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I. AZ INFORMÁCIÓeLMÉLet ALAPJAI
A fejezet szerzője: Turai Endre

1. BeVeZetÉS
Az első fejezet a matematikai információelmélet alapjait és az információelméleti alapfogalmakat foglalja röviden
össze, valamint néhány egyszerű információelméleti számítást mutat be. Az előzőekben felsorolt, egyébként igen
széles, tudományterületekről csak azokat az ismereteket közli a tananyag, amelyek a geoinformatikai rendszerekhez, a
geoinformatikai adat- és információfeldolgozáshoz, illetve ezek alkalmazási környezetéhez (az alkalmazási környezet
megértéséhez) szükségesek.

2. MAteMAtIKAI

INFORMÁCIÓeLMÉLetI ALAPOK

A matematikai információelméletek kialakulása
R. V. L. Hartley 1928-ban elkészített dolgozatában [iv] a távadatfeldolgozás adatátviteli csatornáinak vizsgálatával
foglalkozott és azt feltételezte, hogy a különböző események (az átvitt kódok) a zajok (zavarok) következtében fellépő
hibák miatt a véletlentől is függenek. Ezt a munkáját tekinthetjük a matematikai információelméletek első
alapkövének [i]. Hartley az eseményeket a véletlentől függőnek, de egyenlő valószínűségűnek tételezi fel:

,

ahol
A - a diszkrét kimenetű eseményekből álló eseménytér,
N - az eseménytér diszkét eseményeinek (diszkrét kimeneteinek) a száma,
A i - a tetszőleges i-edik esemény (az A eseménytér i-edik eleme, az i-edik kimenet értéke),
p(A i) - az i-edik esemény bekövetkezési valószínűsége.

Az előző feltételezéssel élő matematikai információelméleteket Hartley-féle, vagy egyenlő valószínűségű
információelméleteknek nevezzük.
A távadatátviteli csatornák optimalizálásával foglalkozva, C. E. Shannon rámutatott
általában más-más (nem egyenlő) valószínűséggel következnek be:

[iii],

hogy a különböző események

.
A előzőek alapján kidolgozott információelméleteket Shannon-féle,
információelméleteknek nevezzük.

vagy

nem

egyenlő

valószínűségű

Shannon elméletét A. J. Hincsin munkássága (1953-1956) alapján fogadta el a matematika egzakt
információelméletként. Hincsin bizonyította be az alapvető matematikai tételeket (unicitás, egzisztencia, stb.).
Norbert Wiener, a spektrális valószínűségelméleti (sztochasztikus rendszerek analízise és szintézise,
teljesítménysűrűség függvények és a korrelációs függvények kapcsolata, sztochasztikus optimum szűrések, stb.)
munkáiban, a 60-as évek elején, elsőként használta konzekvensen a (matematikai) információelmélet terminológiát,
ezért több szakkönyv (a jegyzet szerzője szerint tévesen) őt tartja az információelmélet létrehozójának.

Az entrópia fogalma és számítása
Az entrópia fogalmát Shannon vezette be termodinamikai (a termodinamikában az entrópia a rendezetlenség
mértéke) analógia alapján [ii ] az információelméletbe. Az információelméletben az entrópia a bizonytalanság

mértékét jelenti.
A Shannon-féle entrópia mennyiséget, röviden entrópiát a következő formában számíthatjuk:
,

,

ahol
H(Ai) - az A i esemény (kimenet) bekövetkezésének a bizonytalansága,
H(A) - az A eseménytér teljes (eredő) bizonytalansága.

Az entrópia mértékegysége, kettesalapú logaritmus képzés esetén bit, tízes alapú logaritmus képzés esetén pedig,
hartley.

Az információ és számítása
A matematikai információelmélet szerint az információ olyan feldolgozott adat, amely a fogadó rendszer (fogadó fél,
vagy más szóval felhasználó) bizonytalanságát (entrópiáját) csökkenti.
A Shannon-féle információmennyiséget folyamatjelző mennyiségként definiáljuk, és az eseménytér akció (kísérlet)
előtti bizonytalanságának (kezdeti entrópiájának) és az akció utáni bizonytalanságának (végső entrópiájának)
különbségeként számítjuk:
                                             (1.1.),
ahol
I=I(B,A) - a B akciónak (kísérletnek) az A eseménytérre vonatkozó információja,
H(1)=H(A)   - a kezdeti entrópia, az A eseménytér bizonytalansága, a B akció (kísérlet) végrehajtása (bekövetkezése)
előtt,
H(2)=H(A/B) - a végső entrópia, az A eseménytér bizonytalansága, a B akció (kísérlet) végrehajtása (bekövetkezése)
után,
H(A/B) - a feltételes entrópia jelölése: az A eseménytér bizonytalansága, a B akció, mint feltétel bekövetkezése
mellett.

