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Structural information processing: some recent developments
R.F.A. Collard +
Abstract
According to coding theory of pattern

perception,

structural

information

about a pattern can be represented economically in the form of a hierarchical memory code. Some recent developments are reported

which

concern

the

encoding of structural information.
1.

Introduction
In coding theory of pattern perception the basic idea is to represent

a

pattern recursively in terms of simpler patterns, using a restricted number
of coding rules (Buffart e.a. [1,2), Leeuwenberg [11,12),
Simon [16,17]).

Restle

[14,15],

Such a description, called a code, reflects the structural

information of the pattern.

Coding theory has

been

applied

to

symbolic

sequences, 2- and 3- dimensional visual patterns, motion configurations and
auditorial patterns.
the

structural

These applications have been

description

directed

primarily

to

of patterns, not to the underlying processes.

These processes can be depicted as fellows:
encoding

decoding

pattern ----------------->code----------------> patterned response
Thus, the processing of structural information
stages

can

be

in

encoding, memory representation and decoding (Collard

berg [5]).
measure

Theoretical work on encoding has

for

structural

shown

that

the

&

three

Leeuwen-

Leeuwenberg

information can be derived from a set-theoretical

definition of abstract codes (Collard & Buffart [6]).
have

divided

Auditorial

patterns

been encoded by means of coding procedures, implemented in LISP (Col-

lard e.a. [3]).

A decoding model that is

an

extension

of

the

work

by

Greeno and Simon [8] has been elaborated in Collard & Pavel [7], and tested
in Pavel & Collard [13].

Here, we will

sequence

called PREDI, and analyse hierarchy and ambiguity

extrapolation,

describe

by means of socalled runs.
+

Psychological Laboratory, University of Nijmegen

Montessorilaan 3, 6500 HE Nijmegen

a

computer-program

for
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2.

Extrapolation of sequences
Some typical examples (from

the

Thurstone

letter

test)

of

periodic

sequences that are easily extrapolated, are:

.

"a a a b b b cc

.

.
. .

.

"ma b m b cm c
"a b y a b x a b
2. 1.

Il

answer "c d d";

Il

answer "d m d";

Il

answer "w a b".

Periodic sequences

Periodic sequences can be defined as fellows.
then

a

Let A be a cyclic

group,

sequence over Ais called periodic if its n'th shift-difference is

of the form (wfl u) where n>1 and u is a prefix of w.
be coded by R # B where R = <t1 t2

Such

sequences

will

tn> is the rule and ti is a transpo-

sition within the alphabet for 1<i<n+1 and B = <b1 b2 ••• bn> is

the

base

and bi is an element of A for each i: 1<i<n+1, such that:
(R # B) = (<t1 t2 ••• tn> # <b1 b2 ••• bn>) => (b1 <t2 t3 ••• tn t1> #
<b2 b3 . •• bn (t1(b1))>).
example: for the Roman alphabet, we will simply write numbers for the transpositions;
have,

so

for

t(a) = b if t = 1 and t(g) = f ift = -1.
instance,

(<O 1> # <a b>) =>

=> (a b <O 1> # <a c>) => (a ba <1 O> # <c a> =>
If "fl" is generalized
class

by allowing rule and base

program

<t> <b1 b2 • •

PREDI.
bn>,

In

that

where

bi= ti-1(ti-2( . • • (t1(b)) • . • )).
will be called linear codes. Example:
if

(a <1 O> #<ba>)
=> (a ba c ad •.. ).

of

unequal

length,

the

of coded sequences remains the same, but a subclass can now be coded

by R # B with R or B having exactly one element.
the

In this way, we

case

This property is used
<t1 t2

by

tn> # <b> =

t = t 1 o t2 o • •

o tn

and

Codes with a one element rule or base
<1> <a a> = <1 O> # <a>.

Generally,

the number of elements of Rand Bare mutually prime, R # B can also be

coded as R' UB' with the number of elements of R'

and

B'

least cormnon multiple of the number of elements of Rand B.

equal

to

the
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2.2.

PREDI

"PREDI" is a computerprogram for extrapolating sequences, implemented in
LISP.

PREDI

uses

two

strategies

for determining the periodicity.

first strategy, Sl, produces linear codes.

Sl takes succesive

The

differences

in a sequence and writes the result in the form wn u where u is a prefix of
wand the length of wis minimal. For instance, (a a b b cc) is written as
((0 1) 2 0) and coded by <O 1> # <a>. Toe second strategy Sn writes, if
possible, the n'th shift difference of a sequence in the
the

length

r n w.
PREDI

form

wk u

where

of wis n, u is a prefix of wand k > 1, corresponding to code

Sn is similar to the program developed

by

Klahr

Wallace

&

[9].

starts with strategy Sl. If one of the succesive differences becomes

larger than a parameter k, PREDI skips to the second

strategy

Sn.

Sn

is

applied to increasing periods until half the length of the sequence. If the
sequence is not periodic (has less than two periods),

PREDI

restarts

Sl,

limited by k. In this way for k = 1 PREDI scores 100% in the Thurstone

not
test.

In fact, Sn is simply an algorithm for extrapolating periodic sequences.
Sl has been added for two reasons: firstly, from psychological data (Kotovsky & Simon [10]) Sl appears to be relevant;
heuristic

in

extrapolating

not-periodic

secondly,
sequences.

first point, it should also be noted that PREDI does
"metrical"

For

aspects.

Sl

is

a

usefull

With respect to the
account

for

certain

instance, "an an an" has periodlength 1, but

PREDI for k < 13 encodes this sequence by <an># <O O>

with

periodlength

2. On the other hand, PREDI does, generally, not account for spurious relations in alternations, e.g.
linear

codes,

e.g.

"a b b b c b d", and misleading

"a b c b c d c d".

adjacent identities is prominent, i.e.
2

fail to extrapolate
These

such

further analysed below.
PREDI

does

sequences,

problems

concerning

in

In both examples, the grouping of
the 3 b's in "a b b b cd" and

"b c"'s or "c d"'s in "abc b cd cd".

periodic,

relations

since

the

Therefore, subjects will often
they

are

not

ambiguity

and

hierarchy

Finally, we note that for

not always extrapolate "correctly".

conceived

non-periodic

as

will be
sequences

For instance, "a a a b b"

is extrapolated to "b c c c d ", but "p a a a q a a" is not extrapolated to
"a r a a a s 11 by PREDI since it does not use relations within alternations.
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3.

Runs
Runs are proposed in order to analyse ambiguity and hierarchy such

encoding

strategies

can

be

formulated

at amore abstract level.

indicates a recurrent regularity in a sequence.

We

will

that
A run

restrict,

here,

the analysis to nominal relations, i.e. identities, and to iteration.
3.1.

definitions and properties

We can define a run Rasa longest substring of the
n>1

and

form

(uv)nu

where

uv i wk for k > 1. P(R) denotes the periodlength, i.e. luvi, N(R)

denotes the number of periods, i.e. N(R) = n.
Example 1 : "a b a b a p a b a b a

P

b a p" has four runs:

R1 and R2 ia b a b al la b a b ai
R3
R4

ib a p b a pi
ia ba b a p a b a b a pi

We use this graphical notation in the following definition: Runs R and

R'

are
disjoint, write R / R', iff l-----l

i------i;

overlapping, write R % R', iff R =
R'

nested, write R < R' iff

R

'
'
1--------1

=

= l----l

R' - i----------i
In the latter case we say that Ris contained in R'.
Returning to example 1, we have R1 / R2, R1 / R3, R2 % R3 % R4, R1 < R4 and
R2 < R4.

The following proposition summarizes some straightforward proper-

ties:
Proposition 1. R / R' implies R' / R, R % R'
R

< R''

implies

R%R'IR".

R<R",

R % R'

and

implies
R' 1 R''

R' % R,
and

R < R'

R % R"

and

implies

9

The "level" of a run indicates the hierarchical relation to other runs, and
can

be

defined

as

follows: A run that contains no other run is called a

bottomrun, or a run of level 1.
no

runs

of

A run that contains a run of level

i

and

level j > i, is called a run of level 1+1. The level of a run

will be denoted by L(R).

A run that is not contained in any other

run

is

is

of

called a top run.
For example 1 we have R1,R2 and R3 are runs of level
level

2.

The

level

1,

while

R4

of runs is a property that is especially usefull in

analysing ambiguity and specifying encoding strategies

for

run

construc-

tion, as will be seen below.
3.2.

overlapping runs

For R S R', let l(R,R') denote the length of the overlap, then we have:
proposition 2. R S R' implies l(R,R')

< P(R) or l(R,R') < P(R').

Proof. By contradiction, if both l(R,R') > P(R) and l(R,R') > P(R'), then R
and R' would form one run.
We will distinguish three ways of overlapping:
For runs R and R' wi th R i R', R is said to overlap with R'
symmetrically, write R is R' iff P(R) > l(R,R') and
asymmetrically, write R ia R' iff P(R)+1

<

l(R,R')

p(R 1)

> l(R,R');

< 2P (R');

hierarchically, write R ih R', iff l(R, R') > 2P (R ')-1 •
Example 2. Let u, v and w be strings, then (overlap underlined)
symmetrie al " •.• uvuvuvwvwvw ••• 11
asymmetrical " ••• uvwvuvwvwvwv ••• "
hierarchical " ••• uvnuvnuvnvvv ••• "
Proposition 3. R Is R'

and

R' is R''

implies

R / R''•

Ria R'

implies

L(R) > L(R')-1, R ih R' or R > R' implies L(R) > L(R').
A similar proposition holds for %a with N(R') > 2. In fact, it appears that
for

m overlapping

runs

of the same level only two may have N(R) > 3 and

only three N(R) > 2 (otherwise they overlap hierarchically).
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3.3.

level-up construction of runs

Alevel-up algorithm for run construction operates by constructing
sequently

the

runs

at

level 1, these at level 2, etc ••

There are some

reasons to consider level-up algorithms rather than level-down
tia! topdown algorithms.
isons between elements.

sub-

or

sequen-

Alevel-down, for instance, requires more comparAlso

level-up

algorithms

lend

themselves

more

easily to paralel computation, e.g. of the type proposed in Collard [4].
The basic level-up procedure operates as fellows:
First level: For i = 1,2,3, ••• , mark all runs with periodlength

i

between

marked runs (with periodlength j < i) w'hile taking care of possible overlap
(maximally 2p-1) and eliminating superfluous search between already
stage

Tuis

runs.

has

been

implemented

"a baba pa baba p ba p"
"(ababa)p(ababa)(bapbap)".

in

the

LISP.

For

marked

example

program

1,

generates

The implementation of the next stages depend on

a feature of representation that will be discussed below.
Next levels: Given the level j runs, we can find the level j+1 runs as follows: consider the level j runs as elements; apply the same procedure as at
the first level, while verifying the lower level runs
If

only

if

necessary.

j+1 runs are found, then repeat the same procedure for j => j+1,

level

else halt.
3. 4.

coding of runs

The efficiency and performance of level-up run construction depends,

of

of runs. Consider, for instance, [u,v]n = (uv)nu.
Now, "a baba pa baba p ba p" is coded by [[a,b]2p,] 2 [bap,] 2 , pro-

course,
vided

on

that

the

coding

overlapping runs are maximally superimposed. In this way, how-

ever, the lower level runs sometimes

need

to

be

divided,

for

example,
2
"a a ba a a a a ba a a a a ba a" should be coded by [[a,]2b[a,] ,aJ3.
Currently, we are further elaborating the application of runs

to

ether

types of codingrules, e.g. these involving ordinal relations, and the question w'hich coding of runs is most appropriate for run construction

11
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THE INFLUENCE OF PARALLEL CODERS IN THE ENCODING OF A DISCRETE SOURCE.

