екі индексі бар шамамен белгілеген 

жөн: 
,,hkS   

мұндағы  mk ,1 ,  .,1 mh   

Сонда  )./()(),,()()( , hkiiqhkhkq zzzpzpzzpSpSp   

Осы жағдай үшін хабарлама  көзінің энтропиясы (4.3)  формуласынан 

келесі түрде алынады: 

)./(log)/()()(
11 1

hkihk

m

i

i

m

k

m

h

hk zzzpzzzpzzpZH  
 

                  (4.6) 

 

Мысал.  Статистикалық зерттеулер нәтижесінде ұзындығы  5  әрбір 100 

хабарламада  К таңбасы  50 рет, Т таңбасы  30 рет, осы К және Т таңбалары 

бірге 10 рет кездеседі. Келесі шартты энтропияларды   )/( TKH   және  )/( KTH  

табу керек.  

Шешуі:  жіберілген таңбалардың  жалпы саны  .5005100 n  

К таңбасының пайда болу ықтималдығы .1,0
500

50
)( Kp  

Т таңбасының пайда болу ықтималдығы .06,0
500

30
)( Tp  

К және Т таңбаларының  бірге пайда болу ықтималдығы 

.02,0
500

10
)( KTp  

Енді Т таңбасы пайда болғанда К таңбасының пайда болуының шартты 

ықтималдығын табу үшін ықтималдықтардың көбейтіндісі туралы теорема 

пайдаланылады: 

.3333,0
3

1

06,0

02,0

)(

)(
)/( 

Tp

KTp
TKp  
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Осы сияқты 

.2,0
1,0

02,0

)(

)(
)/( 

Kp

KTp
KTp  

К таңбасының  Т таңбасына қатысты пайда болуының шартты 

энтропиясы келесі түрде анықталады: 

./9183,066667,058496,1
3

2
3log)

3

2
log

3

2

3

1
log

3

1
(

)]}/(1log[)]/(1[)/(log)/({)/(

222 символбит

TKpTKpTKpTKpTKH





 

Осы сияқты Т таңбасының К таңбасына қатысты  шартты энтропиясы 

есептеледі: 
./7219,0)/( символбитKTH   

 

4.3  Байланыс арналарының түрлері мен  сипаттары 

 

Байланыс арналарын түрлерге бөлуді әртүрлі көрсеткіштер арқылы 

орындауға болады. Негізінен арналарды оған енетін және одан шығатын  

сигналдардың сипаты бойынша түрлерге бөледі. Олар үзіліссіз, дискретті 

және дискретті-үзіліссіз болып  бөлінеді. Үзіліссіз арналарда  енетін  және 

шығатын сигналдар үзіліссіз болса, дискретті  арналарда  дискретті, ал 

дискретті-үзіліссіз арналарда  екі түрлі болуы мүмкін: дискретті сигнал енетін 

болса, шығатын сигнал үзіліссіз, ал енетін сигнал үзіліссіз болса, шығатын 

сигнал дискретті болады.  

 Арналарды  ақпарат жеткізу  жүйелерінің пайдаланылатын  функциясы 

бойынша да түрлерге бөлуге болады.  Мысалы,  телеграф, телефон, теледидар, 

телеметрия және т.б. арналары. Оларды  таратылу ортасы  (сымдар, кабельдер,  

ауа толқыны және т.б.) бойынша бөлуге болады. Радиотолқынның таралу  

жиілігі  келесі диапазонда 30 Гц-тен 3 10
12

 Гц–ке  дейін, ал ұзындығы  10
8
 

метрден 0,1 мм-ге дейін өзгереді.  

Радиотолқынның таралу  тәсілі бойынша  ашық таралатын және жабық 

таралатын арналар қарастырылады. Таралуы жабық арналарда 

электромагниттік энергия  бағыттаушы  жолдар арқылы таралады. Мұндай 

арналарда бөгеуіл аз болады, сигналдың параметрлерінің тұрақты болуы 

ақпаратты  жоғары жылдамдықпен әрі сенімді  түрде жеткізеді.  

Анықтама. Дискретті байланыс арнасы деп дискретті сигналдарды 

жеткізуге арналған құралдардың жиынын атайды, ал үзіліссіз байланыс 

арнасына үзіліссіз сигналдарды жеткізуге арналған құралдар жиыны жатады. 

Байланыс арнасының сипаттары: 

-  ақпарат жеткізу жылдамдығы; 

- бөгеуілсіз жағдайда өткізу мүмкіндігі; 

- бөгеуіл болғанда өткізу мүмкіндігі. 

Хабарлама көзінің әліппесінің nzzzz ,...,,, 321  таңбаларынан құралған 

тізбек кодтаушы құрылғыдан символдардың тізбегі  түрінде шығады. 

Хабарлама көзінің әліппесі  бастапқы әліппе деп аталынады.  Кодтаушы 

құрылғы түрлендірген символдардың әліппесі  екінші қайтара әліппе деп 
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аталынады. Бұл екінші қайтара әліппенің көлемі m алғашқы әліппенің 

көлемінен  n  аз болуы немесе бірдей болуы мүмкін .nm   Екінші қайтара 

әліппенің  әріптерін келесі түрде бейнелейік: .,...,,, 321 muuuu  

Хабарламаны түрлендірудің  нәтижесінде оның материалдық негізі 

ретінде сигнал алынады. Әрбір таңбалардың тізбегіне  күрделі сигнал сәйкес 

болады. Бөгеуіл бар байланыс арнасының ақпараттық моделі оның ақпарат  

енетін және шығатын жерлерінде көптеген сиволдардың болуымен, олардың 

ықтималдық қасиеттерінің берілуімен анықталады. Жалпы  байланыс арнасы 

көптеген жағдайларда болуы мүмкін; ол бір жағдайдан екіншісіне өтіп 

отыратын болады. Бұл уақытқа байланысты, жіберілетін символдардың 

тізбегіне тәуелді болады.  

Әрбір жағдайда байланыс арнасы шартты ықтималдықтар 

матрицасымен сипатталынады: 

KNNN

K

K

vupvupvup

vupvupvup

vupvupvup

UVp

(...)()(

...........