Az információ és az entrópia kapcsolatát mutatja az 1.1. ábra. Látható, hogy az entrópia állapotjelző mennyiség, az
eseménytér ismertségi (bizonytalansági) állapotát jellemzi, az információ pedig, ezen állapot megváltozását okozó
folyamatokat.
Az (1.1.) összefüggés alapján számítható információ örökli az entrópia mértékegységét, így az információ
mértékegysége a kettes számrendszerben bit, a tízes számrendszerben hartley lesz. Az információra az (1.1.) alapján
szokták azt is mondani, hogy negatív entrópia, illetve, hogy felszámolja (megszünteti) a bizonytalanságot.

1.1. ábra Az entrópia és az információ kapcsolata

Az entrópia és az információ gyakorlati értelmezésére példaként hozhatjuk fel egy adott ásványi nyersanyag
térbeli lehatárolása céljából végzett földtani kutatást. Itt a kezdeti entrópia az ásványi nyersanyag előfordulás
térbeli helyzete ismertségének bizonytalansága a földtani kutatás előtt, a végső entrópia pedig, a térbeli helyzet
bizonytalansága a földtani kutatás elvégzését, feldolgozását és értelmezését követően. A földtani kutatásnak
az ásványi nyersanyag térbeli helyzete megismerésére vonatkozó információtartalma (haszna) a kezdeti és a
kutatás után megmaradó (végső) entrópia különbsége.

Az entrópia Shannon-féle definíciója szerint a bizonytalanság mértéke (az entrópia mennyisége) nem nőhet. Ez azzal
a fizikai elvvel azonos, hogy a rendszerek a stabil (rendezett) állapot felé törekednek.
A Shannon-féle információmennyiség mellett ismertek mások (Fisher, Kullback, stb.) által bevezetett információmennyiségek is,
azonban ezekkel a jegyzetben nem foglalkozunk.

3. INFORMÁCIÓeLMÉLetI ALAPFOgALMAK
A fejezeten belül bemutatjuk az adat, a hír és az információ fogalmát, valamint a hierarchikus kapcsolatukat.

Az adat fogalma és típusai
Az adat fogalmára sokféle meghatározás ismert. Sokszor - hibásan - nem teszünk különbséget az adat és az
információ, valamint az adat és a hír között.
A legáltalánosabban meghatározva, az adat meghatározott szempontok szerint összeállított egységes jelrendszer
eleme.
Az adattípusokat az adat szerkezete szerint és megjelenési módja szerint osztályozhatjuk. Az adat szerkezete szerint
lehet elemi (egyszerű) adat és összetett adat. Az adattípusokat mutatja be az adatok interaktív animáció.
ANIMÁCIÓ - ADATOK

A megjelenési módja szerint az alábbi fontosabb adattípusokat különböztetjük meg:

numerikus adat,
szöveges adat,
alfanumerikus adat,
verbális adat,
képi adat,
multimédiás adat.

A numerikus adatok a következők.
Elemi numerikus adat a számjegy, melyek a leggyakrabban használt számrendszerekben az alábbiak:
elemi bináris adatok (0,1),
elemi oktális adatok (0,1,2,3,4,5,6,7),
elemi decimális adatok (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)
elemi hexadecimális adatok (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F).

Összetett numerikus adat a szám.

ANIMÁCIÓ - SZÁMRENDSZEREK

A szöveges adatok csoportjai az alábbiak:
Elemi szöveges adatok:
    betűk,
    írásjelek.
Az összetett szöveges adat a szó.

Az alfanumerikus adatok szintén lehetnek elemiek és összetettek.
Az elemi alfanumerikus adat a karakter:

ASCII standard kódú karakterek (7 bites – 128 db),
ASCII kibővített kódú karakterek (8 bites – 256 db).

Összetett alfanumerikus adatok:
TEXT (karakterlánc - csak betűk és írásjelek ábrázolására szolgáló karakterek lánca),
STRING (szólánc, vagy szöveglánc - a betűkön és az írásjeleken kívül egyéb karakterek is szerepelhetnek
benne).

A verbális adatok az alábbiak szerint csoportosíthatók.
Az elemi verbális adatok a hangzók:
    magánhangzók,
    mássalhangzók.
Az összetett verbális adatok a tőmondattól az előadássorozatokig terjedhetnek:
    mondat,
    előadás, előadássorozat.

A képi adatok a geoinformatikában kiemelt fontosságúak, mivel a Föld egészét és annak részeit különböző
szakadatokat tartalmazó (ún. tematikus) térképekkel (képekkel) jellemezzük. A képi adatok rendszere a következő:
Elemi képi adatok:
    kép,
    térkép.
Összetett képi adatok:
    képsorozat,
    térképsorozat (térképalbum).

A multimédiás adatok strukturáltsága a legnagyobb. A multimédiás adatok főbb típusai az alábbiak:
Elemi multimédiás adat a snitt (összefüggően felvett filmrészlet).
Összetett multimédiás adatok:
film,
tematikus filmtár.