+

Y. Desmedt, J. Vandewalle and R. Govaerts
Though Huffman's variable length coding algorithm allows to code a source in the limit without redundancy, the encoding and
decoding operations are aften quite involved and hence slow. In
this paper we show that parallelization can speed up and simplify source coding.
The symbols are first represented by n parallel symbols which
are then applied ton encoders. We discuss techniques to reduce
the redundancy introduced by the parallelization. Hereafter the
parallel redundancy can become very low.
1. INTRODUCTION
Though Huffman's variable length [l] coding algorithm allows to code a
source in the limit without redundancy, the coding and decoding operatiens are often quite involvend and hence slow. Hence they can not be
used for high rate real-time sources, such as video. In this paper we
show that parallelization can speed up and simplify source coding. Thus
this work situates itself in the recent interest in parallel computing
which is based on the evolution towards large circuits (VLSI) and the
need for fast execution times.
While in ordinary source coding the symbols si are applied toa single
encoder, in parallel source coding the symbols s. are first represented
i

by -n parallel symbols which are then applied ton encoders. The advantages are that the speed of encoding and decoding is increased and the
algorithmic implementation is simplified. The n parallel sources however are in general correlated. Unlike Slepian and Wolf [2] we do not
want to use this correlation in the encoding schema because this redu+

This research was originally supported by the Belgian R.T.T. in the
context of COST-211. The first author is sponsored by the Belgian
I.W.O.N.L.
The authors are with the ESAT Laboratory of the Electrical Engineering
Department, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium.
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ces the speed. Thus by coding the n parallel sources independtly (Fig.
1) some redundancy is introduced which we call the parallel redundancy.
Clearly the speed of a parallel encoder is increased at the expense of
an increase in hardware. However a parallel encoder of Fig. 1 is only
acceptable if the parallel redundancy is low. It is shown in the paper
that the parallel redundancy can be very

significant for certain pa-

rallel representations. The correlation between the sources can be reduced by choosing appropriate parallel representations. So we investigate properties of the optimal parallel representation which has a minimal parallel redundancy and ways to compute or approach it.
parallel
(source 1)

s~1.

symbol
parallel

discrete
source

-

~

symbols s .

representation

parallel
(source 2)

s~1.

symbol

,J

rl encoder 1

1
1

.1 encoder 2

1

r

-....

1

'

1

>

1

parallel
(source n)
symbol S1:
1.

~1

encoder n

The parallel encoding schema.

Fig. 1

2. PARALLEL REDUNDANCY
Consider a discrete source with symbols from an alphabet A of M symbols

A = {si' s 2 , ... sM}. Each symbol s. appears with a probability p. and
1.
1
2
n
1.
is represented by a set of n parallel symbols(S., S.,
.). The sym1.

1.

1.

bol S~ belongs to the j-th parallel alphabet B. of m. symbols :
1.

Bj =

•

{ai,

•

J

J

ai, ... a~_}.
J

For any source and parallel representation C we define the parallel
entropy as

m.

-~

rJ

j=l k=l

P(aI) log

2

P(al)

( 1)

15

M
where

.
( 2)

E P(S~

i=l
The parallel redundancy

~

1.

is defined by
(3)

and is a measure of the correlation between the n parallel sources.
Permutations of symbol representations (see Fig. 2) can affect the parallel redundancy. The main theorem of the paper now provides a simple
sufficient condition for reducing the parallel redundancy by a permutation of two symbol representations.

i

1

2

3

4

Probability of s.

0.5

0

0

0.5

Binary representations of s.=i-1

0
0

0
1

1
0

1
1

source 2 entropy (2) = 1
source 1 entropy (1) = 1
total parallel entropy = 2

A permutation of
the binary representation

1
1

0
0

0
1

1
0

source 2' entropy (2') = 0
source l' entropy (l') = 1
total parallel entropy = 1

l.

l.

Fig. 2

Comparison of total parallel entropy before reordering (above)
and after (below).

Theorem 1
Given a parallel representation
presentation si

1

(S.,
l.

2

c1

where s. and s. have a parallel rel.
1 J2
n
S.) and s.
es.,
s.,
S.). Suppose
n

s., ...
l.

l.

J

J

J

J

that p-(p. and
l.

J

n
II

k
n
P(S.),?, II

k=l

1.

then the parallel representation

k=l

k
P(S.)

(4)

J

c 2 where the representations of s.l. and

s. are interchanged has a lower parallel redundancy.
J

This theorem is valuable in characterizing and searching for the optima! parallel representation.
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3. THE 0PTIMAL PARALLEL REPRESENTATI0N
The optimal parallel representation

ex has to be searched from

n
M!/ IT (m.!) different parallel representations. This exhaustive search

i=l 1.
seems impossible for large M. It can however be narrowed down by deriving some properties. In advance we convene to organize the symbols s .

l.

and the symbols a~ of the parallel alphabet with non-decreasing proba1.
bilities or
(5)

Theorem 2
Property of any optimal parallel representation. Let

ex be any optimal

parallel representation satisfying (5). eonsider any set of symbols
{s . , s. , ..• s . } which have the same parallel representation ex1.l
1.2
1.m
r
cept for the r-th parallel symbols which are : {a r. , a r , ..• a r } in
2
1
m
r

that order. Then the symbols sk are organized in non-decreasing order
of probabilities i.e.
il { i2( ...
either in

<im r

(6)

ex or 1.n one of its equivalent representations.

For the case of binary parallel alphabets B.l. = {0, l} more powerful
properties can be derived.
4. IMPLEMENTATI0N AND APPLieATI0N
Because the search for the optimal representation is unrealistic for
large n, we derived a heuristic approach [3]. We order the elements i
according to their probabilities from low to high and take the binary
representations of the numbers starting from 0. This can give a parallel coder with low parallel redundancy. As a realistic example the output of a DPCM coder without distortion has been taken. It has an entroPY of 4.970 when the elements of this source were represented by two's
complement integers (n = 8). The total parallel entropy was 7.957 (parallel redundancy = 60 %). When the elements are ordered so as in the

17

heuristic method we have a parallel entropy of 5.016 (parallel redundancy = 0,93 %). The gain in speed by parallelization (without concatenation) was of the order of 5. If the parallel redundancy level is
still unacceptable, this heuristic approach can be improved by making
permutations according to Theorem 1. The gain in speed between the parallel coder and other algorithms is the mean length of the Huffman coder. If the single symbols si are represented by parallel symbols,
clearly the parallel redundancy of the optima! representation is the
best that can be hoped for. If lower levels of redundancy are desired,
and/or additional improvements in speed are desired one can represent
concatenations of symbols.
One application where the speed is imperative is high-definition television obtaining the quality of normal photography. 0ther applications
include satellite communications and high quality videoteleconference.
In fact, several investigations claim that videoteleconference of a too
low quality is not attractive to the user.
The parallel source coder can obtain every required data rate without
affecting too much the coding performances, once a statistica! study
of the source has been made.
REFERENCES
[l] R.G. Gallager, "Information theory and reliable communications",
John Wiley and Sons, 1968.
[2] D. Slepian and J. Wolf, "Noiseless coding of correlated information
sources", IEEE Trans. Inform. Theory, Vol. IT-19, pp. 471-480,
July 1973.
[3] Y. Desmedt, J. Vandewalle, R. Gcwaerts, "A high speed parallel
discrete source coder", Picture Coding Symposium 1981, June 3-5,
1981, Montreal, Canada, pp. 58-59.
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CRITICAL ANALYSIS OF THE SECURITY OF KNAPSACK PUBLIC KEY ALGORITHMS.
:t

Y. Desmedt , J. Vandewalle, R. Govaerts.
We show with examples, theorems, analyses and cracking techniques that the security of the knapsack public key cryptographic
algorithm is greatly overestimated.
1, INTRODUCTION
In [l] Merkle and Hellman derived a cryptographic public-key algorithm
based on the knapsack. It is argued [2; 3, pp. 36-39; 4, pp. 414-415)
that this well known algorithm is highly secure because the best known
algorithms to solve all knapsack problems are of exponential computational complexity. In fact the general knapsack problem is NP-complete
[S, pp. 247). Other attractive features are that it can encipher and
decipher messages at a rate of 10 M bit/s [6] and that it is easy to
implement in VLSI [6; 7; 8, pp. 219). We claim that the security is
greatly exaggerated because many different deciphering keys exist. Even
in the attack of A. Shamir and R.E. Zippel [10), the security is overestimated. To situate the further analysis we briefly outline the idea
of a knapsack public key algorithm [l].
To construct a public enciphering key of person A, first A generates a
deciphering key. The deciphering key is a vector of n natural numbers
(ai, a

2, ...

a~) which are superincreasing. A vector ;t,' = (ai, a

2, ...

a') is said to be a superincreasing sequence if for each
n

i-1
2n). The enciphering key (a ,
1#,<n,a!) Z: a! (e.g. 1, 2, 4, 8,
1
i
j=l J
obtained
by
a
one
to
one
transformation
:t.w
mod
m.
The
a2' ... an) is
conditions are algebraically summarized in (1).

*"Bursaal" of the Belgian "IWONL" (Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek voor de Nijverheid en de Landbouw) .
. The authors are with the ESAT Laboratory, Departement Electrotechniek,
Katholieke Universiteit Leuven, Belgium.
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n
I:

(m

>sum

of the numbers in the deciphering key)

(La)

i=l
gcd(w,m) = 1

(l.b)

ai= aI_,w mod mand O(ai <m
-1

or a!] .=
a.w
l.
(ai, a

2, ...

mod m and O <a!l.

<m,

(l.c)

a~) superincreasing deciphering key

This enciphering key

(l.d)

,! = (a 1 , a 2 , ... an) for person Ais made public.

The enciphering operation fora binary message (x 1 , ... xn) consists of
making the sum

s

n
I:

i=l

(2)

x . . a.
l.

l.

This Sis sent to the receiver. Because the enciphering key is public
and Scan be eavesdropped, it must be "difficult" to determine (x ,
1
x , ... xn) out of S and (a , a , ... an). The deciphering now con2
2
1
sists of computing
S'

S . w- l mod m and O~ S'

<m

(3)

n
I:

x. a!. If S' and the sul.
l.
i=l
erincreasing
sequence
(a'
a'
a')
are
given,
it is "easy" [l] to
P
l' 2' '.' n
find the message (x 1 , x , , .. xn).
2

It is then possible to prove [l] that S' =

2. THREE WEAKNESSES IN THE SECURITY OF THE KNAPSACK ALGORITHM
The main idea of the knapsack public key algorithm is to transform an
"easy" problem into a "difficult" problem, while keeping the parameters
of this transformation secret. From the point of view of the cryptoanalyst one method to break the algorithm is to construct from (a , a ,
2
1
•.• an) the original sequence (ai, a
a'). This method of breaking
n
100
was suggested by Merkle and Hellman. "An opponent has at least 2

2, ...

possibilities for each parameter and hence cannot search over one of
them". However the cryptoanalyst need not have the original superincreasing sequence in order to crack the algorithm. It is sufficient to
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find an "easy" deciphering key, using a transformation :t V mod M satisfying (1) where w-l is replaced by V and m by M and a! by a'.'. In order
l.

l.

to fix the ideas we start from an example of the original paper of
Merkle and Hellman [l, pp. 526].
Example 1
Start from the superincreasing sequence (171, 196, 457, 1191, 2410),
which is the deciphering key. Multiply with 2250, mod 8443 in order to
obtain a "difficult" sequence (5457, 1663, 216, 6013, 7439) which is
used as enciphering key. If we now multiply each ai by 46 rnod 77' we
obtain (2' 37, 3, 14, 6). After orderin~ this l.S a superincreasing sequence (2, 3, 6, 14, 37). Given

s

=

15115 (as 1.n [l] we find S'

=

46 :t 15115 mod 77' or S' = 57. Using this superincreasing sequence we
obtain a representation (0, 0, 1, 1, 1) which is permuted back into the
original order as (x , x , x , x , x ) = (0, 1, 0, 1, 1). It can be ve1
2
3
4
5
rified that this deciphering technique works for arbitrary messages,
because conditions (1) are satisfied. Remark that after ordering the
proposed deciphering key, the deciphering became easy and the original
message is found with the inverse permutation.
In the previous exarnple mand w (2250 and 8443) were replaced by 46 and
77. Perhaps an iterative transformation of the deciphering key with m
and w can give a higher security, as claimed in [l, p. 527] : "A simple
substitution cipher is not strengthened by repetition because the composition of two substitution ciphers is yet another substitution cipher. The (w,m) transformations do not have this closure property". It
is shown now that this does not necessarily provide an improved security. Ironically let us take the example, used in [l] to demonstrate the
improvement, and prove that the security is completely lost. The enciphering key is build by applying twice a transformation satisfying (1).
The deciphering key is (5, 10, 20) and is a superincreasing sequence.
Now these integers are multiplied by 17 mod 47 to obtain (38, 29, 11).
These integers are rnultiplied by 3 mod 89, so the enciphering key is
(25, 87, 33). In [l] it is proved that this enciphering key can not be
obtained in one step from (5, 10, 20). However the authors have forgot-
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ten that after reordering the enciphering key we already obtain a superincreasing sequence, This enciphering key is thus totally insecure
because each message is easy to decipher. Observe that Hellman has warned that the iterative use of an algorithm may not improve the security
at several occasions [3, pp. 34-35; 1, pp. 527], and nevertheless he
ctaimes that this improved the security of the knapsack algorithm. Cynically enough we have shown that one of his own examples disproves
this claim. Merkle and Hellman claimed also about the iterative transformations [l, pp. 527] that : "The final result }l appears to be collection of random numbers", However, a deeper analysis has shown that
not all knapsacks are useful for cryptography, which is critical. This
paper outlines the results which will be presented in [15].
3. THE EXISTENCE OF INFINITELY MANY DECIPHERING KEYS
In the example in Section II we observed that there may exist more than
one useful deciphering key. The next theorem shows that many more, in
fact infinitely many, can be generated.
Theorem 1
For each enciphering key (a , a ,
2
1
superincreasing sequence (a
a

1, 2,

a) constructed using (1) from a
n

a'), there exist infinitely many
n

deciphering keys satisfying the easy decoding conditions (1).
Proof : The conditions (l.a,c,d) can be reformulated as :

(4)
where Land U are rational numbers. Now since there exists a superincreasing deciphering key, which satisfies (1), there exist Land U such
that

1<u.