)(...)()(

)(...)()(

)(

21

22212

12111



 
 Мұндағы  )/( ji vup  дегеніміз жіберілген jv  символы шыққанда iu  

символы болып танылуының ықтималдығы.  

Бұл ықтималдықтар көптеген факторларға байланысты; мысалы,  

сигналдардың қасиеттерінен, бөгеуілдерден, сигналды қабылдағандағы 

анықтау әдістерінен және т.б.  

Егер бұл ықтималдықтар уақыттан тәуелді болса, ондай арна стационар 

емес арна деп, ал уақытқа тәуелді болмаса, онда стационар арна деп 

аталынады.  Егер  арнаның белгілі бір уақыттағы жағдайының ықтималдығы 

алдыңғы жағдайына байланысты болса, ондай арнаны жады бар арна деп 

атайды.  Егер ықтималдықтар тұрақты болса, онда арна тек бір ғана жағдайда 

болады; ондай арнаны жады жоқ стационар арна деп атайды.  

Жады жоқ  стационар екілік арна  келесі  төрт ықтималдықпен бірмәнді 

түрде анықталады: 
).1/1(),1/0(),0/1(),0/0( pppp  

Мұндай арнаның графикалық бейнесі келесі түрде сипатталынады: 

 

 
 

4.2 сурет – Екілік арнаның бейнесі 
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Бұл суреттегі: p(0/0)   және  p(1/1)  - символдарды бұрмаланусыз 

жеткізудің ықтималдықтары;  p(0/1)  және  p(1/0) – символдардың бұрмаланып 

жеткізілуі. 

Егер  )0/1()1/0( pp   болса, онда мұндай арна екілік симметриялы арна 

деп аталады. Керісінше жағдайда немесе )0/1()1/0( pp   арна симметриялы 

емес болады.  

Байланыс арнасының маңызды сипатының бірі – оның өткізу 

мүмкіндігі.  Арнаның өткізу мүмкіндігі оның ақпарат таратудағы ең жоғары  

мүмкіншілігін сипаттайды.  Арнаның  өткізу мүмкіндігі С осы арнамен  

ақпаратты таратуда жететін ең үлкен жылдамдығына тең болады; бұл үшін 

ақпаратты тарату мен  оны қабылдаудың ең жетілген тәсілдерін пайдаланған 

жөн.  Ол жылдамдық келесі формуламен анықталады: 

    ).,(max),(max UVIvUVIC T                            (4.7) 

Өткізу  мүмкіндігінің  өлшем бірлігі – секундына екілік бірліктердің 

саны (ек.бір./ сек) .  

Енді бөгеуілсіз арна қарастырылсын. Бұл жағдайда арнаға енетін 

символдардың жиыны  }{u   мен шығатын символдардың жиынының  
}{v арасында бірмәндік байланыс болады. Сондықтан келесі формуланы 

жазуға болады:  

    ).(),(),( UHVUIUVI                                      (4.8) 

Бір символға келетін  ақпарат көлемі  .log m   Мұндағы m символдардың 

әліппесінің көлемі.  

Онда дискретті арнаның өткізгіштік мүмкіндігі келесі түрде 

анықталады: .log mvC T   Осыдан мынадай тұжырым жасауға болады: m нің 

мәні үлкен болған сайын арнаның өткізгіштік мүмкіндігі артады.  Бірақ  

мұндай жағдайды жүзеге асыру  техникалық  қиындық туғызады.  

Енді бөгеуілді арнаны қарастырайық. Арнада бөгеуіл болған жағдайда 

арнаға енетін символдардың жиыны мен одан шығатын символдардың 

жиынының арасында бірмәндік байланыс болмайды. Бір символмен 

жеткізілетін  ақпараттың орташа көлемі  келесі формуламен анықталады:  

   ).()()()()( UHUHVHVHVUH VU                       (4.9) 

Егер символдар арасында статистикалық байланыс болмаса, онда 

сигналдың шығардағы энтропиясы келесі шамаға тең болады: 

    ).(log)()(
1

i

m

i

i vpvpVH  


                                  (4.10) 

Егер символдар арасында статистикалық байланыс болса, онда энтропия 

Марков қатарын пайдалану арқылы анықталады. 

Мысал.  Жіберілетін символдар тәуелсіз болғанда, техникалық 

жылдамдық Tv  берілгенде екілік симметриялы арнаның өткізгіштік 

мүмкіндігін анықтау керек. 

Шешуі: қателердің пайда болуына байланысты априорлық энтропия 

жіберілетін ақпараттың азайғанын сипаттайды. Ол келесілерге байланысты: 
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- байланыс арнасына енетін символдардың статистикалық қасиеттеріне; 

- бөгеуілдің  зиянды істерін көрсететін өтпелі ықтималдықтрдың 

жиынына.  

Егер енгізілетін символдардың U  көлемі 1m , ал шығарылатын 

символдардың  V көлемі 2m  болса, онда  

    )./(log)()(
1 2

1 1

iji

m

i

m

j

jU uvpuvpVH  
 

                    (4.11) 

Келесі түрлендірулерді орындасақ: (4.10) және  (4.11)  формулаларын 

(4.9) формуласына қойғаннан келесі формуланы алуға болады: 

    .
)()(

)(
log)(),(

1 2

1 1 ij

ij
m

i

m

j

ij
upvp

uvp
uvpUVI




 

                (4.12) 

Бөгеуілді арна арқылы берілістің жылдамдығы келесі түрде анықталады:     

    .
)()(

)(
log)(),(

1 2

1 1 ij

ij
m

i

m

j

ijT
upvp

uvp
uvpvUVI


 

 

          (4.13) 

Жоғарыда келтірілген (4.11) формуласынан келесі формуланы алуға 

болады: 

   ),/(log)/()()( 2

2

1

2

1

ijij

i j

iU uvpuvpupVH  
 

              (4.14) 

себебі ,2,2 21  mm  ал сигналдар тәуелсіз. 