Az információ fogalma
Az információ fogalmát matematikai információelmélet megközelítésben korábban már megismertük. Az ottani
meghatározásból látjuk, hogy az adat nem egyenlő az információval, hiszen ahogy a több adat nem feltétlenül "jobb"
(pontosabb) adat, úgy az adat még nem információ. Az adatot (adatokat) még fel kell dolgozni, hogy információt
kapjuk. Persze az is igaz, hogy információ adat nélkül nem jöhet létre.
A információnak két komponense van, az adat és az adatfeldolgozás:
.
Az információ kiindulópontja az adat, az adatfeldolgozás pedig, az a folyamat, melynek segítségével az adatokból
információt hozunk létre. Ez adja meg az adatfeldolgozás szükségességét és jelentőségét.
Megállapíthatjuk viszont azt is, hogy az adatfeldolgozás elvégzésével csak akkor kapunk információt, ha a feldolgozott
adatot felhasználó rendszer bizonytalansága csökken. Az információ tehát olyan feldolgozott adat, amelynek
felhasználásával a fogadó rendszer bizonytalansága (entrópiája) csökken.

Az információ rendszerelméletileg úgy is definiálható, hogy olyan átalakított adat, ami elmond valamit a felhasználónak
(felhasználó rendszernek), amit még nem ismer, vagy megerősíti valamiben, amit a felhasználó feltételez.
A gyakorlati rendszerelmélet a különböző tudományágakban felbukkanó általános jelenségek alapján kísérli meg a
vizsgálat szempontjából releváns elméleti és gyakorlati modellek felépítését. A rendszerelemeket (egyedeket)
tulajdonságok szerinti halmazokba (populációkba) rendezi. A populáción belül, az egyedek közötti kölcsönhatásokat
belső információcseréknek, a populációk közötti kölcsönhatásokat pedig, külső információcseréknek nevezzük.
Az információcserék okozzák a rendszerátalakulásokat. A rendszerátalakulások két fő ágon, a normális ágon
(szerveződés, növekedés, fejlődés, visszafejlődés, zsugorodás és szétbomlás) és a katasztrófa ágon (rendszer
katasztrófák, rendszerhalál) mehetnek végbe. A rendszerek menedzselésénél úgy kell szervezni, vagy befolyásolni az
információcseréket, hogy elkerüljük a katasztrófa ágat.

A hír fogalma
A hír információelméletileg olyan feldolgozott adat, amelynek átadásával, a fogadó rendszer bizonytalansága
(entrópiája) nem csökken.
A hír fogalmának a bevezetésével tudjuk kitölteni azt a rést, ami akkor keletkezett, amikor az információ fogalmát
definiáltuk.
Felépítését tekintve a hírnek is ugyanolyan komponensei (adat és adatfeldolgozás) vannak, mint az információnak:
.
Azt, hogy egy adott módon feldolgozott adat hír, vagy információ, a fogadó rendszer (felhasználó) tulajdonsága dönti
el. A fogadó rendszernek ezt a tulajdonságát a rendszer tudásának (tudásbázisának) nevezzük.
A tudásbázis a rendszer képességeinek (adatbázisának, eljárásainak – szoftver – és hardverelemeinek) az
összessége.
Hír esetén, a fogadó rendszer tudásbázisa nem kompatibilis az adatfeldolgozás fokával. Rés van a rendszer
tudásbázisa és az adatfeldolgozás foka között, ezért a fogadó rendszer (a felhasználó) nem képes "megérteni" a
feldolgozott adatot, így a bizonytalansága nem csökken. Másként fogalmazva, a fogadó rendszer nincs azon a szakmai
szinten, mint ahol az adatfeldolgozás történt, a felhasználó nem az adatfeldolgozás szintjének megfelelő szakember.
Adatfeldolgozással tehát a feldolgozott adatokból (1.2. ábra) információt és hírt is létrehozhatunk.

1.2. ábra Az adat, a hír és az információ kapcsolata

A médiában (rádió, televízió, stb.) használt "híreket mondunk" kifejezés információelméletileg azért helyes, mert a
közlés csak a hallgatóság egy részének jelent információt (aki az adott témában megfelelően képzett, illetve tájékozott),
míg a másik részének a közlés által nem csökken a bizonytalansága.