Since L

holds and gcd(V,M)

~

U there exist infinitely many (V,M) for which (4)
1.

Conseguences_of_Theorem_l_on_the_security_of_the knapsack_algorithm
1) The proof of Theorem 1 allows us to search for all the deciphering
keys obtained by transforming from the given enciphering key. Therefore
we must solve problem (1), or find all (L,U) constructed in the previous
proof, such that L<U. Evidently, we must then solve (1) for all permutations of (a1 , a2, ... an2..:._
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It is possible fora given enciphering key that many intervals (L,U)
exist. Two intervals in example 1 are (3260/5457, 3131/5241) and
(2553/5457, 1775/3794).
2) Shamir and Zippel [10] have proposed a cryptoanalytic attack for the
case where it is possible to steal only the parameter m. They demonstrated the importance of keeping m secret. Theorem 1 however proves that
for infinitely many M one can generate deciphering keys which are all
superincreasing. So no knowledge of mis needed. To attack an enciphering key choose a prime M, where Mis large enough. Then there certainly exists a V such that L(V/M(U. Use now the algorithm of Shamir and
Zippel with m substituted by M. If the conditions mentioned in [10] are
satisfied, the enciphering key can be easily braken as described above.
3) This theorem reduces enormously the security. In example 1 the size
of the integers of (2, 3, 6, 14, 37) in the alternative deciphering key
is much smaller than in the original [l] deciphering key (171, 196,
457, 1191, 2410). Hence it is not true that a breaker has to search all
possibilities for each parameter ! More implications on the security
will be discussed in the next section.
4. CLASSIFICATION OF THE KNAPSACK PROBLEMS RELATED TO CRYPTOGRAPHY
From the security point of view "the" important question is whether
there is some easy way to crack a known enciphering key. Since the original paper [l] the set of easy to crack knapsacks has been enlarged by
Shamir and Zippel [10] and by the cracking technique of Herlestam [11].
In this section we give some new sets and discuss the use of the knapsack problem in cryptography.
Let us naw present a cracking algorithm based on

a

new idea. Let us

define a "base". ,.,
ais a base if a one to one relation exists between ,,..,
x
and S. Transform (a , a , ... a) into (ai, a
a') such that the2
Il 1
Il
-1
Il
-1
re exists an a'. > E a'. and a'.= a. * W mod M such that gcd(W ,M) = 1
J
i=l i
i- i
Il i/j
and O~a'.<M, M> . Z.: a'..Though it is possible that (a ', a •, ... an') is not
2
1
i
i=l i

2, ...

a base, we claim that x . can always be determined. First S'-::. S
J

* W-l
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n
L

n
L

x. a.'( a.' if x. = 1 then
l.
l.
J
J
i=l
x. a'.)a'.. The complete message is then obtained by repeating this

mod M and o,<S'.( M, now if x. = 0 then
J

l.

l.

J

i=l
procedure with S - xj aj and (a , a 2 ,
1
Example 3

a ) •

n

Consi<ler again the enciphering key [l] (a , a , a , a , a ) = (5457,
1
2
4
5
3
1663, 216, 6013, 7439). In order to determine x we multiply each ai
3
with 6 mod 29 and obtain (1, 2, 20, 2, 3). For S
15115 we obtain by
multiplication with 6 mod 29, S' = 7. So using the above described
cracking technique we have x

3

= 0. Then we continue with S - 0•216

15115 and (5457, 1663, 6013, 7439). We multiply all these numbers with
2 mod 7 and obtain S11 = 4 and (1, 1, 0, 3). Then the message is x

(?, ?, 0, ?, 1). The other x. can be determined using Theorem 2.
l.

Another new cracking idea uses the divisibility of integers. It is
easy to determine x. in het knapsack problem if d, S and (ai, a
J

n
L

2,

a') are given such that S
x.a! and dia'. for all i i j and d { a!.
n
i=l 1. 1.
1.
J
In other words if x. = 0, then dis, if x. = 1 then d { S. This new idea
J

J

can be used to crack enciphering keys.
Example 4
Consider again the enciphering key [l]. (a , a , a , a , a ) = (5457,
2
1
4
5
3
1663, 216, 6013, 7439). In order to determine x , multiply each ai with
3
12 mod 29 and obtain (2, 4, 11, 4, 6). 0bserve that conditions (l.a,c)
are satisfied. S = 15115 is transformed into S' = 14 thus x

= 0. Then
3
we continue with S-0 216 = 15115 and (5457, 1663, 6013, 7439). We multiply all these numbers with 4 mod 25 and obtain S" = 10 and (3, 2, 2,
6). Then x =o. The other xi can again be determined using Theorem 2.
1
The presented
are in fact new "easy" knapsacks, other than superin-

i

creasing. Theorem 2 shows that these are no difficult knapsacks in the
case n = 3, which is the case where Merkle and Hellman finded to generate iteratively knapsacks with high security.
Theorem 2
If (a , a , a ) is a "base" it can be transformed with :tv mod M into
1
2
3
a superincreasing (ai, a
a
by choosing V/M such that 1 - (l/a )(
1

2, 3)

25

V/M<(min(l-(2/[ ai), l-l/(a

+ a
2 - a 3 )).
1
The following Theorem proves that the transformations (l.a,b,c) cannot

transform an "easy" sequence into a random sequence. Since the cracking
is in general easier fora structured sequence than fora random sequence the security is lower than anticipated.
Theorem 3
There exist "bases" which can not be obtained from easy knapsacks, even
after infinitely many transformations (1.a,b,c) ! "Bases" which satisfy
the conditions of Theorem 3 are defined to belong to UB

n::t::

Conseguences=of=the=classification=of=kna2sacks=on=the=security=of=the
kna2sack=algorithm
1) It is usually sufficient to find some x. of the original messages in
J

ord~r to un.lerstand it because most messages have redundancy, . in fact
it is sometimes enough to find 1/10 of the message in order to understand it ! Thus it is not necessary to transform a toa superincreasing
/V

sequence.
2) Theorem 3 contradicts a claim of Merkle and Hellman [l, pp. 527].
3) This classification provides a new look at a previous classificatie~
Ingemarson has discussed a class of very difficult knapsacks, named
NIPS [12]. They can never be cracked with the algorithm of Herlestam
[12]. However his theorems 5, 6, 7 are useless for cryptography, because they are only related to knapsacks which are• ''no bases". Ingemarson
says nothing about useful knapsacks which are NIPS. Therefore we tried
to analyse the knapsacks, which are NIPS and which are bases. It becomes clear that many belong however to UB

::t::

such, as (39, 19, 15, 11, 2,

1). An important open problem is : "Do there exist NIPS which are useful ?" This question is not so easy to answer because proving that a
sequence belongs to U B::t:: is not always easy. For example (50, 22, 13,
11, 6, 1) is certainly NIPS, but it is not clear whether it is an element of UB*, or not.
Deeper insights are possible by a reformulation of conditions (l.a,b,c).
(1.a) can be reformulated into a problem of simultaneous diophantine
approximations [15].
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5. CONCLUSIONS
In this paper it is shown that the security of the knapsack algorithm
in public key cryptography was greatly exaggerated.
One can now wonder whether the knapsack is more or less secure or totally insecure. At this moment the big problem is that it is impossible to check on the spot whether an enciphering key is easy to crack
or not while it is generated. Rather the only alternative is to first
try to crack your own enciphering key.
Further research to generate enciphering keys which are very difficult
to crack can now start. This can be done starting from the deeper insight in the set of "easy" knapsacks and in the transformation from
enciphering to deciphering key and its limitations. Certainly a deep
result on the simultaneous diophantine approximation can perhaps help
to solve the problem of secure knapsacks. Clearly, the analysis has
shown that a multiplication with w mod m, with their limitations, can
make the knapsack more or less secure.
The described result tempers the optimism which arouse from [9]. It
naw becomes clear that such keys have several weaknesses because of
the trapdoor technique or because of the intricacies of the transformations. Secondly the classification pointed out that several enciphering keys are excluded. Brassard [13] formulated this as : "Conventional complexity deals with worst case ••• , it would be a poor cryptogram that allows easy enemy decipherement of all but a few cryptograms". Otherwise a trapdoor-technique which is easy to understand
can also be dangerous [14]. One can conclude that further research is
necessary before public keys are acceptable for secure cryptography,
more specifically the knapsack algorithm.
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ENKELE OPMERKINGEN OVER m-VOUDIGE DETECTIE
E.W. GrÖneveld en D. Kleima+

Aangetoond wordt dat elke optimale detector gebru.ik maakt van
een indeling (partitiëTvan het m-1 dimensionale simplex van de
aannemelijkheidsquotiënten in m convexe gebieden (waarbij elk
gebied 1 hoekpunt bevat). Voor het bewijs hanteren we optimaliteitscriteria die geen gebruik maken van apriori verdelingen
en verliesfuncties. We laten zien dat omgekeerd elke indeling
in convexe gebieden een in dezelfde zin optimale detector voo:rstelt. De keuze welke optimale detector men in concreto toepast
zal er natuurlijk wel van af hangen hoe men de verschillende
fouten waardeert en hoe men de apriori kansen schat. Als men
een optimale detector kiest, kiest men altijd - rrrisschien ongewild - een Bayesdetector, en dus - impliciet - bepaalde apriori
kansen en een verliesfunctie.
Gegeven zijn m verdelingsdichtheden op de zelfde ruimten
1,2, ••• ,m.

( 1)

Als een individu (een situatie) van de soort h is (de hypothese h waar
is) neemt een aan het individu (de situatie) meetbare grootheid met
kansdichtheid fh(x) de waarde x aan,
De opgave is nu om uit de waargenomen x een waardes voor de hypothese
haf te leiden. De detector handelt dan met x alsof x van de soort s
is. We stellen ons voor dat de detector aan het bemeten individu, dat
we gemakshalve ook x noemen, het etiket s hecht en daarna alle x'en
met etiket s in het potje s stopt. We gebruiken geen "gerandomiseerde"
beslissingsregels, zodat we kunnen volstaan met de deelverzamelingen
t.sc n waarop de beslissing "x is van de soort s" met zekerheid genomen
wordt. Dan zijn l:. s en l:. s' onderling vreemd voor s#s' en we verander+Technische Hogeschool Twente, Afdeling der Elektrotechniek, Postbus 217,
7500 AE Enschede.
Deze opmerkingen zijn een vervolg op de voordracht die E.W. GrÖneveld
op het Tweede Symposium over dit onderwerp hield.
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stellen ook dat LJ /). s
s

n.

(s)
:= f fh (x) dx,
Clh

Voor elke partitie fo s} is
dx "volume" element in

n,

( 2)

l:!.s

de kans op de beslissing s als de werkelijke soort h is. Meestal
schrijft men hiervoor CJ(slh), maar bovenstaande indexplaatsing past ons
beter.
Als de soort h met de apriori kans ph voorkomt, is de hoeveelheid individuen van soort h in potjes na een groot aantal experimenten evenredig met
(3)

Als men accepteert dat een x

0

in l:!.s zit, accepteert men een mengver-

houding

en dan ligt het voor de hand dat een ander punt x met de zelfde verhouding
. • .••• :: p

f

(x)

m m

in beginsel even acceptabel is. Daaruit kan men concluderen dat alleen
de verhoudingen van de getallen f (x), ••. ,fm(x) voor de indeling van
1
belang zijn. Hierbij is aangenomen dat de aantrekkelijkheid van een
individu niet van de waarde x afhangt, maar alleen van de soort.
Als we nog invoeren de indicatorfunctie Il:!.s(x) van I:!.

s

(s)

kunnen we Clh

ook schrijven als

(4)
Voor een willekeurige (integreerbare) functie~

(s)

(x) hebben we dan
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ah(<P(s)) :=/ q,(s)(x) fk(x)dx.

(5)

n

I q,(s)(x)

Als we O~q,(s)(x)~l en

= 1 nemen kan q,(s) als een behavioral

decision rule opgevat !orden: x krijgt met kans q,(s)(x) het etiket s.
We merken nu op dat we

f

n

,i.