Екілік дискретті арнаны бейнелейтін суреттен (4.2 сурет) келесі 

формуланы  жазуға болады: 

)].1(log)1(log[)]1()0([

)]1(log)1(log[)1(

]log)1log()1[()0()(

22

22

2

pppppp

ppppp

pppppVHU







 

Бұл жерде 1)1()0(  pp  болғандықтан 

).1(log)1(log)( 22 ppppVHU   

Ақпарат берілісінің ең үлкен жылдамдығы С арнаның өткізу 

мүмкіндігін анықтайды: 

     ).(max NUIvC T                                    (4.15) 

 Мұндағы  есептеулер енетін сигналдардың мүмкін ықтималдықтарының 

жиынымен )(Up   анықталған. 

Жоғарыда қарастырлған мысал үшін жылдамдық келесі түрде 

анықталады: 
)].1(log)1(log)([max 22 ppppVHvC T   

 Бұл формуладағы )(VH -ның максимум мәні символдардың пайда 

болуының ықтималдықтары тең болғанда алынады.  Ол  1–ге  тең болады. 

Сонда 
)].1(log)1(log1[ 22 ppppvC T   

Арнаның ең үлкен мүмкіншілігі еш уақытта  толық пайдаланылмайды.  

Арнаның пайдаланылу  деңгейі  оны пайдалану коэффициентімен 

анықталады: 
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.10,
)(

 
C

ZI
 

 Мұндағы )(ZI хабарлама көзінің өнімділігі, С- арнаның өткізу 

жылдамдығы. 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Дискретті арна деген не? 

2. Үзіліссіз арнаның ерекшелігін атаңыз. 

3. Техникалық жылдамдық деген не? 

4. Стационар арна мен стационар емес арнаның ерекшеліктерін атаңыз. 

5. Ақпараттық жылдамдық деген не? 

6. Арнаның өткізгіштік мүмкіндігі деген не? 

7. Өткізгіштік мүмкіндігінің өлшем бірлігін атаңыз. 

8. Хабарлама көзінің өнімділігі деген не? 

9. Жады жоқ арна деген не? 

10. Жады бар арна деген не? 
 

5 Байланыс арнасындағы  берілісте  ақпаратты кодтау 

 

Алдыңғы бөлімдерде хабарламаны қажетті жерге жеткізу үшін ол 

белгілі бір шартты белгілер арқылы бейнеленуге тиіс делінген болатын; 

басқаша айтқанда, оның коды құрастырылуы керек болатын.  Кез келген 

хабарлама немесе оның таңбасы сан арқылы бейнеленіп, сандармен 

алмастырылуға  тиіс делінген. Сондықтан хабарламаны сақтау немесе қажетті 

жерге жеткізу  дегеніміз сандарды сақтау немесе байланыс арнасы арқылы 

сандарды жеткізу.  

Бұрынғы кезде  кодтау құрылғылары қосалқы рөл атқарды және ол 

математиканың жеке саласы ретінде қарастырылмаған болатын. 

Компьютерлік техниканың пайда болуы кодтау мәселелеріне деген 

көзқарасты түбегейлі өзгертті.  

Кітаптың осы бөлімінде ақпаратты байланыс арнасы арқылы жеткізу 

үшін қолданылатын кодтау процесі туралы мәліметтер беріледі. 

 

5.1 Ақпаратты кодтау туралы есептің қойылуы 

 

 Хабарлама байланыс арнасы арқылы белгіл бір форма мен тізбектерден 

тұратын сигнал түрінде жеткізіледі. Мысалы, телеграфта  хабарлама  

әліппелер мен цифрлардың көмегімен жеткізіледі. Сигнал белгілі бір 

тәртіппен тізбек түрінде беріледі. Осындай принциппен құрастырылған Морзе  

және Бодо кодтары ертеден белгілі.  

Қазіргі кезде ақпаратты кодтау ақпараттық технологиялардағы басты 

мәселелердің бірі болып есептеледі. Кодтау, көптеген әртүрлі тәжірбиелік 

бағдарламаларды  құрастыруға байланысты есептерді шешуде қолданылады. 

Мысалы, келесі есептер: 
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- әртүрлі деректерді (сандарды, мәтіндерді, графиктер мен суреттерді) 

компьютер жадында сақтау үшін бейнелеу; 

- ақпаратты рұқсатсыз қол жеткізуден қорғау; 

- байланыс арналары арқылы деректерді таратқанда бөгеуілге тұрақты 

болуын қамтамасыз ету; 

- деректер қорындағы ақпаратты сығу.   

Компьютерлік бағдарламаларды құрастыру да  кодтау процесіне 

жатады; құрастырылған  бағдарламаның мәтіні оның коды деп аталынады.  

Код (codex) дегеніміз әртүрлі ақпаратты бейнелеуге арналған шартты 

таңбалардың (символдардың) жүйесі. 

Ақпаратты кодтау  процесін орындауда орындалатын есептің жалпы 

түрде қойылуын қарастырайық. Ол үшін келесі екі әліппе берілсін делік: 

},...,,{ 21 nA    және   },...,,{ 21 mB  . 

Осы екі әліппенің арасындағы байланысты сипаттайтын келесі 

функцияны  қарастырайық: 
,: BSF   

мұндағы  AS  дегеніміз  A  әліппесіндегі белгілі бір сөздердің жиыны. 

Сонда  F    функциясы  кодтау деп аталынады, ал  S  жиынының элементтері 

хабарламалар,  BSf  ,),(  хабарламалардың  кодтары деп 

аталынады.  

Егер F  функциясының  кері функциясы болса, оны декодтау немесе 

кодты ашу деп атайды. Егер  }1,0{B  болса, онда екілік кодтау деп 

аталынады.  

Кодтау теориясының типтік есебі келесі түрде қойылады: берілген A  

және B  әліппелері үшін S  хабарламалар жиынына белгілі бір  қасиеттерді 

қанағаттандыратын   F  кодтауды табу керек; кодтау берілген шектеулерді 

қанағаттандырып, белгілі бір мағынада өзекті болуы тиіс. Өзектілік  критерийі 

(талабы) кодтың ұзындығының  минимум болуына байланысты. 

