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بدیل تاریخی از حرکت اجتماعی عظیمـی اسـت کـه بـا سـرنگونی       نمونه بی ،انقالب کبیر اسالمی

خواهـان   طاغوت و برپایی نظام مقدّس جمهوری اسالمی، امیدهای فراوانی را در دل مستضـعاان و آزادی 

نهایت، تمدّن بزرگ اسالمی پدیـد   های بلند دولت اسالمی، جامعه اسالمی و در جهان برای تحقّق آرمان

بـانی و هـدایت قرـار     ها، بایـد نقـ  کلیـدی سـوزن     ویوه دانشگاه میان، نهادهای علمی، به آورد. در این

 .کنندپیشرفت و رشد جامعه در مسیر صحیح انقالبی را ایاا 

دانشگگاه سگازمانی سگ اه در تگراز انقگ        »عنوان   بهالسالم(  )علیهدانشگاه جامع امام حسین

سازی  ، در کنار مسئولیت مهم انسان«ساز دانشگاه تمدّنتزکیه، جهاد علمی، » با شعار «اس می

برعهـده دارد.   نیزتولید و نشر معارف پاسداری از انقالب اسالمی را  هو تربیت سربازان عصر ظهور، وظیا

مـدیریت دانـ  بـومی بـا سـه       همنظور تکمیل چرخ  در این راستا، معاونت پووه  و فنّاوری دانشگاه به

، با هدف دستیابی به مرجعیت علمی، افتخار و تالش «کارآمدی»و « روزآمدی»، «اسالمی بودن»ویوگی 

. امیـد اسـت در   آورد و پووهشگران محترم این عرصـه فـراهم  استادان برای را دارد تا زمینه و بستر الزم 

چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امـام   ههای انتشاراتی مؤسس الراف بیکران الهی و با گسترش فعالیت هسای

 این رسالت خریر تحقّق یابد. السالم(، )علیهسینح

علیـه(   اهلل   )رضوان در پایان، بر روح ملکوتی معمار و رهبر کبیر انقالب اسالمی، حضرت امام خمینی

فرسـتیم و بـا آرزوی    همچنین شهدای گرانقدر انقالب اسالمی، دفاع مقدس و مدافعان حـرم درود مـی   و

نیـز خـدمتگزاران    العـالی(، و  )مد ظلـه  ای ام معظم رهبری، امام خامنهسالمتی و توفیقات هرچه بیشتر مق

نظرها و پیشـنهادهای خـود،    ه، فرهیختگان و اهل نقد و نظر تقاضا داریم با ارائاستاداناسالم و کشور، از 

 ما را یاری فرمایند.
 الله التوفيق و عليه التکالن و من

 معاونت پژوهش و فناوري
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 مقدمه

و مؤسساات آماوزش عاالی مساتلزم ایجااد       هاا  دانشگاهوری مطلوب آموزش دانشجویان در  بهره

الزم  یآموزشا  كماک پویا و فراهم آوردن فضاا و تجهیازات آموزشای و     یصحیح و سازمان  نظامی

کان و  موردی كه ایفای وظایف تعلیم و تعلم استادان و دانشاجویان را مم  نیتر مهم ،شاید است.

 متون و كتب درسی مناسب باشد. ۀارائكند، گزینش و  تسهیل می

در اختیاار داشاته باشاند، كاه      یكتاب درسای خاوب    هستند لیمادانشجویان نیز  زمینهدر این 

تدوین كرده باشد. مطالبی كه دانشجویان در  ،طور جامع  بهموضوعات و عناوین مختلف درسی را 

تادوین شاده    در آن بیان شده و تمریناات كاافی و وافای    یروشن به، باید رندیگ یفرامیک درس 

، رو نیا ازاجلاب كناد.    یخاوب  بهدانشجویان را  ۀعالقدرس باید توجه و  ۀارائ ۀنحو ،عالوه هب، باشد

، كه باید با دقات  استكند، انتخاب یک كتاب مناسب  ای كه مدرس با آن برخورد می اولین نکته