(s) (x) fh (x)

'i'

n(x) n(x) dx

met de normeringssom
(6)

als integraal over
(7)

kunnen schrijven:
(8)

Hierin is i(s) (u) een functie van u = (u , •• ,um) die uit q,(s)(x) ont1

staan is door q,s(x) te middelen over de verzamelingen waarop de func.
f{()) , •.. ,-=m.=.
f(x) constant zijn
.. c"-'(s).
ties
<P
is d
e " voorwaar dl''k
e ij evern x
nt~J
f ()
wachting" van <P (s) (x) met betrekking tot de door de functies ~
n \X/
voortgebrachte Borel-klasse). De maatµ is gedefiniëerd in dat gedeelte

"-' van
n

1Rm

. de punten u =
waarin

(u

1

. ontstaan
, •• ,um ) terecht komen en is

door integratie van n(x). Omdat 0~~~1 en L uh = 1 is, en deze onge. 'kh e d en een simp
. 1 ex Sm-lc 1Rm d efinieren,
' ...
h ge ld t n
"-' C Sm-lC7Rm • We d elij
m-1 ~
m-1
finiëren µ=0 op S
-11 zodat we alle integralen over S
mogen uitstrekken en alle partities van~ kunnen aanvullen tot partities van
Sm-l. De quotiënten~. dat zijn de hierboven genoemde verhoudingen,
n\X/

zijn een "voldoende schatter" (sufficient statistic) zoals bijvoorbeeld
.. k t met het f actorisatie-criterium.
.
'
'
'
Od
'
"-'<P (s)()
bl ij
mat de f uncties
u
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gemiddelden zijn geldt nog E i<s)(u)
s

1 en 0~$(s)(u)~l. Verder geldt

(9)

Voor het vervolg willen we de functies i<s)(u) weer tot indicatorfuncties beperken. De daarvoor nodige redenering, die op een Neyman-Pearson
achtig lemma berust, slaan we over. We beperken ons dus tot toetsen
. .
. van h et gewaarvoor~'\, (s) ( u ) = I ~s ( u ) en waarb.iJ. { 6 s} een partitie
is
m-!

hele simplex S

.

11

Dan is
( 1O)

Nu is µ(!s) de massa van de verzameling !sen
( 1 1)

zijn de coördinaten van het zwaartepunt van ks. De coördinaten van het
zwaartepunt van het simplex zijn
( 12)

We schrijven nu ook

( 13)

Nu zijn er twee voor de hand liggende "preferentie-criteria" voor de
waardering van twee verschillende partities.
Criterium A zegt dat {ks} beter is dan {k*s} als de foutkansen kleiner
(en dus van zelf de goedkansen groter) zijn, dus:
A:

{ks} is beter dan {k*s} als '\;s) ~ a~(s) voor alle s#h en
als voor tenminste één paar indio:es s,h het >-teken geldt.
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In de voordracht die GrÖneveld op het tweede Zoetermeer Symposium gehouden heeft is aangetoond dat uit dit criterium alleen al volgt dat de
deelverzamelingen {ks} van een optimale detector convex moeten zijn.
We zullen nu een ander criterium definiëren, waarvoor dezelfde uitspraak geldt, en waarvoor we ook omgekeerd kunnen bewijzen dat elke
indeling in convexe gebieden {ks} (zodanig dat het hoekpunt u
'vS
~

•

zit

)

.
optimaa 1 is.

s

= 1 in

•

Het criterium B wordt niet in termen van foutkansen geformuleerd, maar
maakt gebruik van de zwaartepunten A(s). Het luidt:
B:

{ks} is beter dan {k*s} als het simplex waarvan de zwaartepunten
A*(I) , .•• ,A*(m) de hoekpunten zijn binnen het simplex ligt waar.'
van A( I) , •.• ,A (m) d e h oe k punten ziJn.

Dit criterium berust op het eenvoudige feit dat men de met de punten
A*(s) corresponderende zuiverheid van de hierboven ingevoerde potjes
altijd kan realiseren door menging uit de potjes die bij A(s) behoren.
Voor de partitie {ks} bevat het potjes een hoeveelheid
(s)
(s)
'vS
(s) _
s (s)
qh
= Ph ah
= Ph µ(ó) ~
= ph µ ~ . We doen nu een fractie
m(s' Is) van de inhoud van het potjes in een nieuw potjes'. We zorgen
er natuurlijk voor dat 0~m(s' Is)~! en~• m(s' Is)= 1. De inhoud q~(s)
van de nieuwe potjes wordt dan

Omdat het gewicht van de potjes met een ster
µ ,tt,S

Is

s
m(s'ls) µ
1

wordt, kan men schrijven
q*
h

(s ')

s'
ph µ*

waarin de punten A*(s

m(s' Is)
s1
µ*
s

I

s

~s) = ph µ*s' ~(s ')'

1
)

met de coördinaten
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l
s

m(s' j :~ µs '\is)
µ*

willekeurige convexe combinaties van de punten A(s) zijn. Het criterium
B verbiedt dus indelingen waarvan het resultaat door menging uit een
andere (dus betere) indeling verkregen kan worden.
We beperken ons nu tot het tekenbare geval m=3. Men ziet gemakkelijk
in dat ook onder criterium B het rechttrekken van grenzen de indeling
. 1 e in
• d e 1 ing
·
{""
verb etert, zo d at voor e lk e B-optima
6 1 , 6"-'2 , "-'3}
6
van S 2 de
gebieden

k

convex zijn en de scheidslijnen r drie (rechte) lijnstukken

met één gemeenschappelijk eindpunt. Om te bewijzen dat omgekeerd elke
indeling in drie convexe gebieden B-optimaal is, dus in de zin van
criterium B niet verbeterd kan worden, moeten we bewijzen dat het voor
elk tweetal convexe indelingen {ks} en {k*s} onmogelijk is dat
6 A*(I)A*(Z)A*(J) binnen 6 A(l)A(Z)A(J) ligt. We hebben voor m=3 een

nogal lomp bewijs, dat we voor één bepaalde (algemene) onderlinge ligging van de scheidslijnen ren r* gaan schetsen.
Het bewijs berust op twee elementaire opmerkingen:
(i)

De superpositie van de beide indelingen k

5

en ~*s brengt een in-

deling in (ten hoogste) 9 deelgebiedjes tot stand. Men kan de in
elk van deze deelgebiedjes aanwezige massa verenigd denken in hun
zwaartepunten (punten 1, .. ,9 in figuur 1).
(ii)

Omdat men ook het totale zwaartepunt Z met coördinaten.!..

m

f

u. dµ
J

en massa m kent, volgen de massa's van de deelgebiedjes uit de
plaats van de zwaartepunten van de deelgebiedjes. Het is evenwel
handiger om de massa's van de deelgebiedjes te laten veranderen.
Het is dan mogelijk om de massa's zo te variëren dat de punten

A(s)

op hun plaats blijven en de punten A*(s) bewegen.

We nu=eren de negen punten in de gebiedjes zoals in figuur 1 aangegeven. De massa van punt j isµ .. We houden nu de verhoudingen van de
massa's µ , µ , µ vast en vlriëren hun som. D~n blijft A(l) op zijn
1
2
3
plaats. Op dezelfde wijze kan men A(Z) en A(JJ vast houden en de
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Figuur 1.

r
r* ~

-

indeling voor A(l)A(Z)A(J)
indeling voor A*(l)A*(Z)A*(J)

t:,123 omhult A(I),

t:,456 omhult A(J),

t:,789 omI1ultA(Z)

A..(I) is het zwaartepunt van t:,147
AJ..Z) is het zwaartepunt van t.369
AJ..J) is het zwaartepunt van t:,258

sommen van hun massa's variëren. Door die sommen te veranderen kan men
A"(I) een willekeurige plaats binnen t:,147, A"(Z) een daaruit af te leiden

plaats binnen t:,369 en A"(J) een eveneens daaruit af te leiden plaats
binnen t:,258 geven. Men kan t:, A*( j)ff(Z),t(J) dan opvatten als een convexe
lineaire combinatie van t:,123, t:,456 en t:,789. Men ziet gemakkelijk in dat
het dan voldoende is om te bewijzen dat elke convexe lineaire combinatie van twee driehoeken (bijvoorbeeld) t:il23 en t:,456 het lijnstuk
A(I) A(Z) snijdt in die zin dat een stuk van het lijnstuk A(I) A(J)
binnen en een stuk buiten zo'n lineaire combinatie ligt. Door deze bewering

nogmaals toe te passen ziet men dat t:, A( 1) A(Z) A(J)

niet ge-

heel binnen t:, .if(l)if(Z),t(J) bevat kan zijn.
We voeren het bewijs van de laatste bewerking uit voor de ongunstigste
ligging die door de rechtlijnige scheidslijnen nog toegelaten is, n.l.
de situatie van figuur 2 waar het punt 4 op de verbindingslijn van 2
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1

1

1

1

Figuur 2.

Bij het bewijs dat het lijnstuk (123)(456) =A(l)A( 2 )
niet geheel binnen ~(14)(25) (36) kan liggen. Zwaartepunten zijn aangegeven door de deelnemende punten
tussen haakjes te zetten.

en 3 ligt en even zwaar is als 2 en 3 samen. Dan valt niet alleen punt
4 met (23) samen, maar ook A( 3 )
(456) met (2356), en (14) met
(123) = A(l)_
Dat betekent dat de eindpunten van lijnstuk A(l)A( 3)
op de omtrek
van de convexe lineaire combinatie ~(14) (25)(36) terecht komen. Als
men nu de massa en de plaats van 4 verandert ziet men in de figuûr
dat de punten (14) en (456) = A( 3) als het ware in tegengestelde
richting van (123) respectievelijk (2356) weglopen. Die bewegingen
zijn in figuur 2 met 2 pijltjes aangegeven. Men "ziet" dus dat
A(l)A( 3 )
niet binnen ~(14)(25)(36) kan liggen. Hierbij is gebruikt
dat de paren 2 & 5, 1 & 4 en 3 & 6 in verschillende convexe gebieden liggen.
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CONCLUSIES
De theorie van de optimale detectie "volgens Bayes" (dus met a priori
kansen ph en kosten die lineair zijn in de opbrengsten q~s), en wel zo
dat opbrengsten met s=h negatieve en opbrengsten met s#h positieve
kosten met zich meebrengen) geeft ook een indeling in convexe gebieden.
De afleiding is zo eenvoudig (zie bijvoorbeeld de behandeling bij Van
Trees [1] pp. 46 e.v.) dat men zich af kan vragen wat in het voorgaande bereikt is. We hebben laten zien dat een primitiever uitgangspunt
(criterium A of B) voldoende is, en we hebben rechtstreeks laten zien
dat

omgekeerd ook elke convexe indeling {t.

5

}

optimaal volgens A of

Bis in de zin dat elke andere convexe indeling {ti*s} onvergelijkbaar
is met {lis}. De drie criteria (Bayes, A en B) geven niet de zelfde
ordening maar wel de zelfde optimale indelingen.
Van Trees schrijft ( [1] p. 63) "In many cases it is unrealistic to
treat the unknown parameter as a random variable", Wij concluderen
liever dat men niet anders kan, al zou men willen; het aannemen van
apriori kansen enzovoort is in zekere zin onvermijdelijk.
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EEN SIGNAALTHEORETISCH MODEL VOOR DE PRIMAIRE
VISUELE CORTEX; EEN BEELDBESCHRIJVINGSMODEL
G,H.L.M. Heideman/R.N.J. Veldhuis+

1.

INLEIDING

Codeermethodes voor beelden volgen meestal het principe van weglaten
van niet-relevante data. Een probleem dat hierbij opdoemt

is het vast-

stellen van wat wel of niet relevant is. Nu kan men het begrip "relevant" naar twee kanten formuleren.
De eerste mogelijkheid is relevantie te koppelen aan de waarschijnlijkheid van voorkomen van de data. Een andere mogelijkheid is vast te
stellen welke data door de waarnemer wel of niet kunnen worden waargenomen.
In het ene geval hebben we een beeldvormingsmodel nodig, in het andere
geval een waarneemmodel. Als we de gangbare codeermethoden bekijken,
dan kunnen we opmerken dat deze alle uitgaan van een bronmodel. Ze zijn
globaal in te delen in twee klassen: de transformatiemethoden en de
prediktieve methoden.
Transformatiemethoden zijn gebaseerd op het principe

dat het beeld

f(x,y) wordt afgebeeld op een andere ruimte (b.v. het Fourierdomein).
Het beoogde doel van zo'n operatie is dan

dat de data in deze nieuwe

ruimte makkelijker splitsbaar zijn in relevante en niet-relevante data;
b.v. doordat blijkt

dat in het Fourierdomein een groot deel van de

coëfficiënten voor een groot aantal beelden gemiddeld erg klein blijkt
te zijn. Het gebruik van zo'n statistiek om data weg te laten (c.q. te
kwantiseren) wordt sterk bepaald door de klasse beelden welke we gebruiken om deze statistiek te bepalen.
+
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Juist door deze beeldafhankelijkheid zijn lage bitrates bij geringe
vervorming voor willekeurige beeld niet te halen. Soortgelijke overwegingen gelden voor prediktieve methoden. Hierbij wordt in nog sterkere mate uitgegaan van een statistische samenhang tussen de beeldpunten op basis van een veronderstelde homogeniteit.
Pogingen om via adaptieve methoden te ontsnappen aan het te nauwe
keurslijf van een gebrekkige statistiek leiden meestal wel tot lagere
bitrates, maar ook tot een veel grotere complexiteit van het codeersysteem.
Een tweede argument om te zoeken naar een waarneemmodel is het z.g.
foutkriterium. Gebruikelijk is om codeermethoden te optimaliseren naar
een zeker foutkriterium, meestal de energie van het fout -signaal. Nu
blijkt het minimaliseren van deze fout slechts weinig samenhang te vertonen met de wijze waarop de waarnemer een fout beoordeelt. Fouten die
energetisch weinig voorstellen

kunnen soms nadrukkelijk wel door de

waarnemer worden opgemerkt, en omgekeerd. Resumerend kunnen we stellen
dat het ontbreken van een goed bron- en waarneemmodel tot gevolg heeft
dat we slecht begrijpen

waarom codeermethoden wel of niet goed werken.

