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Класически метод за комуникация в 
миналото е изпращането на писма или 
устни съобщения, но последните не винаги 
са много надеждни.   

Лятно училище „За и със Смартфона“, 11.07-15.07.2016, Физически факултет, Софийски университет 
Доц. д-р Станимир Колев 

Колко струва изпращането на 
едно писмо?  

Обикновено това се определя от разстоянието и 
от теглото на писмото.  
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Телеграфът е метод за комуникация 
от по-ново поколение и предоставя 
възможност за бързо (почти 
моментално) изпращане на 
съобщения на голямо разстояние.  
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Колко струва изпращането 
на едно съобщение с 

телеграф?  

Обикновено това се определя от 
дължината на съобщението измерено 
като брой символи.  
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В съвременния свят информацията 
(съобщенията) се пренасят най-
различни начини.  
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Освен гласови съобщения, информацията се пренася и по много 
други начини: 
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Системи за пренос на информация 

Примери за пренос на информация: 
 - разговор между хора 
 - писане на текст (писмо, книги, статии и т.н.) 
 - изпращане на съобщение чрез морзова азбука 
 и т.н.  
Други примери за системи за пренос на информация? 
Можете ли да разпознаете горната схема в описаните (или други) примери?    

2. Кодиране 
(предавател) 

1. Източник на 
 информация 

3. Канал за  
връзка 

5. Декодиране 
(приемник) 

6. Потребител 
на  информация 

4. Шум 

1. Източник на информация 
2. Кодиране на информацията 
3. Канал през който се пренася 
информацията  
4. Източник на шум (грешки) които се 
добавят към сигнала 
5. Декодиране и възстановяване на 
оригиналната информация 
6. Потребител на информацията 
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Можете ли да разпознаете горната схема в примерите?    

Кодиране на 
източника 

Източник на 
 информация 

Канал за  
връзка 

Декодиране на 
източника 

Потребител 
на  информация 

Шум 

Кодиране 
на канала  

Декодиране 
на канала 

Системи за пренос на информация 



Информация и кодиране или колко "тежи" един файл и защо "умните" телефони обикновено не бъркат? 8 

При толкова много начини за пренос на информация, как да 
оценим кой от тях е по добър?  
 
Как да преценим кой от тях пренася повече информация? 
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Но какво всъщност е информация? 

В тълковния речник за думата “ информация” е написано следното: 
1. Съобщение, сведение за нещо; осведомяване. Давам информация. Получавам 
информация. Източник на информация. 
2. Сведения, възприемани и предавани от човека или от специални устройства. Теория 
на информацията. 
 
 

съобщение  информация 
 
 

Кога едно съобщение ще съдържа информация за нас? 
 
Например съобщението “вие слушате лекции” съдържа ли информация? Като се 
вземе в предвид, че за вас това е вече известно всъщност това съобщение не съдържа 
(нова) информация. В теория на информацията мярка за това колко информация се 
съдържа в дадено съобщение е нивото на “изненада”, което то съдържа.  
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Но какво всъщност е информация? 
Пример: В конни надбягвания участват три 
коня. За първия се знае, че е спечелил 8 
надбягвания от общо 10, за втория се знае, 
че е спечелил 2 надбягвания от 10, а за 
третия – че не е печелил  надбягване.  Нека 
по някакъв начин аз съм узнал кой ще 
спечели надбягването. В кой случай ще 
получите най много информация (най ценна 
информация) 
- ако ви кажа че номер 1 ще спечели; 
- ако ви кажа че номер 2 ще спечели; 
- ако ви кажа че номер 3 ще спечели? 

Очевидно сведението, че “първият кон ще спечели” не дава много информация тъй като вие вече 

знаете, че той е печелил доста състезания и вероятността да спечели и това състезание е голяма. 
Аналогично бихте получили най-много информация ако ви кажа, че трети кон ще спечели, тъй като 
той не е печелил състезание и това съобщение има най-високо ниво на изненада за вас т.е. ще 
съдържа най-много информация, която вие не знаете.   
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Но какво всъщност е информация? 

 Кое съобщение съдържа повече 
информация? 
 