A hírérték és az információérték meghatározása
Egy adott B akció (kísérlet) információértékén (IÉ) az akció A eseménytérre vonatkozó információmennyiségének és az
akció megkezdése előtti entrópiának az arányát értjük [v ]:

Az információérték azt mutatja meg, hogy az akció hányad részével csökkentette a kezdeti bizonytalanságot. Az
információérték százalékosan is kifejezhető:

A B akció hírértéke (HÉ) a maradék (akció elvégzése utáni) entrópia és a kezdeti entrópia arányát jelenti

[vi]:

A hírérték azt fejezi ki, hogy a kezdeti bizonytalanságnak hányad része maradt meg az akció elvégzése után.
Az előzőekből látható, hogy egy adott akció hírértéke és információértéke mindig egyet (100%-ot) ad:

Az adat, hír és az információ hierarchikus kapcsolata
Az előzőekben láthattuk, hogy az információ a bizonytalanság csökkentését jelenti ismeretátadással. Ugyanakkor ez
az ismeretátadás csak akkor hatékony, ha a fogadó rendszer (felhasználó) megfelelően képzett. Szakismereti
megközelítésben az információt tehát rendszerezett (strukturált, vagy becsomagolt) szaktudásként foghatjuk fel,
amelyet viszont csak egy megfelelő szintű szakismeret hozhat létre. A szaktudás tehát, egyrészt az információ
előállítás egyik szükséges kelléke, ami a megfelelő szintű adatfeldolgozáshoz kell, másrészt az új információ
megnyilvánulási formája is, ami új ismereteket biztosít. Ez az önmagát gerjesztő rendszer a tudományos kutatás,
valamint az innováció motorja, a technikai és társadalmi fejlődés alapja.
Egy adott szakmai szintű adatfeldolgozással feldolgozott adatokat, az adott szakmai szintet értő és művelő rendszerek
(szakemberek) megértik, s ez által a bizonytalanságuk csökken – ezek a rendszerek és felhasználók információt
kapnak –, míg az adott szakmai szintet nem értő és művelő rendszerek (az adott tudásszinten nem szakemberek)
bizonytalansága megmarad, így ők csak híreket kapnak.
A bizonytalanság csökkentésének a szempontjából az információ az alapvető, ezért a hierarchikus rendszerben a hír
felett áll.
Egy adott adatfeldolgozási szinten feldolgozott adatokat nem értő rendszereknek is információértékűvé tehetjük a
feldolgozott adatainkat további (másodlagos) adatfeldolgozással, amellyel eltüntetjük a fogadó rendszer tudásbázisa és
az elsődleges adatfeldolgozás foka közötti rést. A másodlagos adatfeldolgozással pótoljuk a fogadó rendszer
elsődleges adatfeldolgozási szinten hiányzó ismereteit. A másodlagos adatfeldolgozással az első szakmai szinten lévő
szaktudást hozzácsomagoljuk a feldolgozott adathoz – az első szint szaktudását lefordítjuk az első szakmai szintet
nem értő rendszer tudásbázisára –, és így már az elsődleges adatfeldolgozással csak híreket kapott rendszer
bizonytalanságát is csökkenteni tudjuk. A másodlagos adatfeldolgozással a második szakmai szinten (tudásszinten)
lévő rendszernek is információt adunk.
Az adat, a hír és az információ, előzőekben vázolt tudásalapú (ismeret alapú) hierarchikus kapcsolatát, az adat – hír –
információ hierarchiát, mutatja be az 1.3. ábra. A másodlagos adatfeldolgozást követően még további
adatfeldolgozásokat is végezhetünk, s ezzel további tudásszinten (szakmai szinten) lévő rendszereknek is
információértékű feldolgozott adatokat nyújthatunk. A másodlagos és az azt követő adatfeldolgozásokat
információfeldolgozásnak nevezzük, mivel az elsődlegesen feldolgozott adatoknak, az első tudásszintű rendszerek
számára már volt információ értéke. Információelméletileg tehát a már feldolgozott adatok továbbfeldolgozása jelenti az
információfeldolgozást.

1.3. ábra Az adat, a hír és az információ hierarchikus kapcsolata

Például a sztochasztikus (véletlen) rendszerek spektrális vizsgálatánál a mért adatokból a korrelációs
függvények előállítása elsődleges adatfeldolgozást jelent, a teljesítménysűrűség spektrumok Fouriertranszformációval történő kiszámítása a korrelációs függvényekből viszont már információfeldolgozást, hiszen
már a korrelációs függvényeknek is van spektrális információértéke.

4. INFORMÁCIÓeLMÉLetI SZÁMÍtÁSOK
A következő részben az entrópia, az információ, a hírérték és az információérték meghatározására mutatunk be
számpéldákat, valamint a hibaminimalizálás szempontjából vizsgáljuk meg a diszkrét eseményterek kódolását.

Entrópia- és információszámítások
Az entrópia és az információszámításokat egy terület szennyezettségének a csökkentése érdekében végzett
szennyezés mentesítés információelméleti minősítésén keresztül mutatjuk be.
Egy tetszőleges terület szennyezettségi állapotvizsgálatánál a területrészeket tiszta (szabvány szerint nem
szennyezett, A 1 állapot), gyengén szennyezett (A2 állapot), közepesen szennyezett (A3 állapot) és erősen szennyezett
(A4 állapot) kategóriákba kell besorolnunk. A környezetszennyezés mentesítésére irányuló tevékenység (akció)
elvégzése előtt felvett állapotvizsgálatnál mind a négy szennyezettségi kategória (N=4) bekövetkezési valószínűségét
egyenlőnek (jelen példánál 1/N="egynegyed") találjuk:

Határozzuk meg az egyes szennyezettségi környezetállapotok H(A1 ), H(A2 ), H(A3 ) és H(A4 ) entrópiáit. Könnyen
belátható, hogy minden állapot entrópiája egyenlő lesz (Hartley-féle modell) és az alábbiak szerint számítható,
amennyiben a kettes alapú logaritmus függvényt (lg) használjuk:

Határozzuk meg ezek után a szennyezettségi állapotra vonatkozó ismeretünk eredő entrópiáját.