Tevens stellen we dat een goed inzicht in de wijze waarop de menselijke
waarnemer de hem aangeboden beelden verwerkt
ten

ons op het spoor kan zet-

hoe een goed bronmodel zou moeten worden opgesteld.

Immers, als we er van uitgaan dat ons waarneemsysteem wel op een geschikte wijze relevante en niet-relevante data weet te scheiden (daartoe ook wel genoodzaakt) dan zou het mogelijk moeten zijn de principes
van een dergelijk systeem in een codeermethode in te bouwen. Het resultaat is dan een gereconstrueerd beeld dat voor de waarnemer equivalent
is met het oorspronkelijke. Immers, alle data die de menselijke waarnemer er uit zou verwijderen
2.

zijn reeds verwijderd.

HET WAARNEMER- EN BRONMODEL

Uit de vele experimenten van neurofysiologen komt een beeld van deprimaire visuele cortex te voorschijn
naal-theoretisch model:

dat zich goed leent voor een sig-
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Neuronen hebben een begrensd gevoeligheidsveld Cj. Dat wil zeggen, ze
vuren alleen dan als op een beperkt gebied van de retina licht valt
(figuur 1).
Neuronen die in de cortex bij elkaar liggen

hebben ongeveer het-

zelfde gevoeligheidsveld.
- Neuronen vuren maximaal als in hun gevoeligheidsveld een georiënteerde ~ijn- of kontourstructuur wordt aangeboden met een

voor dat neu-

ron specifieke oriëntatie- en frekwentieband, waarmee de lijn- of
kontourstructuur kan worden beschreven.
Bij deze eigenschappen hoort een model van de primaire visuele cortex,
dat aan de volgende eisen voldoet:
De cortex is een topografische afbeelding van de retina en dus het
beeldveld.
- De cortex is een zich herhalend structuur van volumes

v.

J

waarbinnen

alle neuronen verantwoordelijk zijn voor de verwerking van alle data
in een beperkt gebied van het beeldveld (figuur 1).
De wijze waarop de signaalverwerking binnen zo'n volume is georganiseerd

is voor elk volume gelijk.

Het doel is nu een signaaltheoretisch model te vinden
houdt met het cortex model

dat rekening

en ook een beeldmodel beschrijft. We beogen

een ruimtelijk circulair begrensde functie f(x,y) te beschrijven als
een superpositie van orthogonale basisbeelden:
f

cj

(x,y) =

L
L t,..k
ik
i

b(x,y) "k
i

en waarin de basisbeelden b(x,y)ik het karakter hebben van georiënteerde "golfplaten" met een zekere frekwentie. Het symbool i staat voor de
frekwentie en het symbool k voor de richting van de "golfplaat". Het
aantal basisbeelden

dat nodig is voor deze decompositie zal van de

grootte van het circulair begrensde g~bied

c.

J

afhangen.

Het blijkt mogelijk dit doel te realiseren met een specifiek bemonsteringsmodel in het frekwentiedomein. De coëfficiënten ll_ik zijn monsters
in dit domein op equidistante afstanden, zowel in radiale als in
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angulaire zin. Deze afstanden zijn bepaald door de straal van het circulaire gebied

c.
J

(figuur 2). In "Een bemonsteringsmodel voor ruimte-

lijk begrensde twee-dimensionale signalen" van Veldhuis/Heideman zal
hierop uitgebreider worden ingegaan .

Om twee redenen is dit model geschikt voor datareduktie; ten eerste
voldoet het aan de eis dat georiënteerde structuren eenvoudig (= met
weinig parameters) kunnen worden beschreven, en ten tweede ziet het er
naar uit dat in dit model de monsterdichtheid minimaal is.
3. CODERING
In het voorgaande hebben we gesteld dat een ruimtelijk circulair begrensde functie beschreven kan worden in een lineaire combinatie van
orthogonale basisbeelden met coëfficiënten, die met een bemonsteringsprocedure in het frekwentiedomein verkregen kunnen worden.
Zoals bij alle transformatiemethoden is een perfecte reconstructie mogelijk

zolang we deze coëfficiënten 6ik niet kwantiseren of weglaten.

Wanneer we nu weer de statistiek van deze coëfficiënten over alle mogelijke beelden in C. zouden bepalen, zouden we weinig zijn opgeschoten
J

t.o.v. vroegere methoden (zie inleiding), Het is te verwachten dat in

zo'n statistiek alle oriëntaties gelijke kans op voorkomen hebben. Het
ligt veel meer voor de hand te onderzoeken in welke mate binnen een gebied

c.J

tegelijkertijd basisbeelden met ongeveer even grote coëfficiën-

ten 6 ik kunnen voorkomen. Of, anders gezegd, wanneer we naar de waarnemer kijken

kan de waarnemer in een gebied

c. tegelijkertijd meerdere
J

basisbeelden met verschillende oriëntaties waarnemen?
Experimenten

die we hebben uitgevoerd

dragen sterke argumenten aan

voor verwerping van deze laatste hypothese, tenminste voor beelden met
structuur. Het lijkt er dus op

dat de waarnemer (c.q. de primaire

visuele cortex) elk beeldje in C. vertaalt naar een beperkte verzameJ

ling georiënteerde "golfplaten", en voor elk beeldje uiteindelijke
slechts één uit die verzameling als representatief accepteert (figuur3)
Hoe groot de verzameling golfplaten (representanten) voor een gebiedje
C.

J

moet zijn, is nog in onderzoek.
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Gegevens uit neurofysiologisch onderzoek en onze eigen ervaringen met
generatie van beelden, volgens genoemd model, duiden er op dat een gebied

c.

J

dat 16 à 25 beeldpunten omvat

met 12 à 16 representanten be-

schrijfbaar is.
Opgemerkt moet worden

dat de gemiddelde waarde in het gebied C. steeds
J

apart moet worden gecodeerd, Het laat zich aanzien dat op deze wijze
een bitrate van 1 bit/pixel kan worden gehaal<l. Dit resultaat is bereikbaar zonder bepaling van statistische gegevens uit het beeld en met
relatief eenvoudige bewerkingen op het beeld.
Trekken we de hypothese
tegelijk kan waarnemen

dat de waarnemer slechts één representant
door naar het beeldbeschrijvingsmodel, dan ko-

men we tot de conclusie dat elk willekeurig beeld met structuur
reerbaar moet zijn

door voor elk gebied

c.

J

gene-

één van de representanten

te kiezen. Waarnee=odel en bronmodel zijn dan in elkaar overgegaan.

- -

Figuur 1.

- retina c.q. beeldveld
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Output_ representant_ reconstructie f(x,y)C.
J
Figuur 3.
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EEN PARSER VOOR MATRIX-ARRAY GRAMMATIKA'S, TOEGEPAST OP SEGMENTERING
VAN CELKLOMPJES.

J.C. Kruisbrink

+

Voor de segmentering in de afzonderlijke cellen van een celklorrrpje
van spiercellen is een tweedimensionale "celklorrrpjes" grammatika
geconstrueerd. De besch:f>ijving die de voor deze grammatika ontwik~
kelde parser van een aangeboden celklorrrpje levert, wordt gebruikt
om het celklorrrpje te segmenteren in de afzonderlijke ellipsvormige
cellen. Om het verwerpen van de invoer door de parser te voorkomen,
is een minimum afstand parser ontwikkeld. Is het aangeboden celklorrrp-

je geen element uit de taal, dan levert de parser een besch:f>ijving
van een celklorrrpje met minimale "afstand" tot het aangeboden celklorrrpje. Deze beschrijving kunnen we nu als de"beste" segmentatie
van het aangeboden celklorrrpje opvatten.

1 • INLEIDING

In een syntactisch patroonherkenningssysteem worden de patronen geklassificeerd op grond van hun strukturele beschrijving. De te klassificeren
patronen worden onderzocht op de aanwezigheid van eenvoudiger deelpatronen. Klassificatie vindt dan plaats aan de hand van de specifieke opbouw
van de patronen uit deze deelpatronen. Syntactische patroonherkenning is
vaak aantrekkelijk voor het klassificeren van complexe tweedimensionale
patronen. Deze patronen kunnen door minder complexe deelpatronen eenvoudig beschreven worden. Deze deelpatronen worden op hun beurt weer
+

De auteur is afgestudeerd bij de Vakgroep Informatietheorie TH-Delft, en
thans als militair gedetacheerd op het Fysisch Laboratorium TNO,Den Haag.
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door eenvoudiger deelpatronen beschreven, De eenvoudigste deelpatronen
zullen we patroonprimitieven noemen. Een patroon wordt aldus beschreven
door een hiërarchische struktuur van deelpatronen en primitieven,
Na klassificatie beschikken we ook over de strukturele beschrijving van
het patroon. Deze beschrijving kan in sommige gevallen (b.v. de te behandelen segmentering van celklompjes) van groot belang zijn.
Door de analogie in bovenstaande met de mathematische linguïstiek
(formele talen) beschikken we over het gereedschap om bovenstaande proces
te realiseren. Immers, een taal (=klasse van patronen) wordt gevormd
door een (on)eindige verzameling woorden (=patronen uit de klasse). De
herschrijfregels in de grammatika van de taal geven aan hoe een woord
wordt opgebouwd uit de alfabetsymbolen (=patroonprimitieven) van de
taal, Voor een aangeboden woord kan via een syntactische analyse, uitgevoerd door een zgn. parser (ontleder), worden bekeken of dit tot de
gegeven taal behoort. Dit is zo als de parser in staat is een stfukturele
beschrijving (een lijst van gebruikte herschrijfregels) van het aangeboden.woord te geven,
De stap van een syntactisch patroonherkenningssysteem naar de formele talen wordt nu gemaakt door:
a) de patroonprimitieven te kiezen waaruit de patronen opgebouwd kunnen
zijn, en
b) de herschrijfregels te bepalen die aangeven hoe de deelpatronen uit
deze patroonprimitieven zijn opgebouwd,
Wil men gebruik maken van de êéndimensionale formele talen dan levert
punt b de grootste beperking in de mogelijkheden van een syntactisch patroonherkenningssysteem op. De enige natuurlijke relatie tussen symbolen
in deze talen is de concatenatie, d.w.z. een symbool kan direkt gevolgd
en/of voorafgegaan worden door ten hoogste één ander symbool, De voor de
hand liggende relatie tussen de patroonprimitieven is dus ook de "kopstaart" concatenatie, Een voorbeeld van zo'n syntactische patroonrepresentatie is die voor chromosomen,
Voorbeeld 1.1
Kies de volgende patroonprimitieven:
a

=

Î\,

,b

=

~

, C

=

V

,d

--..../
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Een mediaan chromosoom kan als volgt gerepresenteerd worden:

= (startend vanaf de pijl):
cbabbdbbabcbabbdbbab

Figuur 1.1

Als de patronen meer de eigenschap van textuur hebben, waarbij de textuur
gekarakteriseerd kan worden door een aantal primitieven (de textuurprimitieven) die gerangschikt zijn in een min of meer regelmatig patroon,
dan is bovengenoemde aanpak ongeschikt, Textuur moet namelijk gerelateerd worden aan een zeker oppervlak. Met behulp van tweedimensionale
grammatika's, in het bijzonder de array grannnatika's, kunnen de grammatikale plaatsingsregels van de textuurprimitieven echter wel worden beschreven. Textuur kan dan aan de hand van deze array grammatika's geklassificeerd worden, waarbij tevens een beschrijving van de textuur in
textuurprimitieven wordt verkregen.
De segmentering van celklompjes is hier een voorbeeld van. Na klassificatie van het patroon vormt de strukturele beschrijving in textuurprimitieven de mogelijkheid het celklompje te segmenteren in de afzonderlijke cellen.