1. Връх Мусала е висок.  
    (две възможности висок/нисък) 
 

2. Връх Мусала има височина между 2000 и 3000 m. 
    (всички възможни варианти са 0-1000 m/1000-2000 m/ 

2000-3000 m /…/8000-9000 m  - като по-големи височини 
не се приемат тъй като няма връх по-висок от 9000 m) 

 

3. Връх Мусала има височина 2925 m. 
    (височината с точност до 1 метър като максималната е 

9000 m) 

Отговор: точната височина дава най-много информация. Първият отговор дава най-малко информация 
тъй като общия брой на възможните варианти е само 2 т.е., който от двата варианта да изберем има 
значителна вероятност да познаем. За втория отговор тази вероятност намалява и е незначителна за 
третия отговор, където верния отговор (2925 m) е една възможност от общо 9000 възможности.  

 За количествена оценка на информацията е необходимо да използваме 
вероятностно описание.       
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Вероятност 

Нека е дадено дискретно множество от възможни 
случайни събития (x1, x2, x3, …xN), които не могат да се 
случат (реализират) едновременно. Ако броят реализации 
на всяко едно събитие е (n1, n2, n3, …nN) то казваме, че 
вероятността на събитието xi се дават чрез израза:    
 
Това означава че общата вероятност на всички събития е равна на 1 (т.е. 
поне едно събитие ще се случи):     

Колко е вероятността за падане на ези и тура при 
хвърляне на монета? 





N

j

j

i
i

n

n
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Примери за самостоятелна работа: 
 Каква е вероятността при 2 последователни хвърляния на зар да се паднат две шестици. 
 

В кутия има 4 бели и 6 черни топки. От кутията се вадят последователно две топки. Колко е вероятността:  
а) при второто теглене да се извади бяла топка при условие, че първата изтеглена топка също е била бяла? 
б) при второто теглене да се извади бяла топка при условие че първата изтеглена топка е била черна? 
в ) Каква е пълната вероятност при второто теглене да бъде извадена бяла топка?  

(1/3) 
(4/9) 
(6/15) 

(1/36) 

Колко е вероятността за падане на 4 при хвърляне на зар? 
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Обратно към информацията 
Целта ни е да въведем мерило за информацията, която получаваме при наблюдаването на 
събитие имащо вероятност p. Ще се абстрахираме напълно от спецификите на събитието и ще се 
концентрираме само върху това дали събитието се случва или не се случва т.е. най-общо ще 

разглеждаме събитието като символ чиято вероятност за поява е р и ще дефинираме 
информацията в термини на вероятности! 
 

Бихме искали нашата функция, измерваща информацията I(p)  да има следните 
(интуитивни) свойства:    
 

1. I(p)  0  - информацията е реално положително число. 
 

2. I(1) = 0  - ако събитие има вероятност 1 то не получаваме информация от събитието. 
 

3. I(p1 * p2) = I(p1) + I(p2) – ако се реализират две независими събития то 
информацията,която получаваме при наблюдаването им е сумата от двете 
информации.  
 

 4. I(p) – информацията е непрекъсната (монотонна) функция на вероятността р. 
 



Информация и кодиране или колко "тежи" един файл и защо "умните" телефони обикновено не бъркат? 14 

Лятно училище „За и със Смартфона“, 11.07-15.07.2016, Физически факултет, Софийски университет 
Доц. д-р Станимир Колев 

Мярка за информация (степен на изненада) 
Това означава, че за реални числа функцията I(p) притежава същите свойства като функцията 
логаритъм т.е.  I(p) = k*logb(p), където k и b са засега произволни коефициенти.  
Предвид факта, че вероятността е винаги по-малка от единица за да бъде удовлетворено условие 
1 (информацията е положително число) е логично да изберем k = -1  
 

    I(p) = -logb(p) = logb(1/p) 
 

за дадена основа на логаритъма b.  
 

По този полу-интуитивен подход ние успяхме да дефинираме количеството информация, което получаваме при 
наблюдаването на дадено събитие имащо вероятност  p. Очевидно колкото по-малка е вероятността (по-невероятно е 
събитието, по-изненадващо е събитието) толкова повече информация ни носи.  
В горният израз остава един неуточнен параметър – основата на логаритъма b. Всъщност b определя мерната единица 
за информация, а не променя количеството информация. Използвайки различни основи на логаритъма води до 
стойности на количеството информация, които са умножени по определени множители съответстващи на различни 
мерни единици: 
 

1. log2  - съответства на единицата “бит” (bit от “binary”) 
2. log3  - съответства на единицата “трит” (trit от “trinary”) 
3. loge  - съответства на единицата “нат” (nat от “natural”) 
4. log10  - съответства на единицата “хартлей” (Hartley) на името на R. Hartley работил в 

областта на теория на информацията и първи предложил измерването на информацията чрез логаритмична 
функция. С промяна на основата могат да се конструира произволна мерна единица за информация.   
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В практиката и теорията се е наложила единицата “бит” като основна единица за измерване на 
количеството информация и от тук нататък в рамките на тази лекция ще използваме само тази единица, 
т.е. под количество информация ще разбираме  
 

    I(p) = -log2(p) = log2(1/p) 
 
Единицата за количество информация “бит” (bit) изразява количеството информация, 
което може да се изрази (кодира) само чрез две състояния (например нула “0” и 
единица “1”),  т.е. с едно двоично число.   
 