 گیرد.گسترده انجام  های پژوهشكافی پس از 

هاای پژوهشای    و فعالیات  كدگذاری كاناال ماحصل چندین ترم تدریس درس  رو پیشتاب ك    

اسات.   )ع(دانشگاه جامع اماام حساین   ۀشبکارتباطات و  یو فناورعلم مرتبط با موضوع در مركز 

 اناد،  ریستهنگبه موضوع بیشتر از دیدگاه ریاضی  كدگذاری كانال یها كتاب عمدهاینکه  به توجه با

دیادگاه یاک مهنادس    باا  مناسب  كدگذاری كانال یها روشآموزش  تادر این كتاب سعی شده 

 افازار  نارم از  زمینهدر این  .مطرح شود یافزار نرمو  یافزار سخت یساز ادهیپبه  مند عالقه وطراح 

هاای  روشبتواناد   ،راحتای  هكه ب كندنیز استفاده شده تا برای دانشجو این امکان را فراهم  متلب

 نارخ  در قالب نمودارهاای  را آن نتایجو ده كردر كامپیوتر تحلیل  و كدگشایی كانال را یدگذارك

باه   ،كه اوالً شود یممشاهده نماید. این نکته موجب خطای بیت برحسب نسبت سیگنال به نویز 

 پاسخ را درك كند. بهلذت دست یافتن  ،ثانیاً ؛هوردآتوان ایجاد شده در خود ایمان 

در انتهای هر فصل آورده شاده   سازی شده ومتلب شبیه افزار نرمبا  ۀبرنام 14در این كتاب       

فهام مطالاب را بارای    هاای كدگاذاری و كدگشاایی،    روش یسااز  ادهیپ ۀنحوآموزش  بر عالوهتا 

   كند.تر خواننده ساده

  فصل است. 6 این كتاب شامل

 «یازده»



 

 
 

كالن  طور بهمزایا و معایب آن  ،كدگذاری كانال و منبع یها روش ،مفاهیم اولیه فصل اولدر 

-آن بر روش ریتأثمخابراتی و  یها كانالشناخت  همیتابه  توجه با ،. همچنینشود می بررسی

مستقیم و تركیبی در سه حالت انتشار مستقیم، انتشار غیر رادیوییهای كدگذاری، كانال های

 یها ونیمدوالسخطای بیت در  نرخ ۀروابط محاسب است. در این فصل سعی شده شدهمطالعه 

 وهای متعدد مثال همراه با ومختصر  ریاضیبا روابط  االمکان یحتساده و  یانیبابدیجیتال 

و  رایانههای مخابرات، رشته دانشجویانبرای متلب مطرح گردد تا  افزار نرمبا  ایرایانه یها برنامه

درسی یکسانی  ۀنیزم شیپهستند و از  مندعالقهها كدگذاری كانال روش ۀمطالعبه ریاضی كه 

 اهدافاز  ییدورنماتنظیم شده كه  ینحوبهاین فصل محتوای باشد.  فهم قابلبرخوردار نیستند 

 .دشو ایجاددرس در ذهن دانشجو 

و فضاای بارداری    دانیا م، مثال گاروه   یاساسا  میمفااه ریاضی  ۀمقدمیک با  فصل دوم در     

شاامل مفااهیم    اجمالی مطرح شده و به دنبال آن كدهای بلوكی خطای و خاواص آن   صورت به

، خطاا  صیو تشاخ  ی، ماتریس ساندروم كد بلوك کیحداقل  ۀفاصلهمینگ،  ۀفاصلی نظیر ا هیپا

خطاا   حیو تصاح  صیتشاخ  یها تیقابل ،مواستاندارد و جدول سندر ۀیآرابا استفاده از  كدگشایی

 یخطاا  احتماال ی صاحیح،  آشکارسااز د خطای قابل تصاحیح، احتماال   ی، تعدابلوك یدر كدها