2. DEFINITIES EN NOTATIES
2.1 Eendimensionale talen
Een taal Lis een verzameling van symboolreeksen (of woorden) over een
eindig alfabet L. Eis de lege symboolreeks (de taal L={

E

}is dus niet

leeg maar bevat slechts de lege symboolreeks).

L* is de verzameling van alle woorden over een eindig alfabet L,
L+ = L* /{E}
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Voorbeeld 2. 1
:[*

Stel :[ = { a,b}

E

'* *
E1E2

l xy

1

X

+

{ E,a,b,aa,ab,ba,bb, ••••• }
{.

a,b,aa,ab,ba,bb, •••••

}

E Ll* l\. y E E2* }

Een taal L die uit een oneindige verzameling woorden bestaat, kunnen we
soms met behulp van een grammatika op eindige wijze specificeren:
Definitie 2.1
Een grammatika is een geordend viertal G

(V,E,P,S), waarin

Veen eindige verzameling hulpsymbolen,
:[ een eindige verzameling eindsymbolen, het alfabet van G, :[ n V = ~.
Peen eindige verzameling produktieregels van de vorm (a,S) (notatie:
a

S), a E (VUE) *V(V --·U E) *

➔

, SE (VUE)

*

SE Vis het startsymbool van G.
Een grammatika definieert een taal op recursieve wijze. Een zinsvorm van
G = (V,E,P,S) definiëren we als volgt:
1) Sis een zinsvorm,
2) als

aSy een zinsvorm en S

➔

6 een produktieregel in Pis, dan is aoy

ook een zinsvorm.
Een zinsvorm zonder hulpsymbolen noemen we een door G voortgebracht
woord. De door G voortgebrachte taal L(G) is de verzameling.van door G
voortgebrachte woorden.
Definitie 2.2
De binaire relatie=> over (V u · i:)x(V U E) definiëren we als volgt:
als aSy een zinsvorm. uit (VUE) * en S

➔

6 een produktieregel in Pis,

dan geldt: aSy => aoy.

;!; en! definiëren we als de transitieve resp. reflexief-transitieve
sluiting van=>,
Voorbeeld 2,2

G=

({S},{a,b,c},{S➔aSb,S➔c},S)

Een woord uit L(G) kan als volgt gevormd worden:
S

=>

aSb => aaSbb

=>

aaaSbbb => aaacbbb
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2.2 Tweedimensionale talen
De meest algemene uitbreiding van de êêndimensionale formele talen naar
twee dimensies i _s het herschrijven van sub-array's uit een groter array
in nieuwe sub-array's. Zo'n herschrijving levert echter problemen op als
een nieuw sub-array niet van dezelfde afmetingen is als het oude sub-array
dat het vervangt.
Bijvoorbeeld, herschrijft men in een array XXX het sub-array A
door een nieuw sub-array volgens de herschrijfregel

B
A

X A X

XXX

, waarin de plaats

➔ CD

X

XBX
van A en C overeenstemt, dan ontstaat het array:

XC D X.
XXX

Door de herschrijving ontstaan wijzigingen in de struktuur van het oorspronkelijke array op willekeurige afstand van de plaats van de uitge- ·
voerde herschrijving. Er zijn verschillende alternatieven om dit ongewenste effekt te vermijden, elk resulterend in een andere array grammatika [7],[8],[9).
Hier zullen alleen de zgn. matrix-array grarmnatika's behandeld worden. Zo'n grarmnatika definieert een matrix taal op de volgende wijze:
-met behulp van operatoren definiëren we de concatenatie van twee matrices (horizontale en vertikale concatenatie). De produktieregels van
de grammatika bevatten nu deze operatoren. We kunnen, als in een êêndimensionale grammatika een reeks van matrices en operatoren afleiden.
De opbouw van de eindmatrix uit deze matrices wordt door de operatoren
bepaald.
Allereerst enige definities en notaties:
Definitie 2.3
Zij Z de verzameling der gehele getallen. De matrix M over een alfabet I
is een afbeelding M: J

➔

I, met J een eindige "rechthoekige" deelver-

zameling van ZxZ. Als I IJl l=O of I IJl l=l spreken we ook over een matrix.
Definitie 2.4
De matrix J\:cj)

➔

I, cp de lege verzameling, heet de lege matrix over I
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De verzameling van alle matrices over een alfabet I wordt aangegeven met
r**, r++ = r** /{A}.
Definitie 2.5
Gegeven de twee matrices A en B:
~Il • • • ~Iql
n,m,p,q ~ 1.
[b I • • • b
p
pq
De horizontale concatenatie ID is alleen gedefinieerd als n
pen 1.s ge, B

A

~

lijk aan :
A

• • I ql
• • b

(1)

pq

De vertikale concatenaties is alleen gedefinieerd als m = q en is gelijk
aan:
A 8 B

al I

alm

a
bnl
11

a
bnm
lq

b

b

pi

We definiëren: AID A = A

(1)

A

A9A = A 9 A

A, en

A.

.

pq

Definitie 2.6
Als Men M' twee verzamelingen matrices zijn over resp. I en I', dan is
het horizontale produkt van Men M' een verzameling matrices over I UI':
M'

{U (1) V

U E M A V E M' } • Analoog,

M 9 M'

{U 9 V

U E M A V E M' } •

M

(1)

Voor een matrix A E I++ geldt: Ai+I
Ai+l
Aie A, A1= A.
Analoog voor een verzameling matrices M over een alfabet I:
Mi+l= Mi (1) M'M I = M en Mi+l= Me
i M' M1= M•
De horizontale sluiting M* en de vertikale sluiting M* worden als volgt
gedefinieerd: M* : I) MO= {A}

M*

I) M = {A}
0
2) M = i y O Mi
2) M = i y O Mi
Door i in bovenstaande vanaf! te laten lopen definiër~ we resp. de
+

positieve horizontale sluiting M en de positieve vertikale sluiting M+•
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We kunnen nu de matrix-array grammatika's definiëren:
Definitie 2.7
Een matrix-array grammatika is een geordend viertal G
waarin V =
V

1

v1u v2

en

(V,I,P,S),

v1n

V =~,
2
is een eindige verzameling hulpsymbolen,

v 2 is een eindige verzameling tussensymbolen,
is een eindige verzameling eindsymbolen,

I

S E v 1 is het startsymbool,
p = P U P U P , Pin Pj =~als i j , i,j=J,2,3
2
1
3
P is een eindige verzameling hulpsymboolproduktieregels,
1

P
P

2
3

is een eindige verzameling tussensymboolproduktieregels,
is een eindige verzameling eindsymboolproduktieregels.

Voor de verzamelingen P , p2 en P geldt:
1
3
p 1: een. produktieregel 1.n pi is van de vorm (a., S)'
+
E (V l U V ) , of
a. E (VI U V2 ) "'(D Vl<D (V 1U V2 ) * en
2
E (V 1U v )+.
a. E (V 1U V2 )*e v1e (V 1U V2 ) en
2

*

s
s

In het eerste geval spreken we van een horizontale en in het tweede
geval van een vertikale produktieregel.
P : de produktieregels in P zijn zodanig dat elk tussensymbool, voor2
2
komend in een produktieregel uit P 1 , hetzij een tussentaal genereert
waarvan de elementen matrices zijn met hetzelfde vaste aantal rijen
(horizontale tussentaal), hetzij de getransponeerde van zo'n taal
(vertikale tussentaal). Elke tussentaal is een deelverzameling van I++
P : een produktieregel in P is van de vorm (U,X), U E v en X EI++
1
3
3
Als we analoog aan de eendimensionale grammatika's onderscheid maken
tussen contextgevoelige, contextvrije en reguliere produktieregels in
P

en P dan kunnen we negen verschillende matrix-array grammatika's de2
1
finiëren: n.l. (type prod.regels P :type prod.regels P )MAG.
1
2
Bijvoorbeeld, voor een (CF:R)MAG zijn de produktieregels in P context1
vrij en de produktieregels in P regulier. Aangetoond kan worden
2
dat deze negen MAG' s echter geen negen verschillende klassen van matrixarray talen (MAL's) voortbrengen;

b.v. de (CF:R)MAG en de (CF:CF)MAG
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brengen

beide dezelfde klasse van talen voort: de contextvrije MAL.

Een afleiding van een matrix in een MAG verloopt in drie fasen:
1) Uitgaande van het startsymbool S worden de produktieregels uit P
P

1
toegepast als in een ééndimensionale grammatika. Tussensymbolen

©

en 6 niet associatief zijn, wordt als een horizontaal geconcate-

en

3
worden in deze fase als eindsymbolen beschouwd. Omdat de operatoren
neerd hulpsymbool wordt herschreven door een vertikale produktieregel, deze herschrijving met haakjes omgeven. Analoog voor een vertikaal geconcateneerd hulpsymbool. Herschrijvingen in deze fase zullen
met de index I aangegeven worden:

Î

.

2) Als de zinsvorm geen hulpsymbolen meer bevat, dan wordt elk tussensymbool A E v
P

in de zinsvorm herschreven door de produktieregels uit
2
in een tussentaalelement uit LA (LA is de door tussensymbool A en

2
de produktieregels uit P

bepaalde taal). Als de zinsvorm geen tus2
sensymbolen meer bevat, dan is een einduitdrukking ontstaan. Op deze

einduitdrukking zijn geen produktieregels meer toepasbaar. Herschrijvingen in deze fase zullen met de index 2 aangegeven worden:

2 .

3) De einduitdrukking wordt omgezet in een matrix door, van de binnenste
haakjes naar buiten werkend, de horizontale en/of vertikàle concatenaties uit te voeren. Wordtniet aan de voorwaarde voor horizontale of
vertikale concatenatie voldaan, dan stopt de afleiding en brengt de
einduitdrukking geen matrix voort.
Voorbeeld 2.3
Gegeven de (CF:R)MAG G = (V,I,P,S),
VI= {S,M,X,B}, v2 = {Bl,XI} , I

P J: S ➔ M © X

P :
2

XI➔

{-,x}.

x 6 XI

M ➔

B 6 S

X ➔

XI© XI,

X ➔

XI

BI➔

- a, BI

B ➔

B 6 B ,
1
1

B ➔

BI

B

-

XI➔ X

➔

1

Een afleiding verloopt als volgt:

P : S
3
S

➔

x

➔

x x (Notatie: x © x)
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1) S Î M ()) X Î (B 8 5)()) X Î

(B 8(M())X))()) X Î

(B 8((B 8 5)()) X))()) X Î

:l

+

(B e((B 6 x)()) X))()) X Î (Bie Bl8(Ble x)()) XI()) XI))()) XI
2)

2

(B 18 B18((- 8 x)()) X1())

<r -

-]e[- - -Je(( - 8

+

x1))()) x1 2

x)())~())[:J ))()):
X

X

X

Andere elementen uit L(G) zijn: x, x x

X X X

-

- X X X
- X X X
X X X X

Voor het verkrijgen van einduitdrukkingen waarin steeds aan de voorwaarde voor horizontale of vertikale concatenatie wordt voldaan, kunnen de
afmetingen van de in de tweede fase te substitueren tussentaalelementen
afhankelijk zijn van de in de eerste fase gebruikte produktieregels uit
P

en P • We spreken van een éénduidige MAG als voor alle afleidingen
1
3
in G geldt dat de afmetingen van de tussentaalelementen éénduidig door

de gebruikte produktieregels uit P

en P bepaald worden, en ditzelfde
I
3
ook geldt voor alle deelafleidingen in G (een deelafleiding is een afleiding in G waarin we starten met een willekeurig hulpsymbool) met

Ui

uitzondering van de deelafleidingen van de vorm
T ()) .•• ()) Tn,
1
T., voor i=I .• nis een tussensymbool van een vertikale tussentaal, of

l.,;t

U

T 8 ..• 8 Tn' Ti, voor i=I .. nis een tussensymbool van een horizonI 1
tale tussentaal.
De MAG in voorbeeld 2.3 1.s een éénduidige MAG. Aangetoond kan wor- _

den [7] dat de éénduidigheid van een MAG geen beperking is voor de voortgebrachte MAL, waardoor we o.a. elke contextvrije MAL kunnen beschrijven
met een éénduidige (CF:R)MAG.

3. PARSER VOOR CONTEXTVRIJE MAL
Voor een éénduidige (CF:R)MAG G = (V,I,P,S) kan een parser geconstrueerd
worden. Een parser is een algorithme dat voor een aangeboden matrix M
over I antwoord geeft op de vraag: Is ME L(G) of is M ~ L(G)? In het
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eerste geval (ME L(G)) geeft de parser een lijst van produktieregels
die een afleiding van Min G vormen. De parser is afgeleid van de Earlyparser [2],[3],[7].