 

 Пресметнете количеството информация, което дава резултата от хвърлянето на монета!  
 Пресметнете количеството информация, което дава резултата от хвърлянето на зар! 
 Пресметнете количеството информация което дава резултата от n на брой хвърляния на 
монета!  

Ако една система има n различи равновероятни възможни състояния (различните възможности като ези/тура за монета, 
1/2/3/4/5/6 за зара и т.н.) то вероятността на всяко събитие е p = 1/n. Следователно количеството информация за едно събитие е  
   I = log2(n) 
Това може да се разглежда и като количеството информация, която е необходима за описанието на всяко едно състояние или още - 
количеството информация изразено в битове, определя какъв брой двоични числа са необходими за описанието на система имаща 
“n” равновероятни състояния.  

Мярка за информация (степен на изненада) 



Информация и кодиране или колко "тежи" един файл и защо "умните" телефони обикновено не бъркат? 16 

Лятно училище „За и със Смартфона“, 11.07-15.07.2016, Физически факултет, Софийски университет 
Доц. д-р Станимир Колев 

Количество информация – пример за самостоятелна работа 
Нека имаме група от 16 студенти. Колко двоични числа (какво количество 
информация в битове) са необходими за да опишем тази група?  

Решение: 

Съгласно горната формула I = log216 = 4 b. 
Нека проверим дали е така. По-долу записваме всички възможни комбинации от четирите двоични числа 
(които би трябвало да са ): 
 

1111 1011 0111 0011 
1110 1010 0110 0010 
1101 1001 0101 0001 
1100 1000 0100 0000 
 

Действително общия брой е 16 т.е. на всяко едно двоично число съответства едно състояние (студент). 
Броя двоични числа необходими за описание на групата освен с горната формула можем да 
демонстрираме и по следния интуитивен подход: Ако един от студентите се казва Петър, най-малко колко 
въпроса, чиито възможни отговори са “да” или “не”, е необходимо да зададем на групата, за да 
определим кой е Петър? 
 
Разделяме групата на 2 половини от 8 души всяка и питаме дали Петър е в една от подгрупите. След това разделяме подгрупата, в 
която е Петър на две подгрупи по 4 души и отново питаме в коя подгрупа е той. С още две аналогични разделяния на подгрупи 
достигаме до Петър. Следователно за да достигнем до произволен студент в групата (в случая Петър) са ни достатъчни 4 отговора 
“да” или “не” т.е. 4 бита информация (4 двоични числа) са ни достатъчни за еднозначното определяне на дадено състояние 
(студент) на системата. 
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Средно количество информация - ентропия 

Нека предположим че имаме n на брой символа (а1, а2, а3, ... ,аn) и някакъв 
източник ни изпраща тези символи. Нека вероятността източника да 
изпрати всеки един от тези символи е (p1, p2, …, pn). Предполагаме също, че 
символите се изпращат независимо един от друг т.е. не зависят от вече 
изпратените символи.  
 

 Какво е средното количество информация, което 
получаваме за всеки един символ в този поток от символи? 
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Да припомним: средна стойност 

Каква е средната стойност на  точките получени от хвърляне на зар? 

Решение: Вероятност 0.5 означава че например от 100 хвърляния на зара, 50 ще са шестици, 10 петици, 10 четворки и 
т.н. Следователно  

     Dav =  (50*6 + 10*5 + 10*4 + 10*3 + 10*2 + 10*1) /100 =  
 (50/100)*6 + (10/100)*5 + (10/100)*4 + (10/100)*3 + (10/100)*2 + (10/100)*1 =  
 P6*6 + P5*5 + P4*4 + P3*3 + P2*2 + P1*1 = 4.5 
 
Следователно средната стойност (математическото очакване) на една случайна величина X имаща реализации xi, всяка 

от тях с вероятност P(xi) е:   
 
 
 

Пример за самостоятелна работа: 
 Определете каква е средната дължина на имената на група от хора ако е известно, че 5% от тях 
имат име с дължина 4 букви, 20% - 5 букви, 30%  - 6 букви, 25% - 7 букви, 15% - 8 букви и 5% - 9 букви.    