Elvégezve a környezetszennyezés csökkentésére irányuló mentesítést, arra az eredményre jutunk, hogy a vizsgált
terület fele tiszta (A1 ), a negyede gyengén szennyezett (A2 ), a nyolcada közepesen szennyezett (A3 ) kategóriába
került, míg az erősen szennyezett környezetállapot (A4 ) a vizsgált terület nyolcadán fordul elő.
Határozzuk meg most a Shannon-féle modell szerint az egyes szennyezettségi állapotok entrópiáit a mentesítési
munka elvégzését követően:

A mentesítést követően a szennyezettségi állapotra vonatkozó ismeretünk eredő entrópiája szintén meghatározható:

A mentesítési munkának a környezetszennyezettség csökkentésére vonatkozó információját (Shannon-féle
információmennyiségét) meghatározhatjuk, ha a mentesítés előtti eredő entrópiából (2 bit) kivonjuk a mentesítés utáni
(1,75 bit) eredő entrópiát:

Határozzuk meg most a szennyezettség mentesítésének a százalékos információértékét és hírértékét.

.
Az előzőekből látható, hogy információelméleti alapon számolva az adott szennyezésmentesítés a mentesítési akció
előtti szennyezettségre vonatkozó eredő bizonytalanságnak csak a nyolcad részét szűntette meg. A megmaradó
bizonytalanságot további mentesítési munkákkal kell megszüntetni mindaddig, amíg a terület egésze a tiszta
környezetállapotba nem kerül:

Kódolási példák
Legyen adott a következő geoinformatikai feladat. Egy adott területen regisztrált és Richter skálán meghatározott
földrengéserősség értékeket időben egyenközűen (pl. percenként) távadatátviteli csatornán binárisan kódolva kell
továbbítanunk. Használjuk a kódolásra az alábbi 1.1. táblázatot.

A földrengés erőssége A továbbított bináris kód
nincs rengés

0

0.1 - 2.5

10

2.6 - 5.0

110

5.1 - 7.5

1110

> 7.5

11110

1.1. táblázat A földrengés erősség kódolása.

Vegyük a Hartley-féle elmélet szerint egyenlőnek mind az öt földrengéserősségi kategória bekövetkezési
valószínűségét:

Ebben az esetben az alábbiak szerint meghatározható, hogy hosszabb idő átlagában az üzenetek átviteléhez
alkalmazott elemi szimbólumok (0 és 1) átlagos száma ütemenként 3 darabnak adódik:

A föld felszínén szerencsére nem alkalmazható a Hartley modell, mivel a nagy rengéseknek sokkal kisebb a
valószínűsége.
Az 1.2. táblázatban a gyakorlati eseteket jobban leíró, egy adott Shannon-féle valószínűség-sűrűségi modellre (p(Ai))
bemutatjuk a hibaminimalizálás szempontjából legjobb (leghatékonyabb) és a legrosszabb (legkevésbé hatékony)
kódolást. Az üzenetek átviteléhez szükséges elemi szimbólumok számának csökkenése növeli a hatékonyságot,
hiszen ekkor csökken az átvitt adatok sérülésének a valószínűsége és csökken az adatátviteli csatorna terhelése.

i

A földrengés
erőssége

Valószínűség sűrűség
[P(Ai)]

A leghatékonyabb
kódolás

A legkevésbé hatékony
kódolás

1

nincs rengés

0.9

0

11110

2

0.1 - 2.5

0.09

10

1110

3

2.6 - 5.0

0.009

110

110

4

5.1 - 7.5

0.0009

1110

10

5

> 7.5

0.0001

11110

0

1.2. táblázat A leghatékonyabb és a legkevésbé hatékony kódolás.