4. SEGMENTATIE VAN CELKLOMPJES
In [6] bespreken Jain, Smith en Backer een methode, gebaseerd op een
hiërarchisch cluster algorithme, om donkere en lichte cellen in een mikroscopische opname van varkensspiercellen te scheiden. De indeling in
donkere en lichte cellen kan eenvoudig door drempeling op het gemiddelde grijsniveau van de cellen worden gerealiseerd. Een groter probleem
is dat de cellen vaak in aan elkaar klevende groepjes voorkomen. De segmentatie in de afzonderlijke cellen vormt dan, om de volgende redenen,
het grootste probleem:
1) de afzonderlijke cellen in de celklompjes zijn in het beeld in veel
gevallen door een onzichtbaar celmembraan gescheiden,
2) de celvormen, in het algemeen op een ellips gelijkend, kunnen zeer
onregelmatig zijn,
3) de afmetingen van de cellen kunnen sterk verschillen.
Hier zal een methode worden gegeven waarin de celklompjes, gerepresenteerd als binaire matrices (achtergrond en objekt), elementen van een
contextvrije MAL vormen. De éénduidige (CF:R)MAG die deze taal voortbrengt,
beschrijft de celklompjes in ellipsvormige componenten. In figuur 4.1 is
zo'n ellipsvormige component gegeven. Deze component wordt, in principe,
door vier op de MAG uit voorbeeld 2.3 gelijkende MAG's beschreven.
-

X

- - X X
- X X X
X X X X

X X X X

xxx--+
□ xx-:

____,

:
,..__

-

- X X X
- X X X X X X
X X X X X X X

xxxxxxxxxxxxx
X :

De ellipsvormige component.

:

Figuur 4.1
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Het is praktisch onuitvoerbaar om in één taal alle mogelijke celklompjes
te vatten. We beperken ons daarom tot de volgende situaties:
1) de cellen, waarvan de afmetingen willekeurig zijn, kunnen in horizontale reeksen aan elkaar vastzitten. Elke volgende cel kan zich rechts. onder, rechtsboven, of rechts naast de voorafgaande cel be_v inden,
2) tussen twee buurcellen kan zich ten hoogste één derde cel bevinden.
Een cel kan dus ten hoogste aan twee andere cellen grenzen.
De celklompjes grammatika krijgt nu de in figuur 4.2 gegeven vorm.

- --- - - -- -

- ---X

-

X

X

X

"

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

.x

X

X

X

X

X

X

X

X

-

- .....
---- -X

X

X

X X

-X

X

X

X

X

- --- -

- - - -Figuur 'i.2
<RBL>

<L>

<ROL>

<R>

De belangrijkste hulpsymbolen en produktieregels in deze grammatika zijn:
(Notatie: de produktieregels U ➔ a, U
U➔ a

J

➔ Sen

U

➔

y worden als

S j y genoteerd. Het hulpsymbool ~ulp~ymbool> wordt

genoteerd als <HS> .)
Hulpsymbolen:<CElklompje>,~inkergedeelte>,<_g_echtergedeelte>,<.E_ussengedeelte>,<!echtergedeelte~ove~inkergedeelte>,<!echtergedeelteQnder.!'._inkergedeelte>.
Produktieregels:<CE> ➔ <CE> ID <CE> j <L> ID <R> j <L> ID <T> ID <R>
<T> ➔ <T> ID <T> j <RBL> j <ROL>.
In figuur 4.3 is een voorbeeld van de in- en uitvoer van de parser gegeven.
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(aj

(b)

Figuur 4.3

In- en uitvoer van de parser,

(a)

Ingevoerde 26 x 35 matrix,

(b)

Uitvoer van de parser, Celklompje := <L>©<RBL> © <RBL> © <R> ©
<L> © <ROL> ' © <R> © <L> © <R>.
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Het grootste bezwaar van bovenstaande methode is, dat als het celklompje geen element uit de taal is, de matrix door de parser wordt verworpen en we geen beschrijving van het celklompje krijgen,
Er is daarom een minimum afstand parser (MAP) ontwikkeld. Is de
aangeboden matrix geen element uit de taal, dan bepaalt deze parser een
afleiding van een matrix met de kleinste afstand tot de aangeboden matrix. Onder de afstand van matrix M tot matrix M wordt het kleinste
1
2
aantal substituties van eindsymbolen door nieuwe eindsymbolen in M ver1

staan, zodanig dat de matrix

M

ontstaat. Deze symmetrische afstand tus-

2
sen twee matrices is dus alleen gedefinieerd als de matrices gelijke afmetingen hebben.
De MAP onderzoekt een ingevoerde matrix volgens een transformatie
grannnatika Gt' die op de volgende wijze uit de oorspronkelijke MAG G
ontstaat:
Gegeven de éénduidige (CF:R)MAG G = ({V U v },I,fP U P U P },S)
1
2
1
2
3
(Gis in de vorm van de MAG uit voorbeeld 2.3, d.w.z. de elementen van
de tussentalen en de matrices in de produktieregels uit P zijn matrices
3
bestaande uit één rij of één kolom).
Construeer de grannnatika Gt
aldus:
l) voor elk eindsymbool a EI introduceren we in Gt een hulpsymbool Ea,

vt 1= v 1 U {Eal voor alle a EI} , vt 2= v 2 .
2) voor een produktieregel in P van de vorm A ➔ a ~ ••• @ an (d.w.z.
1
3
A ➔ a ID ••• ID an of A ➔ a e ... 9 a) plaatsen we in P
een produk1

1

tieregel van de vorm A ➔ E @
.
.
.
al
duktieregels uit P 1 in Ptl.

t I

n

@

Ea

Tevens plaatsen we alle pro-

n

van de vorm A ➔ a ~Bof A ➔ a, a EI
2
en A,B E v , plaatsen we in Pt de produktieregels A ➔ x ~Bof A ➔ x,
2
2
voor alle a,x EI.

3) voor een produktieregel in P

4) in Pt

3

plaatsen we de produktieregels

De produktieregels in p
in Pt van de vorm E ➔
3
a

t2
x,

die niet in P
X

Ea➔

x, voor alle a,x E I

voorkomen en de produktieregels
2
j a, noemen we substitutieproduktieregels
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Uit de constructie van Gt volgt:
1) G is een éénduidige (CF:R)MAG, en
t

.

2) L(G) = { X j X E I
t

++
.

is een n x m matrix en er is een n x m matrix Y:

Y E L(G)} , Er geldt L(G) s;;. L(Gt).
De MAP bepaalt van een ingevoerde matrix M1 de afleiding in Gt waarbij van het minste aantal substitutieproduktieregels gebruik gemaakt
wordt. Met deze afleiding kan dan de matrix M E L(G) met de kleinste
2
afstand tot M bepaald worden [1] ,[7].
1
Voor de celklompjes grammatika is een "transformatie" grammatika gecónstrueerd met minder dan de hier boven aangegeven substitutieproduktieregels. Dit is gedaan omdat:
1) het grote aantal substitutiepróduktieregels een groot aantal ambigue
afleidingen van een matrix mogelijk maakt. De MAP wordt hierdoor zeer
langzaam,
2) als de afstand van de door de MAP gevonden matrix M t.o.v. de inge2
voerde matrix M zeer groot wordt, is de door de matrix M bepaalde
1
2
segmentering niet meer op te vatten als de "beste" segmentering van
de matrix M
1
Een nadeel is evenwel dat de MAP een ingevoerde matrix kan verwerpen.
De "transformatie" celklompjes grannnatika is zodanig gekozen dat
de randsymbolen van een celklompje uit L(G) door het toepassen van substitutieproduktieregels tot de achtergrond kunnen behoren. In figuur 4.4
is een voorbeeld van de in- en uitvoer van de MAP gegeven.

(a)

(b)

Figuur 4.4 (a) Ingevoerde matrix M , (b) Door de MAP gevonden matrix M ,
1
2
afstand tot de matrix M : 15.
1
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5. SLOTOPMERKINGEN
De toepassing van array grammatika's is in eerste instantie gezocht in
de generatie van tweedimensionale patronen. De syntactische analyse van
patronen m.b.v. array grammatika's is een ingewikkelder proces. Een proces echter met meer potentiële praktische toepassingen. De segmentatie
van celklompjes is hier, hoewel nog slechts toegepast op kunstmatige
beelden, een voorbeeld van. De toepassing van een minimum afstand parser is evenwel noodzakelijk. Om binnen akseptabele grenzen wat betreft
rekentijd en geheugengebruik van de parser te blijven, moet gebruik gemaakt worden van "eenvoudige" matrix-array gralmllatika's. Het aantal produktieregels en het aantal ambigue afleidingen van een matrix in deze
"eenvoudige" MAG's moet zo klein mogelijk zijn.
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TOETSEN VOOR UNIFORMITEIT GEBASEERD OP ENTROPIE

E.C. van der Meulen+

Een op entropie gebaseerde toets voor het toetsen van uniformiteit van een continue kansdichtheidsfunktie op het eenheidsinterval wordt geintroduceerd en gemotiveerd. De eigenschappen
van deze toets worden nagegaan. Vergeleken met andere, reeds
bestaande toetsen voor uniformiteit blijkt deze toets een
hoog onderscheidingsvermogen te bezitten. De percentagepunten
en het onderscheidingsvermogen werden bepaald met behulp van
een Monte Ca:I'lo simulatie studie. De toetsingsprocedu.X'e wordt
toegepast voor het rangschikken en evalueren van random nwnber
generatoren.

1. INLEIDING
Het probleem van het schatten van de entropie van een statistische verdeling is welbekend binnen de informatietheorie.

Shannon

[IJ hield zich reeds bezig met het schatten van de entropie van een
gedrukte Engelse tekst.

Een artikel dat een uitgebreide bibliografie

over dit onderwerp bevat is dat van Cover en King [2].

Hierbij gaat

het om het schatten van de entropie van een eindig-alphabet ergodisch
proces.

De entropie-schatter van Shannon [1] is gebaseerd op een z.g.
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Departement Wiskunde
Celestijnenlaan 200 B
B-3030 LEUVEN
België

64

gissings-schema.

Shannon [1] vond o.m. onder- en bovengrenzen voor de

entropie van gedrukt Engels.
Anderzijds kan men de vraag stellen hoe men, uitgaande van een
steekproef van n onderling onafhankelijke waarnemingen uit een discrete verdeling, het best de entropie van deze verdeling kan schatten.
Stel deze verdeling wordt gekarakteriseerd door de kansverdeling van
een variabele X met kansen
P[X

=

(j

s.] • p.
J
J

,a

1,2, •.• )

waarbij s. de j-de klasse (mogelijke uitkomst van
J

(1)

aangeeft, en het

X)

aantal klassen eindig of aftelbaar oneindig kan zijn.

De

entropie van

deze verdeling wordt dan gedefinieerd door
00

p. log p .•
J

Wij beperken ons tot het geval dat H(f)

<

00 •

(Wyner [3] heeft noodza-

kelijke en voldoende voorwaarden afgeleid opdat H(f_) <

00

in het af-

(X , ... ,X) een steekproef van n onaf1
n
hankelijke waarnemingen voorstelt uit een dergelijke verdeling, kan
telbare geval.)

Indien nu X

(2)

J

~

,a

men H(f) op natuurlijke wijze schatten d.m.v.
p. log p.
J

(3)

J

waarbij p. de relatieve frequentie voorstelt waarmee de uitkomst s. in
J

de steekproef optreedt.

J~

De eigenschappen van de entropie-schatter H

zijn onderzocht door achtereenvolgens Miller en Madow [4] en Ba~arin
[5] in het eindige geval, en door Zubkov [6] en Harris [7] in het
aftelbare geval.
Als een volgende stap kan men zich afvragen wat een goede schatter zou zijn van de entropie van een continue verdeling.

Stel een

stochastische veranderlijke X heeft een kansdichtheidsfunktie f(x).
De entropie van X (of van f) wordt in dit geval gedefinieerd door
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f _ f(x)log f(x)dx
+oo

H(f)

= -

(4)

00

mits deze integraal bestaat.

Het is bekend dat, in het continue ge-

val, H(f) willekeurig groot kan zijn, zowel positief als negatief
(vgl. Ash [8, blz. 237]).
impliceert dat H(f)
ceert dat H(f) >

Echter, eindigheid van de variantie van f

< co, terwijl begrensdheid van de dichtheid impli-

Voor een normale dichtheid met parametersµ
2
en cris H(f) ~ 1/2 log (2necr ), terwijl H(f) = 0 als X uniform ver--oo.

deeld is op het (0,1)-interval.
Laat nu Y "Y " ••• "Yn de ordestatistieken voorstellen
1
2
behorende bij de steekproef x , ••. ,Xn. Definieer bovendien Yj = Y1
1
als j < 1 en Y. ,. Y als j > n. Vasicek [9] stelde voor om als
J
n
schatter van H(f) de grootheid H(m,n) te gebruiken welke gegeven wordt
door:
n

H(m,n)

,..!. l

n i•l

log{ n (Y.+ -Y. )}
2m 1. m
1.-m

waarbij meen positief geheel getal is kleiner dan n/2.