 Очевидно (1+2+3+4+5+6)/6 = 3.5 

Нека разполагаме с фалшив зар чийто център на тежестта е изместен така 
че вероятността за попадане на 6 е P6=0.5 а за всички останали страни на 
зара e P1-5 = 0.1. Каква е средната стойност (Dav) на точките които ще се 
паднат от този зар?  


i

ii xPxXE )()(



Информация и кодиране или колко "тежи" един файл и защо "умните" телефони обикновено не бъркат? 19 

Лятно училище „За и със Смартфона“, 11.07-15.07.2016, Физически факултет, Софийски университет 
Доц. д-р Станимир Колев 

За всеки символ ние получаваме количество информация Ii = log2(1/pi) и следователно 
средната стойност (съгласно дефиницията за средна стойност, която дадохме по-
напред) на количеството информация за един символ от поредицата е:  
 
 
 
 
Това ни отвежда към следната дефиниция въведена от Шанон 1948 г.  
Нека е дадена редица от вероятности (вероятностно разпределение) P = (p1, p2, …,pn). 
Величината ентропия на разпределението P се дефинира като:   
 
 
 

Средно количество информация - ентропия 

 Какво е средното количество информация което получаваме за 
всеки един символ в този поток от символи? 





n
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Ентропия – примери за самостоятелна работа 
 На фигурата е представен електрически импулсен сигнал с няколко възможни 
равновероятни нива и няколко на брой импулса. Осреднено какво количество 
информация се пренася от един импулс на този сигнал (каква е ентропията) и какво е 
общото количество информация пренасяно от целия сигнал на фигурата? 

Отговор:  

3 бита/импулс 

24 бита 

 Да разгледаме конни надбягвания с 8 коня.  Вероятностите всеки един кон да спечели 
са (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/64, 1/64, 1/64, 1/64). Колко е ентропията? Отговор: H = 2 b 
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Някои свойства на ентропията (средното количество 
информация  на събитие) 
Ентропията е най-общо математическа функция даваща средното количество информация на 
събитие. От гледна точка на комуникациите, ентропията може да ни помогне да оценим кога 
преноса на информация по нашият канал (безжична мрежа, кабелна мрежа и т.н.) е оптимален 
т.е. кога средното количеството информация за един символ е максимално?    

))1/(1(log)1()/1(log)( 22 ppppPH 

Графично тази зависимост има следния вид: 
Видно е, че имаме максимално количество 
информация (1 бит) само когато двете събития 
са равновероятни.    

Нека разгледаме пример с две възможни 
състояния (например 0 и 1 или 0V и 5V) като 
едното състояние има вероятност p а другото  
(1-р). Ентропията за такава система (двоична 
ентропия) е  
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Т.е. максималното количество информация което може да се пренася от един 
символ/реализация е H = log2N. 
 

Това, което получихме е като цяло математическо (инженерно) описание на информацията. Доколко горните 
дефиниции и резултати биха могли да се приложат към нашето ежедневие? 
 
Например: Кога една книга ще съдържа максимално количество информация? 
Ако предположим, че големината на книгата и типа на шрифта са фиксирани тогава отговорът е очевидно 
когато книгата съдържа случайни, равномерно разпределени букви т.е. всяка буква да идва изненадващо.  
Този пример ясно показва че формалното математическо дефиниране на информацията в общия случай е 
далеч от смисъла, който ние влагаме в ежедневието си. Дефиницията на Клод Шанон за информацията е много 
подходяща за използване в компютърната техника, телефонни  мрежи и въобще в комуникационните системи, 

но може значително да се разминава с обичайното, човешко значение на понятието информация. Всъщност 
величините H и I, които ние обозначихме като „информация“, имат по скоро смисъл на 
„неопределеност“.  Тогава, преносът на информация през една комуникационна 
система е изменението на „неопределеността“ преди и след приемане на сигнала 
при приемника.   

Може да се докаже математически, че средното количество информация (ентропията) за система 
с N състояния (брой състояния, последователност от символи и т.н.) е максимално само когато 
отделните реализации са равновероятни. Щом са равновероятни то вероятността на всяка 
реализация е 1/N и съответно: 
  NH 2log

Някои свойства на ентропията 
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Теорема на Шанон за кодиране на канал с шум: 

Съществуват такива кодове за кодиране на източника (и декодиране на 
приемника), че предаването на информация по канал с шум да е 
произволно (почти, неограничено) сигурно, а скоростта на предаване да се 
доближава до капацитета на канала. Капацитетът на канала е максималното 
количество информация, което може да се пренесе през канала без грешки.    