Az optimális (leghatékonyabb) kódolás esetén lesz a legkisebb (1.1111db) az üzenetek átviteléhez szükséges elemi
szimbólumok átlagos száma ütemenként:

A legnagyobb ütemenkénti szám (4.8889db) pedig a legkevésbé hatékonynak nevezett kódolás esetén adódik:

Minden más valószínűségi sűrűség modell esetén az átlagos ütemenkénti szimbólumszámra az előző két határ
(1.1111db és 4.8889db) közötti értéket kapunk. Látható az is, hogy a Hartley-féle állandó valószínűségi modell
feltételezése esetén a terhelési szám (3db) pontosan a két határérték számtani közepe.
Az előzőek alapján általánosan is kimondható, hogy a leghatékonyabb (optimális) lesz a kódolás, ha az eseménytér
legnagyobb valószínűségű kimenetének adjuk a legrövidebb kódot, s ezek után a maradék kimeneteket hasonló elv
szerint kódoljuk. A legkevésbé hatékony kódolás az előző fordítottja lesz, amikor a legnagyobb valószínűségű kimenet
kapja a leghosszabb kódot, s a maradék kimenetek kódjait is ezen elv szerint osztjuk ki.
Az optimális kódolás elvégzéséhez az eseménytér valószínűség-sűrűség függvényének (p(Ai)) az előzetes ismerete
szükséges. A gyakorlatban viszont az adott eseménytér valószínűség-sűrűség függvényét általában nem ismerjük
pontosan, csak statisztikai próbákkal – ha erre egyáltalán lehetőség van – becsülhetjük. Amennyiben nincs
lehetőségünk a p(Ai) függvény pontos meghatározására, előfordulhat az is, hogy olyan valószínűségi modellt
alkalmazunk, ami a kívánt optimális kódolás helyett a legkevésbé hatékony kódoláshoz közeli eredményt ad. Amikor
tehát nem ismerjük a p(Ai) függvény pontos becslését, akkor a Shannon-féle változó valószínűségű modell helyett a
Hartley-féle állandó valószínűségű modellt célszerű alkalmazni, mert ez a terhelés szempontjából átlagos kódolást
eredményez.

5. Ellenőrző

KÉRDÉSeK, FeLADAtOK

1. LECKE - ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 1.
Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező.
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

Jelölje meg a helyesnek tartott válaszokat a felkínált lehetőségek közül!

1. Kinek a munkásságához
kialakulása?

köthető

a

matematikai információelmélet

C. E. Shannon

R. V. L. Hartley

N. Wiener

A. J. Hincsin

2. Határozza meg a földtani kutatás információértékét egy terület
tektonizáltságának megismerésére vonatkozóan, ha a kutatás előtt a
tektonizáltság ismeretének 100 bites bizonytalansága a kutatás után 40
bitre csökken.
40 %

60 bit

60 %

40 bit

3. Határozza meg a földtani kutatás hírértékét egy terület tektonizáltságának
megismerésére vonatkozóan, ha a kutatás előtt a tektonizáltság
ismeretének 100 bites bizonytalansága a kutatás után 40 bitre csökken.
60 bit

40 bit

60 %

40 %

4. Határozza meg a földtani kutatás információját (Shannon féle információ
mennyiségét) egy terület tektonizáltságának megismerésére vonatkozóan,
ha a kutatás előtt a tektonizáltság ismeretének 100 bites bizonytalansága
a kutatás után 40 bitre csökken.
40 %

60 bit

60 %

40 bit

5. Határozza meg a földtani kutatás bizonytalanságát (entrópiáját) egy terület
tektonizáltságának megismerésére vonatkozóan, ha a kutatás előtt a
tektonizáltság ismeretének 100 bites bizonytalansága a kutatás után 40
bitre csökken.

6.

40 bit

60 %

60 bit

40 %

Melyik állapot és melyik folyamatjelző az entrópia és az információ közül?
az entrópia folyamatjelző és az információ állapotjelző
mindkettő folyamatjelző
az entrópia állapotjelző és az információ folyamatjelző
mindkettő állapotjelző

7. Hány bit az i-edik kimenet entrópiája, ha a bekövetkezési valószínűsége
1/4?
0.5 bit

0.375 bit

0.25 bit

1 bit

8. Hány bit az i-edik kimenet entrópiája, ha a bekövetkezési valószínűsége
1/2?
1 bit

0.25 bit

0.5 bit

0.375 bit

9. Hány bit az i-edik kimenet entrópiája, ha a bekövetkezési valószínűsége
1/8?
1 bit

0.375 bit

0.25 bit

0.5 bit

10. Hány bit az i-edik kimenet entrópiája, ha a bekövetkezési valószínűsége

1/16?
0.5 bit

0.375 bit

1 bit

0.25 bit

11. Hány bit az esemény(akció) eredő
valószínűségei rendre 1/4, 1/2, 1/4?

entrópiája,

0.25 bit

1.5 bit

0.375 bit

0.5 bit

12. Hány bit az esemény(akció) eredő
valószínűségei rendre 1/8, 1/2, 1/4, 1/8?

entrópiája,

0.5 bit

1.75 bit

1.5 bit

0.25 bit

13. Hány bit az esemény(akció) eredő entrópiája,
valószínűségei rendre 1/8, 1/4, 1/4, 1/4, 1/8?
2.25 bit

2.375 bit

1.25 bit

1.5 bit

ha

a

kimenetek

ha

a

kimenetek

ha

a

kimenetek

14. Hány bit az esemény(akció) információja, ha az esemény előtti entrópia
2.15 bit, az esemény utáni entrópia pedig 1.65 bit?
3.8 bit

