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Från	  informationsteori	  till	  informationsteknologi

Emil	  Björnson
Docent	  i	  Kommunikationssystem
Institutionen	  för	  systemteknik	  (ISY)



Introduktion



Informationsteknologins	  tidsålder
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• Allt fler apparater kommer kopplas upp
– Tidigare: Smart-TV, övervakningskameror
– Nu: Kaffemaskiner, klockor, elmätare

”Allt blir uppkopplat om det tjänar på det”



Informationsöverföring
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Basstation

Användarenhet

Extrahera digital information
från analog signal

• Återfå 0010110111000110

Signal

Digital information
Ex: 0010110111000110

• Beskriver bild, video, text, etc.



Digital	  kommunikation
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• Brus och störningar
– Risk för fel: 𝑝
– Korrekt överföring: 1 − 𝑝

0

1

0

1

𝑝

1 − 𝑝

1 − 𝑝

𝑝Långa sekvenser

Om 𝑝 = 0.00001

~10 fel per 1 miljon bitar

Binär symmetrisk kanalOundvikligt att fel uppstår?



Claude	  Shannon



Claude	  Shannon
• Född: April 30, 1916

– Matematiker, elektroingenjör

• Hur många känner till Shannon?
Wikipedia: Father of information theory
The New Yorker: Father of the information age

• Började 1948 med:
”A Mathematical Theory of Communication”
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Kanalkapacitet
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• Princip:
– Skicka en lång sekvens
– Blanda informationsbitar med extrabitar
– Andel informationsbitar: 𝑅 ≤ 1

Kanal0010110111000110 0011110011001110

Shannons kanalkapacitet
Varje kanal har en kapacitet 𝐶

Om 𝑅 < 𝐶: Finns ett sätt att välja extrabitarna för risken för fel blir noll
Om 𝑅 > 𝐶: Risken för fel är alltid nollskild



Redundans
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• Överskottsinformation finns i språket
– Förtydligar och säkrar information
– Går att prata i en brusig miljö!

Kodningsteknik

Metoder för att välja extrabitarna

Målet: Uppnå kapaciteten

De	  fundmtlygstenn i	  daesinormatonsteknol är	  etoderna för	  att	  
rereetera iformation ed	  etor ochnollor amt	  hur	  des	  kn	  överföras	  
och	  lagras	  uaatt fel	  uppstår

Den	  fundamentala	  byggstenen	  i	  dagens	  informationsteknologi	  är	  
metoderna	  för	  att	  representera	  information	  med	  ettor	  och	  nollor	  
samt	  hur	  dessa	  kan	  överföras	  och	  lagras	  utan	  att	  fel	  uppstår.	  

20% fattas



Kapacitet	  för	  en	  brusig	  kanal
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• Kanalkapacitet
– Signaleffekt: P [W]
– Bruseffekt: N [W]

1
2 log0 1 +

𝑃
𝑁 	  	  	  	  	  	  [bit/kanalanvändning]

+Sänd signal Mottagen signal

Normalfördelat brus



Varför	  digital kommunikation?
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• Effektivitet i beskrivning
– Komprimering: Ta bort redundans från information (texter, bilder, ljud)

• Garanterad kvalitet
– Skydda signaler mot överföringsfel: Lägg till ny redundans

• Effektivitet i överföring
– Nyquist-Shannons samplingsteorem: 𝐵 Hz signal ↔ 2𝐵	  sampel/s
– Varje sampel är en kanalanvändning:

2𝐵
1
2 log0 1 +

𝑃
𝑁 = 𝐵 log0 1 +

𝑃
𝑁 	  [bit/s]



Dagens	  informationsteknologi



Vad	  händer	  inom	  informationsteknologi?
• Allting blir trådlöst

– Kommunikation: naturlig i vardagen
– Efterfrågan ökar med tiden

• Snabb trafikökning i mobilnäten
– Årlig ökning: 38%
– Förväntan: 5x till 2020

25x till 2025
1000x till 2037
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Strömmande	  video

Röstsamtal

Nästa	  killer-‐app?