Теоремата твърди, че независимо от факта, че съществува вероятност за всеки един символ пренесен през 
канала да бъде грешен, то може да се измисли такъв начин за кодиране на информацията, така че цялото 
количество информацията (данни) да бъде пренесена с почти нулева вероятност за грешка при приемника, 
при това със скорост близка (но винаги по-малка) до капацитета на канала. 

 Какво научаваме от тази теорема?  

Всъщност теоремата не дава кой знае колко практически полезна информация – резултата е повече 
теоретичен. Теоремата не ни казва как да си направим такъв код, а само ни казва, че на теория е възможно!  
Значението на тази теорема е в това, че тя ни посочва същността на проблема и ни казва в какво трябва да 

концентрираме усилията си – ключа към по-сигурното предаване на данни е ефективното 
кодиране на информацията (а не простото увеличаване на мощността на сигнала, екраниране на 

сигнала и т.н.)! 
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Какво разбирате под кодиране? Дайте примери за кодиране! 
Кодирането най-общо е процес на преобразуване на съобщение от една форма в друга 
форма подходяща за изпращане през канала за връзка. Ако се върнем към принципната 
схема на комуникационен канал, това съответства на “Кодиране на източника” и „Кодиране 
на канала“ (това не е дефиниция за кодиране, а само интуитивно разбиране). 

Кодиране 

 Защо е необходимо?  
Обикновено информацията от източника няма подходяща форма за директно модулиране 
и изпращане през канала за връзка. При цифровата комуникация кодирането на източника 

е задължително.   
 

Кодиране на 
източника 

Източник на 
 информация 

Канал за  
връзка 

Декодиране на 
източника 

Потребител 
на  информация 

Шум 

Кодиране 
на канала  

Декодиране 
на канала 
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Морзов код 

През 1832 г. S. F. Morse започва работа по 
първата широко възприета форма на 
комуникация чрез електрически телеграф. 
Първият вариант на неговата комуникационна 
система е значително по-сложна от известната 
ни Морзова азбука. По телеграфа се изпращат 
поредица от дълги и къси линии, които се 
записват на хартиена лента, като различните 
поредици от тях съответстват на номер на който 
съответства дадена дума (не на буква) съгласно 
таблица/речник на съответствие. 

Това макар и ефективно се оказва доста трудно за възприемане 
и работа от хората, поради което Morse заедно с математика 
Alfred Vail разработват нов код, който е познатият ни Морзов 
код използващ се и до днес в редки случаи. При него на всяка 
буква от азбуката съответства поредица от кратки и дълги 
импулси и липса на сигнал (интервал).  
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Морзов код 
През 1874 г. Томас Едисон се досеща, че освен във времето, би 
могъл да увеличи възможните състояния на сигнала чрез 

различни нива на тока през телеграфа и така да се увеличи и 
количеството информация пренасяна за единица време. 
Без да е наясно с математическото описание на информацията, 
той предлага да се създаде система с 4 нива на тока +3, +1, -1, -3 
която може да изпрати две съобщения, които иначе са кодирани 
като 0 и 1. Съответствието между сигнала на Едисон и двоичния е 
съгласно следната таблица.  
На фигурата е представено едновременното 
изпращането на две съобщения с кода на Морз и чрез 
кода на Едисон (долу на фигурата). Промяна на 
интензитета на сигнала (без значение каква е посоката на 
тока) съответства на съобщение 1, а промяната на 
посоката на тока (без значение неговата големина) 
съответства на съобщение 2.     
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Скорост на предаване 

Какво определя скоростта на предаване на телеграфа? 

 Както показва Едисон, чрез увеличаване на възможните 
състояния увеличаваме скоростта на предаване на 
информация. 
 Ефикасно кодиране на сигнала (Морз) – за често 
срещащите се букви се използват кратки комбинации от 
символи (точка, тире, интервал).  
 Дължината на импулсите не може да се скъсява твърде 
много, тъй като с увеличаване на дължината на линията 
сигнала бива “изгладен”. Съществуват физически ограничения 
на продължителността на импулсите.  
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Теория на кодирането е основно свързана с методи за ефективен и сигурен пренос или 
съхранение на информация и може да се раздели условно на компресия на данни и 
контрол на грешките.  

Кодиране – основно предимство на цифровите системи спрямо 
аналоговите.  