Сонымен,  осы кодтау туралы есепті келесі түрде қоюға болады. Келесі 

шарттарды қанағаттандыратын  кодтауды F табу керек: берілген A  және B  

әліппелері үшін S  хабарламасын кодтағанда кодтың ұзындығы минимум 

болуы керек.  

Кодтауға қойылатын талаптарды қанағаттандыратын оның 

қасиеттерінің табиғаты әртүрлі болады. Солардың кейбіреулерін 

қарастырайық. 

1. Декодтау (кодты ашу) мүмкіншілігінің  болуы. Бұл қасиеттің болуы 

түсінікті, кодталынған хабарламаны алынғаннан кейін оны ашы, мазмұнын 

білу ақпарат алушы үшін маңызды. Кейбір жағдайда декодтау талабы 

қойылмайды; мысалы, алгоритмдік тілде жазылған бағдарлама трансляциядан 

кейін машина тіліне ауыстырылатыны белгілі. Машина тіліндегі бағдарлама 

да код деп саналады. Ол кодты ашудың пайдаланушы үшін қажеті жоқ. 

2. Бөгеуілге тұрақтылық немесе қателерді түзету. Декодтаушы 

функцияның  мынадай  қасиеті болуы тиіс: егер декодтау амалы орындалғанда 
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екі түрлі бір-біріне жақын нәтиже алынатын болса, онда оларды декодтаушы 

функциялар бір біріне тең болады. 

3. Кодтау мен декодтаудың күрделігі (немесе қарапайымдылығы) 

берілуі тиіс. Мысалы, кодтауда қолданылатын функцияны тек есептеу керек 

болса, ал кері функцияны немесе декодтау функциясын табу көп қиындық 

туғызатын, күрделі есептеулерді  қажет ететін болады.   

 

5.2  Хабарламаны сан арқылы бейнелеу 

 

 Хабарлама немесе оның таңбасы сан арқылы бейнеленетін 

болғандықтан,  байланыс арнасы арқылы сандар таратылуға тиіс. Сондықтан 

осы үшін пайдаланылатын сандар жүйелері қарастырылсын.  

Математика пәнінен белгілі, негізінен санды құрастыру үшін екі санау  

жүйесі қолданылады: позициялық және позициялық емес. Қазіргі кезде 

көбінесе позициялық санау жүйесі қолданылады. Мұнда санның әрбір 

разрядының мәні санның жазылуындағы орналасқан орнына байланысты 

болады.  Әрбір  келесі  разрядтағы  бірлігі алдыңғы разрядтағы бірліктен q есе 

үлкен болады. Мысалы,  

.... 12

3

1

2

0

1

1







 n

ni

n

i

i qaqaqaqaqaR                (5.1) 

Мұндағы 

i   осы  R   санының  разрядының номері; 

ia   сандағы i  ші разрядтағы бірліктің санын көрсететін  көбейткіш; 

q   санау жүйесінің негізі; 

n   разрядтар саны. 

Енді іс жүзінде жиі кездесетін   санау жүйелерінің  негізінде 

құрастырылатын  кодтар салыстырмалы түрде қарастырылсын.    

Мысал. 2125 саны ондық санау жүйесінде келесі түрде бейнеленеді: 

.1051021011022125 0123   

Мұнда .2;1;2;5;10;4 4321  aaaaqn  

Енді осы санның екілік және сегіздік санау жүйелеріндегі бейнелерін 

көрсетейік: 

а) екілік санау жүйесінде 

;212021

212020212020202021011000010011

012

34567891011




        

б) сегіздік санау жүйесінде 

         .858181844115 0123   
Сегіздік және онық санау жүйелерінде разряд саны  төртке тең болса, ал 

екілік жүйеде 12 разряд болады екен.  

Бұдан мынадай тұжырымдар жасауға болады: 

1) Егер санау жүйесінің негізі q  үлкен болса, онда разряд саны n  аз 

болады. Ондай санды байланыс арнасы арқылы жеткізу үшін аз уақыт 

жұмсалады. 
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2) Бірақ, ондай негізі үлкен сандарды жеткізу үшін оған қажетті 

құрылғының он немесе сегіз тұрақты жағдайы болуы керек. Ондай 

құрылғыны құрастырудың техникалық мүмкіншілігі жоқ.  

Сондықтан екі тұрақты жағдайда болатын электр сигналын ғана 

пайдалануға болатын екілік санау жүйесі таңдалынған.  Мұндағы екі жағдай, 

электр сигналы бар немесе жоқ, басқаша айтқанда, тоқ бар немесе жоқ деген 

жағдайлар. Осындай қасиеттеріне байланысты екілік санау жүйесі есептеу 

техникасының негізі болып қалыптасты. 

Ақпараттану пәнінен белгілі, екілік жүйедегі сандарға қолданылатын 

арифметикалық амалдар өте қарапайым болады: 

 

0=0=0;         0-0=0;        0x0=0; 

0+1=1;         1-0=1;        1x0=0; 

1+0=1;         1-1=0;        0x1=0; 

1+1=10;       10-1=1;      1x1=1. 

 

Кодтау және кодты ашуда  логикалық  амал – модуль бойынша қосу 

амалы жиі қолданылады. Екілік санау жүйесінде модуль бойынша қосу келесі 

түрде орындалады: 

00=0;        0 1=1;    11=0;       1 0=1. 

Модулярлық арифметика туралы қысқаша мәлімет берейік. 

Модулярлық арифметиканың екі маңызды қасиеті 

микроэлектрониканың кейбір облыстарында тиімді пайдаланылады. Олар 

мыналар: 

1. Қосу және көбейту амалдарын орындағанда тасымалдаудың болмауы.  

Мысалы, берілген екі  X1   және X2 сандары  өзара қарапайым   болатын  

сандар (p1,p2, . . . , pn ) жүйесіндегі өздерінің қалдықтар жүйесі түрінде  

берілсін делік:   (x11, x12, . . . , x1n)  және (x21, x22, . . . , x2n).  