  شود. می بررسیو خواص آن  صیتشخ قابل ریغ

از كدهای بلوكی خطی  ی، تعداد دیگرفصل قبل ریاضی ۀمقدمبا همان  فصل سوم در     

  شود. می بررسی مولر و گلی  پركاربرد نظیر كدهای همینگ، همینگ كوتاه شده، رید

ارائه  شود. بررسی می و خواص آن ی متناهیها دانیم ،مختصر طور به چهارم فصلدر      

 دقیق تحلیل از پرهیز از پیچیدگی ریاضی منظور به و است توصیفیصورت  به شده بیان مطالب

 . شده است خودداری و اثبات قضایای مرتبط

بررسی  ،بلوكی خطی هستندمهم از كدهای  ۀدستیک  كه ،چرخشیكدهای  فصل پنجم در    

 هاا  آنوم رساند  ۀمحاساب اوالً، كدگاذاری و   ؛شده است. این كادها باه دو دلیال اهمیات دارناد     

ایان كادها سااختار جباری      ،و ثانیااً  ؛سازی استها قابل پیادهی ثباتریكارگ بهی توسط سادگ به

بارای   ،ردهگسات  طاور  باه های عملی مناسبی برای آشکارسازی و تصحیح خطا دارند كه در روش

  روند.آشکارسازی خطا به كار می
 «دوازده»



 

 

 بررسای      تحت عنوان كادهای  ،ای قدرتمند از كدهای چرخشیدسته فصل ششم در     

مولاد مناساب،    یا چندجملاه تواند با تعیاین  است. ویژگی این كدها آن است كه طراح می شده

برلکمپ برای تصاحیح خطاای    الگوریتم. در این فصل از كندتعداد بیت قابل تصحیح را انتخاب 

   استفاده شده است.     بیت كدهای

است. كادهای   شدهسلمون مطالعه  ی و كدهای ریدنریبا ریغ    كدهای  فصل هفتم در      

 طاور  باه باشاند و  مای  ماؤثر سلمون در تصحیح خطاهای تصادفی و خطاهای انبوهی بسایار   رید

های فشرده سازی داده مخابرات فضایی و دیسکهای كنترل خطا و ذخیرهبرای سیستم ،وسیعی

برای تصحیح خطای بیت كادهای  و فرونی برلکمپ  هایالگوریتمدر این فصل از روند. به كار می

 استفاده شده است. رید سلمون 

ولوشنال معرفی خواهد شاد. تفااوت كادهای كانولوشانال باا      كدهای كان هشتمفصل در        

رقمای در    در ایان ناوع از كادها یاک كاد       سات. ها آنباودن   دار حافظهای بلوكی خطی، كده

رقم قبلای نیاز      از بخش  رقم متناظر در ورودی كدگذار بلکه به   تنها به خروجی كدگذار نه

كادهای   نسابت باه  مزیت ایان كادها    .نامند یكدگذار م ۀحافظرا   به این جهت  ،بستگی دارد

سرعت كدگاذاری و   ،ی و همچنینساز ادهیپبرای  ازیموردنی افزار سختبلوكی، كاهش مدارهای 

ی ریا گ میتصام دو صورت كدگشاایی باا   به  الگوریتم ویتربیدر این فصل از كدگشایی آن است. 

 استفاده شده است. رید سلمون برای تصحیح خطای بیت كدهای  سخت و نرم

ن محترم دانشگاه امام های مسئوال دانم از زحمات و همکاری الزم میبر خود  ،پایان در     

، مدیریت و پژوهشگران مركز علم و فناوری ارتباطات و شبکه این دانشگاه و همچنین )ع(حسین

در امر   كه حسن و هادی خدادادیفتاح الحسینی، محمدسید حسین  آقایان گرامی دانشجویان

 .كنمتشکر و قدردانی اند  دهكرهمکاری كتاب و ویراستاری تدوین   ،تهیه

تاوان باه    های صورت گرفته، اشکاالتی وجود دارد كه با كمک شما می تالش باوجود ،شکبی     

 ماا را در   هاای ارزشامند خاود    دیادگاه با ارسال  رو، خواهشمند است ازاینپرداخت.  ها آناصالح 

 فرمایید.بعدی یاری  یها شیرایو

 حميدرضا خدادادي 
hkhdadi@ihu.ac.ir 
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