 Кодовете за контрол на грешките добавят допълнителни битове в данните, така 

че ако възникне грешка в процеса на пренос или съхранение на данните, тази грешка да 
може да бъде регистрирана и евентуално коригирана. Макар че, обикновено повечето хора 
не са запознати с тези кодове, те се използват ежедневно и тяхното развитие беше ключово 
за развитието на Internet технологиите, мобилните комуникации, устройствата за 
съхранение на данни (CD, DVD, Blu-ray и др.), мисии в дълбокия космос и много други.  

 Компресията на данни преобразува данните от източника, с цел да премахне 

излишни символи в данните и да направи съхранението и преноса на информацията по-
ефективен. Това се използва в много мобилни устройства, но и ежедневната работа на PC 
при архивирането на файлове във популярните ZIP и RAR формати.  



Информация и кодиране или колко "тежи" един файл и защо "умните" телефони обикновено не бъркат? 29 

Лятно училище „За и със Смартфона“, 11.07-15.07.2016, Физически факултет, Софийски университет 
Доц. д-р Станимир Колев 

Но какво всъщност прави кодирането? 

Нека да искаме да изпратим кратко съобщение до приятел по телеграф. 
Съобщението е:  
„Чакай ме в понеделник пред фонтаните на общината.  
Ако не се видим, моят телефонен номер е 00359 887 658033, обади ми се“.  

Кодиране на 
източника 

(компресия) 

Кодиране на 
комуникационния 

канал 

Със съкращения:  
 „Чакай ме в пон. пред фонтаните на общината.  
Ако не се видим, моят тел. е 0887 658033“.  

Нека телеграфът е подложен на силни смущения, които да променят части от 
съобщението:   
„Чакай ме в пон. пред фонтарите на общинатх.  
Ако не се видим, моят тел. е 0887 658033“.  
 

Можем да се досетим че има грешки и да ги коригираме. 
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Но какво всъщност прави кодирането? 

Съвременните комуникационни системи осъществяват подобно 
кодиране, но се абстрахират от съдържанието на съобщението и 
работят с последователност от нули и единици.     

Нека разгледаме пример за първия тип кодиране – компресията на 
данни.  
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Компресия. Код на Huffman. Кодиране на източника 

Нека да разгледаме следния пример. Нека е даден текст от 102 букви, 
като в този текст са използвани само буквите: А, Б, В, Г, Д, Е.  

Нека в текста, тези букви се срещат съответно: А 45 пъти, Е 20, В 15, Б 
10, Д 7, Г 5.  

Тъй като имаме 6 букви, то необходими са поне 3 двоични числа за да 
ги представим. Например:   

 

 

 

 

Следователно за целия текст общо 102*3 = 306 b (двоични числа).  

буква А Б В Г Д Е 

честота 45 10 15 5 7 20 

двоично 

число 

000 001 010 011 100 101 
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Компресия. Код на Huffman. Кодиране на източника 

 Често срещащи се букви – по-кратки символи! 

При Морзовата азбука споменахме, че някои от по-често срещащите се букви 
в английският език се представят с кратки символи. Очевидно и тук има 
символи, които се срещат много по-често от останалите. Можем ли да 
намерим универсален метод, чрез който да определим оптималното 
представяне на текста с код с променлива дължина? Такъв код е например 
кодът на Hoffman.   
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Код на Huffman 
Нека подредим буквите по тяхната честота на поява в текста.     

Г 5 

Д 7 

Б 10 

В 15 

Е 20 

А 45 

Б 10 

ГД 12 

В 15 

Е 20 

А 45 

В 15 

Е 20 

ГДБ 22 

А 45 

ГДБ 22 

ВЕ 35 

А 45 

А 45 

ГДБВЕ 57 

Г 5 Д 7 

ГД 12 Б 10 

ГБД 22 

В 15 Е 20 

ВЕ 35 

ВЕБГД 57 
А 45 

ВЕБГДА 102 

Нека проследим пътя до всяка една буква като 
тръгнем от горния край на дървото. Нека приемем 
че движение на ляво е двоична 0, а движение на 
дясно е 1.  

 

ляво – 0;  дясно – 1 

А: 1;    Б: 010;     В: 000;   
Г: 0110;   Д: 0111;    Е: 001 
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Код на Huffman 

Общ брой двоични числа (количество информация) за представяне на текста: 

45*1 + 10*3 + 15*3 + 5*4 + 7*4 + 20*3 = 228     <  306 

Г 5 Д 7 

ГД 12 Б 10 

БГД 22 

В 15 Е 20 

ВЕ 35 

ВЕБГД 57 
А 45 

ВЕБГДА 102 

ляво – 0;  дясно – 1  

Декодиране: следвайки двоичните числа като посоки на движение по 
дървото, намираме съответната буква.  