Мұндай жағдайда келесі формулаларды жазуға болады: 

X1 + X2 = ((x11+x21) mod p1, (x12+x21) mod p2, . . . , (x1n+x2n) mod pn); 

X1*X2 = ((x11*x21) mod p1, (x12*x22) mod p2, . . . , (x1n*x2n) mod pn). 

Сонымен, екі санды қосу және көбейту үшін векторлардың  сәйкес 

элементтерін қосу және көбейту керек болады. Ол микроэлектроника үшін аса 

маңызды,  себебі  амалдарды параллель  орындау арқылы  жылдамдықты 

арттыруға болады.  

2. Тағы бір ерекшелігі – бір жерде жіберілген қате  басқа орындардағы 

элементтерге әсер етпейді.  Позициялық есептеу жүйесінен  позициялық емес 

жүйенің мұндай ерекшелігінің арқасында бір орындағы қате тек динамикалық 

диапазонды кемітеді. Осындай жағдай құрылғыларды жобалауда сенімділікті 

арттыруға мүмкіншілік береді.  

Екілік санау жүйесінен басқа, сегіздік, он алтылық және тағы басқа 

санау жүйелері қолданылады.  

Бірақ ақпаратқа логикалық және арифметикалық амалдарды орындау 

үшін, сонымен бірге байланыс арнасы арқылы тарату үшін екілік санау 
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жүйесін пайдаланған ыңғайлы. Әрине, екілік санау жүйесінде қағазға жазу, 

енгізу және шығару құрылғыларында кейбір қиындықтар туғызады.  

Осыған байланысты басқа санау жүйелері қолданыла бастады. Ондай 

санау жүйелеріне қойылатын талаптар: біріншіден, екілік санау жүйесі мен 

ондық санау жүйесіне жеңіл түрлендірілетін болуы, екіншіден, жазылуы 

қысқа болуы керек. Ондай санау жүйелеріне жататындары сегіздік, он 

алтылық және екілік-ондық жүйелер. Осындай қасиеттеріне байланысты 

аталынған санау   жүйелері бағдарлмалауда кеңінен қолданылады.  

Осы айтылған мәселені шешу үшін және жұмысты жеңілдету 

мақсатымен көбінесе екілік-ондық  код пайдаланылады.  Мұнда әрбір ондық 

санау жүйесіндегі цифрға сәйкес төрт разрядты екілік санау жүйесіндегі сан 

жазылады. Осы сәйкестік келесі кестеде келтірілген: 

 

5.1 кесте – Екілік-ондық санау жүйесі мен ондық жүйе арасындағы 

сәйкестік 
Ондық 
санау жүйесі 

0 1 2 3 4 

Екілік-ондық 

санау жүйесі 
0000 0000 0000 0001 0000 0010 0000 0011 0000 1000 

5 6 7 8 9 

0000 0101 0000 0110 0000 0111 0000 1000 0000 1001 

 

5.3  Әліппелік кодтау 

 

Хабарламаны кодтауда екі түрлі тәсілді қолдануға болады: хабарламаны 

бір бүтін деп қарастырып, оған сәйкес код жазуға болады немесе оның 

бөліктерін жеке кодтауға болады. Хабарламаның  элементар бөлігі ретінде  

әліппенің бір әрпі  қарастырылады.  

Белгілі бір шектелген жиын қарастырылсын делік. 

},...,,{ 21 naaaA . 

Бұл жиын әліппе деп аталсын. Әліппенің элементі  әріп деп аталынады.  

Әріптердің тізбегі сөз деп аталынады. Әліппедегі A  сөздердің жиынын *A  деп 

белгілейік.  Осы сөздердің жиынынан келесі сөзді қарастырсақа 

,*

21 Aaaa k    

онда  сөздегі әріптердің саны оның ұзындығы деп есептеледі; ол келесі түрде 

бейнеленеді: 

.21 kaaak    

Сөз келесі түрде бейнеленсін делік: 

.,0,: * AA   

Мұндағы  - бос сөз, ол *A  жиынына кіреді, оның ұзындығы  нөлге тең; 

мұның құрамында A  әліппесінің әріпі жоқ.  

 Егер  21aa  сөзі қарастырылатын болса, онда 1a  сөздің басы немесе 

префиксі деп, ал 2a  сөздің соңы немесе постфиксі деп аталынады.  Егер 1a  
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болса, онда 
1a  сөздің жеке басы деп саналады; егер 2a  болса, онда 

2a сөздің 

жеке соңы деп аталады. 

Әліппелік кодтау келесі сұлба немесе код кестесі  арқылы беріледі: 

.,),,...,,(: *

2211 BA iinn    

Мысал.  Келесі әліппелер қарастырылсын делік: 
}1,0{:},9,8,7,6,5,4,3,2,1,0{:  BA  

және келесі сұлба берілсін: 

}.10019,1000

8,1117,1106,1015,1004,113,102,11,00{:




 

Бұл сұлба  ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне өту деп 

саналмайды.  Сұлба бір мәнді, бірақ кодтау бір бірімен бір мәнді болмайды. 

Осы тұжырымға көз жеткізу  үшін келесі мысалды қарастырайық. Мысалы, 

осы сұлба бойынша кодталынған 333 келесі түрде жазылады: 
.111111)333( F  

Екінші жағынан,  бұл келесі таңбалардың коды болады: 
.111111)77( F  

Бұл сұлба бірмәнді, бірақ кодтау бір бірімен бірмәнді емес, сондықтан 

мұндай жағдайда декодтау мүмкін болмайды. 