1.65 bit

2.15 bit

0.5 bit

15. Hány bit az esemény(akció) információja, ha az esemény előtti entrópia
1.875 bit, az esemény utáni entrópia pedig 1.275 bit?
3.15 bit

1.275 bit

1.875 bit

0.6 bit

16. Hány bit az esemény(akció) információja, ha az esemény előtti entrópia 48
bit, az esemény utáni entrópia pedig 24 bit?
24 bit

48 bit

72 bit

0 bit

17. Hány bit az esemény(akció) információja, ha az esemény előtt a kimenetek
valószínűségei 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, az esemény után 1/8, 1/2, 1/4, 1/8
értékűekre változtak?
1.75 bit

0.25 bit

0.5 bit

2 bit

18. Mi az entrópia és az információ kettes számrendszerbeli mértékegysége?
baud

bit

bit/sec

hartley

19. Mi az entrópia és az információ tízes számrendszerbeli mértékegysége?
bit

baud

hartley

bit/sec

1. LECKE - ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 2
Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező.

Jelölje meg a helyesnek tartott válaszokat a felkínált lehetőségek közül!

Jelölje meg a helyesnek tartott válaszokat a felkínált lehetőségek közül!

1.

Hogyan kell végrehajtani a hibaminimalizálás és az erőforrás-igénybevétel
szempontjából leghatékonyabb kódolást?
a kódkiosztásnál sorrendben a legvalószínűtlenebb esemény kapja a
legrövidebb kódot
a kódkiosztásnál minden esemény egyforma hosszúságú kódot kap
a kódkiosztásnál minden az események valószínűségétől függetlenül
kódolhatunk
a kódkiosztásnál
legrövidebb kódot

2.

sorrendben

a

legvalószínűbb

esemény

kapja a

Milyen a hibaminimalizálás és az erőforrás-igénybevétel szempontjából
legrosszabb kódolás?
a kódkiosztásnál
legrövidebb kódot

sorrendben

a

legvalószínűbb

esemény

kapja a

a kódkiosztásnál minden esemény egyforma hosszúságú kódot kap
a kódkiosztásnál minden az események valószínűségétől függetlenül
kódolhatunk
a kódkiosztásnál sorrendben a legvalószínűtlenebb esemény kapja a

legrövidebb kódot
3. Mit jelent az entrópia az információelméletben?
a bizonytalanság mértéke

az információ mértéke

a rendezetlenség mértéke

az infláció mértéke

4. Mi az információ két komponense?
az adat és a felhasználó

az adat és az adatfeldolgozás

a szoftver és a hardver

az adat és a hír

5. Melyik állapotjelző az entrópia és az információ közül?
az információ

egyik sem

az entrópia

mindkettő

6. Melyik folyamatjelző az entrópia és az információ közül?
az entrópia

egyik sem

az információ

mindkettő

7. Növekedhet-e a Shannon-féle entrópia?

8.

nem

a csökkenés után növekedhet

igen

a növekedés után növekedhet

Milyen két szempont szerint osztályozhatjuk az adatokat?
szerkezete szerint és fontossága szerint
megjelenési módja szerint és értékessége szerint
szerkezete szerint és megjelenési módja szerint
megjelenési módja szerint és fontossága szerint

9. Mi az egyszerű numerikus adat?
a szó

a karakter

a szám

a számjegy

10. Mi az összetett numerikus adat?
a szó

a számjegy

a karakter

a szám

11. Sorolja fel az egyszerű bináris adatokat!
0, 1
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

12. Sorolja fel az egyszerű decimális adatokat!
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
0, 1
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

13. Sorolja fel az egyszerű hexadecimális adatokat!
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
0, 1

14. Sorolja fel az egyszerű oktális adatokat!
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
0, 1

1. LECKE - ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 3.
Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező.

Jelölje meg a helyesnek tartott válaszokat a felkínált lehetőségek közül!

Jelölje meg a helyesnek tartott válaszokat a felkínált lehetőségek közül!

1. Mi az egyszerű szöveges adat?
a karakter

a számjegy

a szó

a betű és az írásjel

2. Mi az összetett szöveges adat?
a számjegy

a karakter

a szó

a betű és az írásjel

3. Mi az egyszerű alfanumerikus adat?
a karakter

a szó

a számjegy

a betű és az írásjel

4. Mi az összetett alfanumerikus adat?
a TEXT és a STRING

a számjeg

a szó

a karakter

5. Mik az egyszerű verbális adatok?
a karakterek

a hangzók

a betűk

a szavak

6. Mik az összetett verbális adatok?
a szavak

a hangzók

a mondatok

a karakterek

7. Mik az egyszerű képi adatok?
a képek és a térképek

a képsorozatok és a térképalbumok

a filmek és a filmtárak

a snittek

8. Mik az összetett képi adatok?
a
képsorozatok
térképalbumok
a filmek és a filmtárak

és

a

a képek és a térképek
a snittek

9. Mik az egyszerű multimédiás adatok?
a snittek

a képsorozatok és a térképalbumok

a képek és a térképek

a filmek és a filmtárak

10. Mik az összetett multimédiás adatok?
a snittek

a képek és a térképek

a filmek és a filmtárak

a
képsorozatok
térképalbumok

és

a

11. Mik a belső információcserék?
egy adott populációhoz tartozó egyedek közötti kölcsönhatások
az egyedek és a populációk közötti kölcsönhatások
az egyedek közötti kölcsönhatások
a populációk közötti kölcsönhatások