1  000  0110  001  1  010  -> A В Г Е А Б 
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Код на Huffman 

Основен проблем при кодовете с променлива дължина е свързан с 
трудности при отделяне на отделните букви (последователности от 
двоични числа). При Морзовият код това се постига с специален разделят 
символ, който отделя буквите. При кодът на Huffman, това се постига с 
подходящ избор на началните и крайните двоични числа, така че 
разпознаването да бъде еднозначно. Това става автоматично, ако се използва 
дървото на Huffman. Поради това изискване, не винаги кодът на Huffman ще 
ви осигури значително по-кратко съобщение.  

 

Пример за самостоятелна работа  

(буква честота):  А 8, Б 3, В 1, Г 5 

Кодиране с фиксирана дължина; А: 00;  Б: 01;  В 10; Г 11.  Общо 34 b 

Кодиране с фиксирана дължина; А: 0;  Б: 111;  В 110; Г 10.  Общо 30 b 
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Кодиране на канала за връзка – контрол на грешките при 
пренос на информацията.  

Кодирането и контрола на грешките е един от основните аспекти на цифровите 
комуникационни системи. Те позволяват да се осъществи ефективен контрол на 
грешките, което е значително по-трудно при аналоговите системи. Кодовете 
съществуват в две основни форми:  
 

Кодове с детектиране на грешки – тези кодове  регистрират, но не коригират 

грешките. За корекция на грешките те биха могли да изпратят заявка (ако е възможно) 
до източника да изпрати отново дадената информация. 
 

Кодове с коригиране на грешки – те освен че засичат, могат и да коригират 

някои от тези грешки. 
 
Съществуват множество различни кодове, много от които са изключително сложни като 
алгоритъм.  В тази лекция ще дадем примери за някои от най-простите за да 
придобием обща представа за принципа на работа.  
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Кодове с детектиране на грешки 

Когато едно съобщение бъде изпратено, то неминуемо бива подложено на смущения, 

което води до грешки в получените данни. Когато е възможно да се направи 

повторение, достатъчно е да можем да засечем наличието на грешки и да инициираме 

изпращането на данните отново.  

 

Не е възможно да се детектират грешки, ако всеки символ от 

изпратеното съобщение е част от данните.  
 
За да регистрираме грешките, необходимо е част от изпратеното съобщение да съдържа 

„контролни “ битове, които да покажат дали получените данни удовлетворяват 

определени условия.  
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Кодове с детектиране на грешки: проверка за четност 

Един от най простите методи за регистриране на грешки е като съобщението се 
разделя на отделни блокове и се провери дали броят на единиците или броят 
на нулите е четен.  
Например:  
 

Блок от данни: 1001110 
Брой единици: 4 (четно)    добавяме един допълнителен бит „1“ в края на 
съобщението 

Изпратено съобщение: 10011101 
Получено съобщение: 11011101  нечетен брой единици (без 
контролния бит)  в съобщението има грешка.  
 

Забележете, че при този метод, ако има 2 грешки то няма да бъде 
регистрирана грешка.  
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ASCII код 

ASCII кодовата таблица съпоставя символите на 
клавиатурата на компютър с определен двоичен 
код (двоично число).  Кодът използва 7 двоични 
числа (бита) за да представи всички  числа и букви. 
Както е известно компютрите работят с 8 битови 
числа (или кратно на 8), поради което един ASCII 
символ обикновено използва 8 бита и 
следователно остава един 1 бит (двоично число), 
което не се използва. Този бит може да се 
използва, за да направим проверка по четност на 
полученият символ. Отново, ако броят на 
единиците в двоичното число е четно число, то 
нека последният бит е 1 и обратно, ако броя на 
единиците е нечетно нека последният бит е 0. По 
този начин ако само един от битовете в двоичното 
число е сгрешен при предаването, то с помощта на 
допълнителният бит можем лесно да установим 
тази грешка и да поискаме от източника да изпрати 
отново информацията (символа).  
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Кодове с коригиране на грешки 

Кодовете с детектиране на грешки не са приемливи за много 
системи за пренос на информация. Например, ако на вашият CD 
диск има грешка, поради надраскване и информацията е 
повредена, при всяко надраскване ще трябва да ходите до 
магазина да искате ново CD без надрасквания. Във всички 
системи, където приемника няма лесна връзка с източника на 
информацията, този тип кодове са неприемливи.  Затова 
възниква нуждата от кодове с коригиране на грешки.   
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Кодове в коригиране на грешки: (7,4) код на Hamming 

Кодът на Hamming е един от първите кодове с коригиране на грешки и един от 
най ефективния за своето време. Въпреки тяхната възраст (1950) и тяхната 
простота, кодовете на Hamming все още се използват в някои приложения 
като например ECC памети за компютри, в някои модерни комуникационни 
системи като DRM (digital mobile radio), APCO-25 системи. 
 