Ал егер келесі схема бойынша кодтау орындалатын болса: 

},10019,10008,01117

,01106,01015,01004,00113,00102,00011,00000{:




 

онда бұл сұлба бірмәнді болады. Бұл жерде  ондық санау жүйесінен екілік 

санау жүйесіне өтудің сұлбасы пайдаланылған. Бұл сұлба бойынша декодтау 

амалын орындауға болады. Ол үшін келесі мысалды қарастырайық: 
).333(110011001100)333(  FF   

Тәжірбиеде хабарламаның кодының ұзындығы барынша қысқа болуы  

маңызды шарт. Сондықтан бұл жерде әліппелік кодтаудың оңтайлы болуының 

мәселесі туады. Егер нақты кодтау сұлбасы мен кодталынуға тиісті хабарлама 

берілсе, онда элементар кодтардың орналасуынан ұзындығы қысқа болатын 

кодты таңдауға болады.  

Келесі түрдегі әліппе },...,,{ 21 naaaA  мен әріптердің ықтималдықтары  

берілсін делік },...,,{ 21 npppp  . Мұндағы ip ia  әріпінің пайда болу 

ықтималдығы.  Әліппедегі әріптерді ықтималдықтарының кемуі бойынша 

орналастыруға болады: ,0...321  npppp  мұндағы  

.1...321  npppp Сонымен бірге, пайдаланылмайтын әріптер әліппеден 

шығарылып тасталынады.  

Әрбір кодтау сұлбасы үшін хабарламаның ұзындығының  өсу 

коэффициентінің математикалық күтімі  келесі формуламен анықталады: 

,)(
1

i

n

i

i lpPM 


  

мұндағы  il элементар кодтардың ұзындықтары. 
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)(PM  дегеніміз ықтималдықтардың таралымы P  болғанда   сұлбасы 

бойынша кодталынғандағы  кодтың ұзындығы немесе кодтаудың орташа 

бағасы деп аталады.  

Мысал.  Берілгені   },{ baA  және  }1,0{B  әліппелері. Кодтау сұлбасы 

};01,0{  ba  ықтималдықтардың таралымы }.5,0;5,0{P  

Кодтаудың орташа бағасы келесі мәнді қабылдайды: 
.5,125,015,0)( PM  

Егер келесі ықтималдықтардың таралымы қарастырылса },1,0;9,0{P  

онда   .1,121,019,0)( PM  

Кодтау кезінде әліппелік кодтаудың оңтайлы түріне жақынын  

пайдалануға тырысқан жөн. Жиі қолданылатын алгоритмдердің бірін 

қарастырайық. Сондай алгоритмнің бірі – Фано  алгоритмі. Кейбір кітаптарда 

бұл алгоритм Шеннон-Фано алгоритмі деп те аталады. Осы алгоритмнің 

кезеңдерін қарастырайық: 

1) Хабарламалардың жиыны ықтималдықтарының кемуі бойынша  

орналастырылады. 

2) Алғашқы кодталынатын сигналдар екі топқа бөлінеді.  Осы екі 

топтың  әрқайсысының  ықтималдықтарының қосындысы мүмкіндігінше тең 

болуы тиіс. Егер топтардағы ықтималдықтардың қосындыларының тең 

болуына қол жетпесе, онда жоғары және төменгі  бөліктерге бөліп, 

ықтмалдықтардың жоғары бөліктегі қосындысын төменгі бөліктегі 

ықтималдықтардың қосындысынан азайту ету керек.  

3) Бірінші топқа  0 таңбасы, ал екінші топқа 1 таңбасы меншіктеледі. 

4) Бөлуден алынған әрбір  топ  екіге бөлінеді; олардың әрқайсысының 

ықтималдықтарының қосындылары бір-біріне жақын болуы тиіс. 

5) Әрбір топты бөлгеннен алынған топтардың біріншісіне  0, екіншісіне 

1 таңбасы  меншіктелінеді.  Сонымен, кодтың екінші цифры алынады. Осыдан 

кейін алынған төрт бөлік тағы да бөлінеді.  Осындай бөлулер  әрбір топта бір 

әріптен қалғанша жалғасады.  

Хабарламадағы әріптердің пайда болуының ықтималдықтары берілсін 

делік: ;,...,, 21 nppp   бұл мәндер кемуі бойынша орналастырылған  болсын 

,0...321  npppp   мұндағы  .1...321  npppp  

Фано алгоритмінің кезеңдері келесі түрде орындалады. 

Ықтималдықтардың мәндері енгізіліп, элементар кодтар алынуға тиісті. Егер 

келесі массив  
;]..1[: realofnarrayp  

ықтималдықтардың мәндерін енгізу  үшін қолданылса, онда  келесі массив 

алынуға тиісті: 
;1,0]..1,..1[: ofLnarrayC  

Элементар кодтарды құрастыруға арналған жұмыстың бастысы келесі 

рекурсивті  процедура арқылы орындалады: 
);0,,1( nFano  
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Бұл процедурадағы енгізілетін параметрлер: 

b   массивтің P  өңделетін бөлігінің басының индексі; 

l  массивтің P  өңделетін бөлігінің соңының индексі; 

k  массивтің С өңделінетін бөлігінің құрастырылған кодтарының 

ұзындығы. 

Бұл процедураның орындалу нәтижесінде  толтырылған С массиві 

алынады.  

If  l>b  then  

   k:=k+1;   {кодтағы кезекті разряд үшін орын} 

   m:=Med(b,l);  {массивті екіге бөлу} 

for i:=b to l do 

   c[I,k]:=I;  {бірінші бөлігіне 0, ал екінші бөлігіне  1 қосылады} 

Fano(b,m,k); {Бірінші бөлігін өңдеу} 

Fano(m+1,l,k); {Екінші бөлігін өңдеу} 

End. 

Мұндағы Med функциясы P[b,l] массивінің көрсетілген бөлігінің 

медианасын (ортасын) анықтайды. Басқаша айтқанда, P[b,m] элементтерінің 

b<m<l үшін қосындысы P[m+1,l] элементтерінің қосындысына өте жақын 

болуы керек.  

Кодтау үшін Фано алгоритмінен басқа да алгоритмдер қолданылады; 

олардың ішінде кең тарағандары Хаффмен (Huffman) және Хэмминг  

алгоритмдері. 