12. Mik a külső információcserék?
az egyedek és a populációk közötti kölcsönhatások
egy adott populációhoz tartozó egyedek közötti kölcsönhatások
a populációk közötti kölcsönhatások
az egyedek közötti kölcsönhatások

13. Kik (mik) okozzák a rendszerátalakulásokat?
a belső és a külső információcserék
a külső információcserék
a belső információcserék
a rendszerszervezők

14. Milyen két ága van a rendszerátalakulásoknak?
a normális és a katasztrófa ágak

a katasztrófa és a halál ágak

a fejlődési és a szétbomlási ágak

a szerveződési
ágak

és növekedési

Kifejtendő

kÉRDÉSEk

Jellemezze a Hartley-féle matematikai információelméletet.
Jellemezze a Shannon-féle matematikai információelméletet.
Mivel járult hozzá Hincsin a Shannon-féle elmélet tudományos elfogadásához?
Miért tartják sokan (tévesen!) Wienert a matematikai információelmélet létrehozójának?
Melyik a hibaminimalizálás és az erőforrás-igénybevétel szempontjából átlagos hatékonyságú kódolás?
Ismertesse az információ fogalmát.
Hogyan számítjuk ki egy N diszkrét kimenetű A eseménytér H(A) entrópiáját Shannon szerint?
Hogyan számítjuk ki egy B akció A eseménytérre vonatkozó I információ mennyiségét Shannon szerint?
Milyen információmennyiségekről hallott a Shannon-féle információmennyiségen kívül?
Hogyan számítjuk ki egy akció (tevékenység) hírértékét?
Hogyan számítjuk ki egy akció (tevékenység) információértékét?
Mit jelent az akció (tevékenység) hírértéke?
Mit jelent az akció (tevékenység) információértéke?
Mi az adat?
Szerkezete szerint milyen lehet az adat?
Sorolja fel a megjelenési mód szerinti adattípusokat.
Mi a tudásbázis?
Soroljon fel 2db olyan eseményteret, melynek kimenetei egyenlő valószínűséggel következnek be.
Soroljon fel 2db olyan eseményteret, melynek kimenetei nem egyenlő valószínűséggel következnek be.
Adja meg az esemény tetszőleges i-edik kimenete entrópiájának matematikai leírását.
Adja meg az esemény összes entrópiájának matematikai leírását..
Adja meg az információ matematikai leírását.
Ismertesse a relatív gyakoriság értelmezését.
Hogyan határozzuk meg egy esemény adott kimenetének bekövetkezési valószínűségét a relatív
gyakoriságából?
Mit ad meg a p(A i) diszkrét valószínűségi sűrűség függvény?
Mit ad meg a P(A i) diszkrét valószínűségi eloszlás függvény?
Hogyan határozható meg P(x) folytonos valószínűségi eloszlás függvény ismeretében a p(x) folytonos
valószínűségi sűrűség függvény?
Hogyan határozható meg p(x) folytonos valószínűségi sűrűség függvény ismeretében a P(x) folytonos
valószínűségi eloszlás függvény?
Adja meg a statisztikai várhatóérték (medián) értelmezését.
Adja meg a statisztikai leggyakoribb érték (módusz) értelmezését.
Hogyan határozzuk meg a p(x) valószínűségi sűrűség függvény ismeretében a medián értékét?
Hogyan határozzuk meg a P(x) valószínűségi eloszlás függvény ismeretében a medián értékét?
Hogyan határozzuk meg a p(x) valószínűségi sűrűség függvény ismeretében a módusz értékét?

Hogyan határozzuk meg a P(x) valószínűségi eloszlás függvény ismeretében a módusz értékét?
Jellemezze a módusz és a medián kölcsönös helyzete vonatkozásában a Gauss-féle statisztikai normál
eloszlást.
Ismertesse a statisztikai szórásnégyzet (σ2) jelentését.
Adja meg az információ verbális meghatározását.
Adja meg a hír verbális meghatározását.
Mi az adat és az információ közötti különbség?
Mi a hír és az információ közötti különbség?
Adja meg az adat és a hír kapcsolatát.
Adja meg az adat és az információ kapcsolatát.
Adja meg az adat-hír-információ hierarchiát.
Mondjon szakmai példát az adat-hír-információ hierarchia megvalósulására a geoinformatikában.
Mit nevezünk populációknak a gyakorlati rendszerelmélet szerint?
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