(7,4) код на Hamming представлява линеен код с коригиране на грешки, 
който кодира 4 бита данни в 7 бита кодирано съобщение, което съдържа 3 
допълнителни бита, които могат да се използват за коригиране всякакви 
грешки с единичен бит и за детекция на грешки в един и два бита.  
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Един от най-лесните начини за 
работа с този код е диаграма в 
дясно. На нея символите с „s“ са 
символите на данните, а символите 
с „p“ са допълнителните битове, 
които ще използваме за проверка и 
корекция на грешки.  
 
Символите „p“ се получават като 
преброим броя на единиците в 
кръг 1, т.е. ако броя на единиците в 
символите  s1, s3, s4 е четно число, 
то p1 = 0, ако е нечетно то p1 = 1.  

Кодове в коригиране на грешки: (7,4) код на Hamming 



0 1 

1 

0 1 

0 

0 
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Пример: Нека да кодираме следната 
последователност от символи:  0 1 1 0.  
 
Ако броя на единиците в символите  s1, s3, s4 е  
четно число      p1 = 0, 
нечетно число   p1 = 1.  
 
Преброяването на броя на единиците води до 
следните допълнителни членове:  1 0 0, 
следователно ще бъде изпратено следното 
съобщение: 0 1 1 0  1 0 0.  

1 
1 

1 

0 
1 

1 

0 

0 

Кодове в коригиране на грешки: (7,4) код на Hamming 

Какво става ако възникне грешка?  
Нека например възникне грешка и получим следното съобщение:  

1110 100 
Как коригираме грешката?  
Грешката е в областта, която е обща за двата кръга.  
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Пример 2:  
Съобщението е същото (0110100), но 
полученото е (1110100). Следвайки 
аналогична логика, стигаме до 
заключение че грешката трябва да е в 
кръг 1, но без да се припокрива с 
другите кръгове, т.е. това е грешка в 
допълнителния бит.  
 

Кодове в коригиране на грешки: (7,4) код на Hamming 
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Блоково кодиране 
 

 Kодове на Hamming 
 

 The Cyclic Redundancy Check  (CRC) 
CRC-32:  HDLC, ANSI X3.66, ITU-T V.42, Ethernet, Serial ATA, MPEG-2, PKZIP, Gzip, Bzip2, PNG, iSCSI, SCTP, 
SSE4.2, ext4 
CRC-16-IBM (ANSI):  Bisync, Modbus, USB, ANSI X3.28, SIA DC-07, … 

 

 Reed-Solomon 
Съхранение на данни (лентови устройства, CD, DVD, баркодове и др.), безжични мрежи, сателитни 
комуникации, цифрова телевизия DVB, високоскоростни модеми ADSL, xDSL, и др.  

 

  Low-density parity-check (LDPC) 
Високоефективни кодове, достигащи теоретичния максимум на капацитет на канала, съгласно 
теоремата н Шанон.   
Цифрова телевизия DVB-S2, WiMAX (IEEE 802.16e, 10GBase-T Ethernet (802.3an) и G.hn/G.9960, 3GPP 
MBMS. 

 

 И много други … 

Кодове в коригиране на грешки 
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Конволюционно кодиране 
 

 Рекурсивни и нерекурсивни конволюционни кодове 
Сателитни комуникации,  мисии в далечния космос, безжично предаване.  

 

 Viterbi-декодер 
 

 Турбо кодове 
3G/4G (UMTS и LTE) , Digital Video Broadcasting (DVB), CCSDS (Consultative Committee for Space Data 
Systems) Telemetry Standard, VLSI, сателитни комуникации и мисии в далечния космос.  

 

 И много други … 

Кодове в коригиране на грешки 



Информация и кодиране или колко "тежи" един файл и защо "умните" телефони обикновено не бъркат? 47 

Лятно училище „За и със Смартфона“, 11.07-15.07.2016, Физически факултет, Софийски университет 
Доц. д-р Станимир Колев 

Благодаря Ви за вниманието! 
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