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Theory

HypothesisObservation Thesis TheoryAnalysis Confirm Proof
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HypothesisObservation Thesis TheoryAnalysis Proof
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«میان اجزای سیستم»و «سیستم هامیان »اتصاالت 
برایاثرگذاریآنهاروییکدیگر

بها
قال

تبادل ماده

تبادل انرژی

انتقال اطالعات

.می گذارندکه بر هم اثر اشیاییبین 

سیگنال هااز طریق 
.دوماهمیتقراردارددرجهیدرسیگنالهاشکلمادیاین

.میشوداطالعاتدررابطهباحالتیکشیئبهشیئدیگرارسال
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Signal

سیگنال

* material embodiment
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Channal

کانال
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سیـگـنـالانتـقـال

.تادیک سیگنال را از جائی به جای دیگر فرسمی توان

:درنتیجه
.ودمی شبین اشیای جدا از هم در مکان، اتصال برقرار 

برون خط برخط 
«فرازمانی»برقراریاتصال«فرامکانی»برقراریاتصال

س را در حافظه ذخیره کرد و آنها را پسیگنال هامی توان
.از پردازش با تأخیر زمانی فرستاد

:درنتیجه
.دمی شوبین اشیای جدا از هم در زمان، اتصال برقرار 
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واقعیت فرضیه ها

.یکخبربرایدونفرارزشبرابرندارد.خبرمنتقلشده،ارزشیکسانیدارند/تماماطالعات
.داردمختلفارزشبرابرنزمانهاییکخبربراییکنفردر

قلشدهمنتمیزاناطالعاتیکخبر،وابستهبهتعدادنمادهای
.میزاناطالعاتهمیشهفقطتابعتعدادنمادهانیست.است
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ریاضیرابطه ی ویژگی
هرچهپیامیاحتمالکمترداشتهباشد،

.اطالعاتموجوددرآنبیشتراست
صعودیازتابعیxمیزاناطالعاتدرپیام

معکوساحتمالآناست

میزاناطالعاتیکپیام،
.وابستهبهتعدادنمادهایآناست

یامممکنیکپحالتهایتعدادنمادهاییکپیامباتعداد
.لگاریتمیداردرابطهی

xمیزاناطالعاتدرپیام

𝐼 𝑥 = log
1

𝑝 𝑥
= − log(𝑝 𝑥 )
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واحد اطالعات

.نمایشوانتقالداد(1و0مثاًل)ازتنهادونمادمتفاوتدنبالهایبامیتوانهرپیام،هراندازهپیچیدهرا

بیت
Bit

(Binary Digit)
(دودوییرقم )

.میرودبهمعنیانگشتاستومجازًابهمعنایرقمبهکارکلمهی*
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میزان اطالعات

در این مورد از قبل معلوم است که چه پیامی دریافت
.خواهد شد

پس
.یستشامل هیچ اطالعاتی ن: در بر نداردتازه ایپیام چیز 

حداکثر حداقل

،ودمیشبجزیکیصفرپیامهاهمهیوقتیاحتمال
.مقداراطالعاتبرابرصفراست

لازقب:ازپیش»ممکنپیامهایهمهیوقتیاحتمال
.تحداکثراسبرابرباشد،اطالعات«دریافتپیام

ت، دیگری نیسمحتمل تردر این مورد چون هیچ پیامی 
.می دهددریافت پیام اطالعات زیادی 
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(:کهازقبلمعلومنیست)ممکنباشدنتیجهیNیکآزمایشبانتیجهی«پیام»اگر
:نتایجواحتمالهریکازآنهابهصورتزیرباشدمجموعهی

Xمیزاناطالعاتدرپیام

𝐻 𝑋 = 

𝑖=1

𝑁

𝑝 𝑥𝑖 𝐼(𝑥𝑖) = − 

𝑖=1

𝑁

𝑝 𝑥𝑖 log(𝑝 𝑥𝑖 )

𝑥1 𝑥2 𝑥3 … 𝑥𝑁

𝑝 𝑥1 𝑝 𝑥2 𝑝 𝑥3 … 𝑝 𝑥𝑁

0 ≤ 𝐻(𝑋) ≤ log𝑁
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H

H :

H = (میزان عدم قطعیت نتیجه پیش از آزمایش) – ( از آزمایشپس میزان عدم قطعیت نتیجه  )

    = (میزان عدم قطعیت نتیجه پیش از آزمایش) – (0)

    = (میزان عدم قطعیت نتیجه پیش از آزمایش)
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.است«رفتنبهدرونخود»یونانیبهمعنیریشهیازیککلمهی*
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ترمودینامیکاصل دوم 

آنتروپیو ترمودینامیکاصل دوم 
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Soltzman
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•

•

•
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… …
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Maxwell’s Demon
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