 

5.4  Ақпаратты бөгеуіл бар дискретті арна арқылы  жеткізудегі 

кодтау 

 

Код комбинациясында  қарапайым кодтау кезінде разрядтар саны 

хабарламаның саны және кодтың негізімен анықталады.  Мысалы, егер 

әліппенің 32 әрпін екілік код арқылы жіберу керек болса, онда код 

комбинациясының қажетті ұзындығы келесі формуламен анықталады: 
.532log2 n  

Осыдан мынандай қорытынды жасауға болады: әрбір бес элементтен 

тұратын код комбинациясы бір әріпті бейнелейді. Егер осындай код 

комбинациясын жібергенде бір қате кететін болса, онда қабылданған код 

комбинациясы басқа таңбаны бейнелейді.  

Мысалы.  Кириллицаның соңғы «я» әрпінің  код комбинациясы  11111 

болсын, ал «ю» әрпінің код комбинациясы 11110 болсын. Егер жіберілген 

комбинацияда 11111 бірінші разрядтағы бірдің орнына нөл қабылданған 

болса, онда «я» әрпінің  орнына «ю» әрпі қабылданады.  

Жіберілген қатені табу белгілі бір қиындық туғызады. Сондықтан  

бөгеуілге тұрақты кодтау әдістерін пайдалану қажет болады.  

Шеннон теоремасы. Бөгеуілге тұрақты  кодтау теориясы Шеннонның 

зерттеулерінің нәтижелері мен ол тұжырымдаған  келесі теоремаға 

негізделген:  
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1) Байланыс арнасының  өткізу мүмкіндігінен кез келген хабарлама 

көзінің өнімділігі төмен болған жағдайда, хабарлама көзі шығаратын барлық 

ақпаратта жіберілетін қатенің ықтималдығының өте аз болуын қамтамасыз 

ететін кодтау  әдісі болады.  

2) Егер байланыс арнасының өткізу мүмкіндігі хабарлама көзінің 

өнімділігінен төмен болса, онда қатенің ықтималдығы  өте аз болатын   кодтау 

әдісі болмайды.  

Шеннон ұсынған бұл теорема кодтарды құрастырудың ең жақсы 

тәсілдері мен жолдарын ұсынбайды; ол ондай кодтау әдісінің болу 

мүмкіншілігінің  принципін ғана көрсетеді.  

Осы теорема бойынша, бөгеуілі бар ақпарат таралуы кезінде қателік  

жіберудің ықтималдығының өте аз болуын қамтамасыз ету үшін 

кодталынатын таңбалардың  тізбегінің ұзындығы шексіз болуы тиіс екен. 

Бірақ бұл тек теория жүзінде ғана болады.  

Қазіргі кезде қолданылатын кодтау әдістері теорияда көрсетілген  

мүмкіндіктерді жүзеге асырмайтын  қарапайым әдістерді қолданады. Бірақ 

ақпарат берілісіне, оның сенімділігіне деген талаптардың тұрақты  түрде өсуі 

және үлкен интегралдық сұлбаларды пайдалану жаңа күрделі құралдарды 

қолдануға жағдай жасады.  

Бөгеуілге тұрақты  кодтардың түрлері. Соңғы кезедерде бөгеуілге 

тұрақты  кодтаудың теориясы мен тәжірбиесінің дамуы келесі шараларға 

байланысты: 

- деректерді телеөңдеу  құралдарын құрастыру; 

- есептеу жүйелері мен желілерді пайдалану; 

- автоматтандырылған басқару жүйелерін қолдану; 

- автоматтандырылған ғылыми зерттеулер. 

Осы аталынған  жүйелерде  ақпаратты сақтау мен өңдеуге, тарату мен 

жеткізуге деген талаптардың күшеюі,  ақпаратта жіберілген қателерді табу 

мен оларды жөндеуді қамтамасыз ететін  кодтауды қолдану қажеттілігін 

туғызды.  Мұндай кодтауға қол жеткізу үшін  кодтауда артықшылықты 

пайдалану қолданылды.  Артықшылықты енгізу дегеніміз – жіберілетін 

таңбалардың тізбегін таңдағанда, оған қосымша  шарт енгізіледі. Ол шарт 

бойынша  ақпаратты қабылдаушы жақтың  қателерді табуға  және жөндеуге  

мүмкіндігі болуы тиіс.  

Осындай қасиеті бар кодтар бөгеуілге тұрақты кодтау деп аталады.  

Олар  қателерді табу үшін де, қателерді жөндеу үшін де қолданылады. 

Қателерді жөндейтін кодты түзетуші код деп атайды. Соңғы кездерде 

қолданылатын  бөгеуілге тұрақты кодтардың көпшілігінде ондай шарттар 

олардың алгебралық құрылымының салдары болып табылады.  Оларды 

алгебралық кодтар деп атайды.  Алгебралық кодтар екі топқа бөлінеді. 

- блоктық; 

-  үзіліссіз.  

Блоктық кодтар. Бұл жағдайда  хабарламаның әрбір әрпіне n таңбадан 

тұратын блок сәйкестендіріледі.  Қателерді табу және түзету мүмкіндігі 
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кодтағы таңбалардың артық болуына байланысты. Кодтаушы құрылғының 

хабарлама енетін жеріне  k  ақпараттық екілік таңбалар түседі. Одан шығатын 

жерде  n  екілік таңбалардың тізбегі шығады; мұнда kn   болуы тиіс. 

Бұл жерде  k2  әртүрлі енгізілетін және n2   әртүрлі шығатын  тізбектер 

болады.  Шығатын n2  тізбектің тек k2  тізбек енгізілген тізбекке сәйкес 

болады. Олар рұқсат етілген  код комбинациялары деп аталынады. Қалған 
kn 22   мүмкін болатын тізбек  пайдаланылмайды.  Оларды рұқсат етілмеген 

комбинациялар деп атайды. 

 Таралу кезінде  ақпараттың бұрмалануы жіберілген  таңбалардың басқа 

қате таңбалармен ауыстырылғаны. Әрбір n2  рұқсат етілген  комбинациялар 

бөгеуілдің әсерімен кез келген басқа комбинацияға айналуы мүмкін. Барлығы  
kn 22   мүмкін жағдай болады.  