Spel

Sociala	  nätverk
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210	  MB/person/mån

3.3	  GB/person/mån

Källa: Ericsson Mobility Report, nov 2014



Att	  utveckla	  trådlösa	  nät	  för	  mer	  datatrafik
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• Öka kapaciteten för datatrafik [bit/s]
– 5G: Hantera 1000x mer datatrafik per yta (t.ex. 1 km0)

• Formel för datatrafik i mobilnät:
Area	  kapacitet
bit/s	  per	  km2

= 	  Celldensitet
celler/km2

K Cellkapacitet
bit/s/Hz/cell

K Tillgängligt	  spektrum
in	  Hz

– Sätt att uppnå en 1000x ökning:
Högre	  celldensitet Högre	  cellkapacitet Mer	  spektrum

Nokia	  (2011) 10x 10x 10x

SK	  Telecom	  (2012) 56x 6x 3x



Högre	  celldensitet
Första faktorn



Högre	  celldensitet
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• Cellulära mobilnät
– Täckningsområdet uppdelat i celler
– En accesspunkt (AP) per cell – servar användarna

• Traditionella sättet att förbättra näten
– Tätare installation av accesspunkter
– Kortare avstånd: spara energi
– Högre kapacitet om bit/s/cell bevaras

Tätare och tätare



Högre	  celldensitet:	  Forskningsproblem
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• Heterogena nätverk
– Nytt 5G samexisterar med 3G/4G och Wifi
– Olika ändamål: Täckning, mobilitet, kapacitet

• Forskningsutmaningar
– Balansera belastning mellan accesspunkter (olika ägare?)
– Matchnings- och spelteori: Vem ansluter till vad? 

Hur ”köpslår” accesspunkter?
Lokal information, lokala beslut

Nobelpriset	  i	  ekonomi:	  2014,	  2012,	  2010,…



Högre	  cellkapacitet
Andra faktorn



Högre	  cellkapacitet
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• Spektraleffektivitet per sändning från informationsteori:

	  	  	  	  	  	  	  𝐵	  log0 1 +
P
𝑁 	  	  [bit/s]

– Dyrt att öka 𝑃: 4 bit/s/Hz à 8 bit/s/Hz kostar 17 gånger mer effekt!

• Lösning: Samtidiga sändningar, riktade med lobformning mot användare



Högre	  cellkapacitet:	  Forskningsproblem
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• Terminologi: Multiple-input Multiple-output (MIMO)

• Nya trenden: “Massiv MIMO”
– ~200 AP-antenner, ~40 användare
– Starkare signaler, mindre störning

• Forskningsutmaningar
– Prestanda-analys: Kanalen är slumpmässig – matematisk statistik
– Kompakt hårdvara: Design av kretsar och antenner



Mer	  frekvensspektrum
Tredje faktorn



Mer	  frekvensspektrum
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• Finns det oanvänt spektrum?

• Mycket har redan fördelats
– Fullt i vanliga området: 580 MHz till mobilnät, 540 MHz till Wifi (Sverige)
– Många GHz av oanvänt spektrum i mm-vågbandet (30-400 GHz)
– Utmaningar: Nya kanalmodeller – elektromagnetisk fältteori

Hög samplingsfrekvens – nya kretsar och signalbehandling

Nya	  kommunikations-‐
tillämpningar

2G/3G/4G/Wifi,
TV,	  militära tillämpningar



Mer	  frekvensspektrum:	  Omfördelning?
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• Omfördelning av spektrum
– Strid mellan företag/tekniker – ett problem för myndigheter och FN

• Kognitiv radio
– Låna oanvänt spektrum (tillåtelse från ägare)
– Metod: Lyssna och agera
– Tillförlitlighet är svårt!



Sammanfattning
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• Grundade informationsteorin
– Gränser för snabb informationsöverföring
– Använd redundans för att skydda mot fel

• Ny informationsteknologi
– Designen guidas fortfarande av Shannons arbete



Exempel:	  Trådlös	  teknik	  med	  1000	  gånger	  högre	  kapacitet
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• Högre celldensitet
– Fler accesspunkter per km2

• Högre spektraleffektivitet
– Riktade signal till många användare

• Mer frekvensspektrum
– Använd väsentligt högre frekvenser

10x?

25x?

4x?

=
1000
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Frågor?
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