Оларға жататыны: 

-  k2  қатесіз жеткізілу саны; 

- )12(2  kk  басқа рұқсат етілген  комбинацияларға өту; олар 

анықталмайтын қателерге сәйкес болады; 

- )22(2 knk   рұқсат етілмеген, бірақ анықтауға болатын  комбинациялар. 

Сонымен, жіберілуге мүмкін болатын барлық  код комбинацияларынан 

анықталатын қате код комбинацияларының бөлігі келесі түрде анықталады: 

.
2

2
1

22

)22(2
n

k

nk

knk





 

Мысалы. Әрбір код комбинациясының тек  бір артық таңбасы болсын 

делік  .1 kn  Шығатын тізбектердің жалпы саны kk 222 1    немесе енгізілетін 

тізбектердің жалпы санына екі есе көп.  

Кодтау кезінде  k  ақпараттық таңбалардан тұратын әрбір тізбекке бір 0 

немесе 1 таңбасы  қосылады.  Код комбинациясындағы  бірліктердің саны жұп 

болуы тиіс.  Кез келген  таңбалардың тақ санының өзгеруі  рұқсат етілген код 

комбинациясын рұқсат етілмеген комбинациялардың қосалқы жиынына 

ауыстырады. Оларды қабылдаушы жақ, бірліктердің саны тақ болғанда 

анықтайды.  Анықталған қателердің бөлігі  келесі санға тең болады: 

.
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Блоктық код біркелкі деп аталады, егер таңбалар саны n  хабарламаның 

барлық әріптері үшін  тұрақты болып қалса. Блоктық кодтар бөлінетін және 

бөлінбейтін  кодтар болып бөлінеді. Бөлінетін кодтау нәтижесінде шығатын 

тізбек  таңбалардан тұрады;  олар  ақпараттық таңбалар мен тексерілетін 

(артық)  таңбалар.   Бөлінбейтін кодтау нәтижесінде шыққан таңбаларды 

ақпараттық және тексерілетін таңбаларға бөлуге болмайды.  

Үзіліссіз кодтау немесе ағаш бұтағы тәріздес кодтауда кодталынатын 

ақпараттық таңбалардың тізбегіне артық таңбалар үзіліссіз түрде енгізіледі. 

Үзіліссіз кодтар да бөлінетін және бөлінбейтін болып бөлінеді. Бұл кодтардың 

ішінде  техникалық жүзеге асыруға ыңғайлысы рекурренттік кодтар болып 

есептеледі.  
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Бақылау сұрақтары 

1. Код деген не? 

2. Хабарламаны кодтау не үшін керек? 

3. Қандай санау жүйесі позициялық деп аталады? 

4. Қандай санау жүйелері қабылданған, оны қабылдаудың себебін 

атаңыз. 

5. Қандай жиын әліппе деп аталады?  

6. Сөздің префиксі  және постфиксі деген не? 

7. Кодтаудың орташа бағасы қалай анықталады? 

8. Кодтау кезінде разрядтар саны қандай параметрлермен анықталады? 

9. Қандай санау жүйесі позициялық деп аталынады? 

10. Ақпараттық технологияларда неліктен екілік санау жүйесі 

қолданылады? 

11. Әліппелік кодтауда қандай сөз бос сөз деп аталады? 

12. Код комбинациясы деген не? 

13. Кодтаудың орташа бағасы деген не? 

14. Хабарламаның кодының ұзындығы қандай болғаны тиімді? 

15. Қандай блоктық код біркелкі деп аталынады? 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Қорытынды 

 

Ақпараттар теориясында қазіргі уақытта көптеген жүйелер, әдістер, 

тәсілдер, идеялар құрастырылып жатыр. Бірақ, ғалымдар ақпараттар 

теориясында қазіргі бағытта жаңа идеялар туындайды деп есептейді. Өз 

болжамдарының дұрыстығының дәлелі ретінде олар ақпараттар теориясы 

адам білімінің әртүрлі облыстарына тез және нық еніп жатқандығын 

келтіруде. Ақпараттар теориясы физикаға, биологияға, медицинаға, 

философияға, лингвистикаға, педагогикаға, экономикаға, логикаға, 

техникалық ғылымдарға, эстетикаға енді. Мамандардың айтуы бойынша, 

байланыс теориясы мен кибернетика қажеттіліктері негізінде туындаған 

ақпарат туралы білімдер олардың шеңберінен тыс шығып кетті. Демек, біз 

ақпаратты зерттеушілер қолына теоретикалық-ақпараттық әдісті беретін 

ғылыми түсінік ретінде айтуымызға болады. Оның көмегімен тірі және тірі 

емес табиғат туралы көптеген ғылымдарға, қоғамға енуге болады. Сондықтан 

«ақпарат» термині біздің заманымызда ақпараттық жүйе, ақпараттық 

мәдениет, тіпті ақпараттық этика сияқты түсініктердің бір бөлігі болып 

кеңінен таралды. Көптеген ғылыми пәндер ақпарат теориясын ескі 

ғылымдардағы жаңа бағытты ерекшелеу үшін пайдаланады. Осылайша, 

мысалы, ақпараттық география, ақпараттық экономика, ақпараттық құқық 

пайда болды. Бірақ «ақпарат» термині жаңа компьютерлік техниканың 

дамуымен, ақыл еңбегінің автоматтандырылуымен, байланыс және ақпаратты 

өңдеудің жаңа тәсілдерінің дамуымен және ерекше информатиканың пайда 

болуымен аса үлкен мәнге ие болды.  

Ақпараттар теориясының ең маңызды тапсырмаларының бірі ақпарат 

қасиетін және табиғатын оқу, оның өңдеу әдістерін құру, жекелей алғанда 

ЭЕМ үшін әртүрлі заманауи ақпараттарды бағдарламаларға түрлендіру, 

олардың көмегімен ақыл еңбегі автоматтандыру – интеллекттің өзіндік 

күшеюі, яғни қоғамның интеллектуалдық қорларының дамуы. 
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