(5)
Vasicek be-

wees dat voor een verdeling met eindige variantie H(m,n) in kans naar
H(f) convergeert (H(f) eindig of -co) als n ➔ co, m ➔

00 ,

~ ➔ 0.
n

Uit-

gaande van de maximum entropie eigenschap v.an de normale verdeling
leidde Vasicek [9] een statistische toets af voor de samengestelde
hypothese van normaliteit met de schatter H(m,n) als toetsingsgrootheid.

Dudewicz en van der Meulen [10] leidden op analoge wijze een

toets af voor de hypothese van uniformiteit op (0,1), maar nu gebruikmakend van de maximum entropie eigenschap van de uniforme verdeling op
het eenheidsinterval.

In deze bijdrage beschrijven we de eigenschap-

pen van deze toets en geven we enkele toepassingen met betrekking tot
het evalueren van random number generatoren.
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2. HET PRINCIPE VAN DE TOETSINGSPROCEDURE
Een bekende stelling uit de informatietheorie (vgl. Shannon
[11]) zegt dat, onder alle verdelingen die een dichtheid f bezitten
en een gegeven variantie a 2 hebben, de normale verdeling (met deze a
als variantie) maximale entropie H(f) heeft.

2

Een andere stelling

zegt dat, onder alle verdelingen die een dichtheid f bezitten die
geconcentreerd is op het eenheidsinterval, de entropie H(f) maximaal
is voor de uniforme verdeling.
Voor een normale verdeling met variantie a
a- 1exp{H(f)} ~ ✓2~e.

2

geldt dat

Laat nu

K(m,n) = S-l exp{H(m,n)},

(6)

n

waar_bij

sn2 de steekproefvariantie voorstelt behorende bij · x1, .•. ,X.
n

Uit de consistentie van H(m,n) volgt nu dat onder de nulhypothese
van; normaliteit
p

K(m,n) - - - - - - ✓2~e

'

(7)

als n-"', m-"' en.! ➔ 0, terwijl onder elke alternatieve verdeling
n
2
met dichtheid gen eindige variantie cr geldt dat
K(m,n) _ _P_ _ _ a- 1exp{H(g)} < ✓z~e ,

(8)

ook als n -"', m-"' en .!
➔ 0. Op deze eigenschappen nu berust de
n
toetsingsprocedure voor samengestelde normaliteit van Vasicek [9].
Deze toets verwerpt de nulhypothese van normaliteit voor kleine waarden van K(m,n).

Vasicek [9] vond de linker 5 ï. significantiepunten

van de nulverdeling van K(m,n) voor geselecteerde waarden vannen
m m.b.v. een Monte Carlo simulatie.

Tevens schatte hij het onder-

scheidingsvermogen van deze toets m.b.v. een Monte Carlo simulatie.
Uit deze simulatiestudies blijkt dat de entropie-toets voor normali-
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teit een hoog onderscheidingsvermogen bezit tegen bepaalde alternatieven vergeleken met enkele klassieke toetsen (zoals Kolmogorov-Smirnov,
Cramêr-von Mises, Shapiro-Wilk en andere).

Bij deze vergelijkende

studies steunde Vasicek ten dele op resultaten verkregen door van
Soest [12].
Voor het toetsen van uniformiteit op (0,1) kan het toetsingsprincipe als volgt worden beschreven.

Uit de consistentie van H(m,n)

als schatter van H(f) volgt - onder de hypothese dat f uniform is op
(0, 1) - dat

H(m,n)

p

------o

(9)

als n-a,, m -a,, ~ ➔ 0, terwij 1 onder elke alternatieve verdeling op
n

(O,l) met dichtheid g geldt dat
p

H(m,n) ----..-H(g)
als n-a,, m-a,, ~ ➔ O.
n

< 0,

(10)

Deze eigenschappen leidden Dudewicz en van

der Meulen [10] tot het opstellen van de volgende toets voor uniformiteit op het eenheidsinterval: verwerp de nulhypothese (van uniformiteit) op significantieniveau a, 0 < a < 1, als en slechts als
(11)

waarbij H"(m,n) het IOOa-percentiel is van de nulverdeling van H(m,n).
a

We geven deze, op entropie gebaseerde, toets aan met ENT(H(m,n);a).
Voor specifieke waarden van a, n en m kan de H::(m,n) die nodig is om
a

deze toets uit te voeren bepaald worden m.b.v. een Monte Carlo simulatie.

Een dergelijke Monte Carlo studie werd uitgevoerd door

Dudewicz en van der Meulen [10].

De resultaten van deze studie en het

daarop aansluitende onderzoek omtrent het onderscheidingsvermogen van
de ENT-toets staan in het kort samengevat in de volgende paragraaf.
Voor meer uitgebreide resultaten zie Dudewicz en van der Meulen [JO].
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3. MONTE CARLO RESULTATEN

Voor geselecteerde waarden van de steekproefomvang n, werden
N = 10.000 steekproeven gegenereerd van omvang nuit een U(0,1)-verdeling.

Voor elke steekproef werd H(m,n) berekend voor geselecteerde

waarden van m zodanig dat m < n/2.

Voor elk van een aantal waarden van

a werden de linker l00a-percentielen van de nulverdeling van H(m,n)
geschat door de l00a-percentielen van de empirische verdelingsfunktie
van H(m,n) gebaseerd op de 10.000 waargenomen steekproeven.

Deze

schattingen voor H::(m,n) staan in tabel 1.
a

Tevens werd het onderscheidingsvermogen van de ENT-toets nagegaan voor zeven alternatieve verdelingen op (0,1) aan de hand van een
Monte Carlo simulatie.

Voor elke steekproefomvang n die bestudeerd

werd (n = 10,20,30,40,50,100) werden N = 10.000 steekproeven van
omvang n gegenereerd uit elk van de zeven alternatieve dichtheden.
De toetsingsgrootheid H(m,n) werd vervolgens berekend voor elke waarde
van m (m = l,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20) zo dat m < n/2.

Voor het sig-

nificantieniveau a = 0,10 werd het onderscheidingsvermogen van
ENT(H(m,n);a) geschat door de fractie van de 10.000 steekproeven die
in de kritieke zone valt gedefinieerd door (11).
De continue alternatieve verdelingen die werden bestudeerd worden gespecificeerd door de volgende verdelingsfunkties F:

~
Bk

F(x) = 1 - (1-x) k
F(x)

. 2k-1

X

als 0 ~x ~ 1 (voor k = 1,5 en 2,0);

k

als 0 ~x~0,5

F(x) "' 1 - 2k-l (1-x)k

F(x) = 0,5+2

k-1

(x-0,5)

als 0,5~x~l (voor k=l,5;2,0 en 3,0);

k

als 0,5..;x~l (voor k=l,5 en 2,0).
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Percentage Level
n

m

.40

10

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1·
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
.1
2
3
4
5
6
.7
8
9
10
15
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15

.S44 .615 .703 .845

20

30

40

50

100

. 20
30
40

Tabel 1.

.426
.431
.466
.416
.282
.262
.268
.283

.304
.329
.356
.384
.369
.233
.204
.201
.207
.218
.232
.248
.265
.282
.348

.210
.176
.168
.169
.175
.184
.195
.206

.219
.2B7
.333
;194
.158
.147
.146
.149
· .155
.162
.171
.180
.233

.

.291
.305
·. 164
,124
.107
.099
.097
.096
.098
.100
.103
.125
.152
.209
.270

.30
.48.0
.478
.515
.456
.313
.289
.294 .
.309
.330
.353
.380
.407
.399
.254
.224
.218
.224
.235
.248
.264
.280
.299
.373
.228
.192
.181
.182
.188
.. 197
.207
.219
.231
.300
.356
.210
.171
.159
.157
.160
.165
.172
.181
.191
.243
.302
.318
.174
.131
.114
.106
.103
.102
.103
.106
.109
.131
.157
.215
.276

.20
.551
.544

.sn
.504
.352
.325
.327
.341
.361
.384
.410
.438
.438
.282
.248
.241
.246
.255
.269
.284
.301
.318
.404
.249
.212
200
.200
.204
.213
.223
.234
.247
.316
.382
.229
.188
.174
.172
.173
.179
.186
.194
.204
;256
.315
.336
.186
.142
.123
.115
.111
.110
.111
.114
.116
.138
.164
.222
.284

. 10

.05

.025

.01

.005

.974 1.097 1.228 1.315
.766 .871
.979 1.046
.741 .837
.951 1.024
.n4 .863 .9n 1.064
.658 .717
.787
.836
· .466 .521
.588
.635
.429 .474
.581
.536
.428 .472
.574
.536
.438 .483
.543
.587
.458 .500
.557
.596
.481
.526
.581
.619
.509 .552
.605
.643
.536 .580
.632
.671
.544 .589
.665
.706
.367 .404
.450
.486
.324 .358
.402
.438
.312 .347
.384
.420
.314 .347
.384
.423
.322 .354
.394
.425
.335 .367
.407
.441
.382
.420
.350
.455
.366 .399
.440
.471
.383 .414
.459
.491
.491 .527
.569
.602
· .315 .343
.379
.405
.270 .296
.330
.354
.254 .282
.316
.340
.22B· .253 .278
.311
.332
.231 .257 .281
.313
.332
.239 ·.265 .288
.337
.318·
.249 .274 .297
.327
.345
.260 .285 .306
.338
.357
.272 .297 .319
.369
.350
.342 .367 .389
.415
.434
.422 .458 .488
.532
.552
.256 .282 .308
.342
.358
.213 .236 .259 ·.284
.303
.198 .219 .239 . .264
282
.195 .214 .233
.257
.274
.196 .215 .234
.257 .. 273
.201 .219 .239
.260 · .274
207 .226 .245
.266
.280
.216 .234 .252
.274
.2B7
.224 .243 .259
.283
.296
276 .295 .314
.337 · ..352
.336 .355 .374 · .397
.410
.381
.
.402
.430
.360
.446 .
.204 .219' .235
.253
.263
.211
.158 · .170 .184
.199
,138 .150 .161
.187
.175
.128 , .140 .150
.165
.176,
.123 .135 .146
.169
.160
.122 .134 .145
.157
.167
.123 .134 .145
.157
.166
.125 .136 .146
.159
.167
.12á .138 .148 ' .160
.170
.149 .159 .168
.180
.187
.175 .185 .194
.213
.205
.233 .243 .252
.262
.271
.295 .306 .314
.325
.332

.659
.645
.681
.585
.412
.378
.378
.391
.410
.433
.460
.489
.496
.327
.287
.279
.282
.291
.304
.319
.336
.354
.450
283
· .242
.229

Monte Carlo schattingen van -H:\m,n)
Cl
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De volledige resultaten betreffende de Monte Carlo studies van
het onderscheidingsvermogen van ENT(H(m,n);o.) kunnen gevonden worden
in Dudewicz en van der Meulen [JO].
Vervolgens werden de resultaten omtrent het onderscheidingsvermogen van ENT(H(m,n);o.) vergeleken met die van andere toetsen voor
uniformiteit.

Daartoe maakten we gebruik van een bestaande tabel van

Stephens [13] waarin het onderscheidingsvermogen vergeleken wordt van
2
bekende toetsen zoals de Kolmogorov-Smirnov D, Cramér-von Mises w ,
2
Kuiper V, Watson u2 , Anderson-Darling A2 , log-statistiek Q en x -toetsen voor uniformiteit tegen de alternatieven~• Bk en~• en voor
steekproefomvangen n = 10,20,40.
resultaten.

Voor o. = 0,10 en n

Deze tabel werd aangevuld met onze
~

10,20,40 werd voor elk alternatief

steeds die m gekozen waarvoor het onderscheidingsvermogen het grootst
was.

Deze beste waarde van men het bijbehorende onderscheidingsver-

mogen zijn in de tabel opgenomen, hetgeen resulteert in de vergelijkingen weergegeven in tabel 2.
n

Alt

~-0

~o
C,_5

C..o
A,.s
A2.o
a,.s

40

~-0
~-0

c,.s

C..o

Tabel 2.

u2

A2

Q

'X.2

.39
.76
.56
.91
1.00
.20
.43

7
7
9
9
9
2
2

.38
.78
.13
.25
.63
.25
.47

.46 .25 .28
.87 .61 .60
.11 .32 .34
.25 .71 .n
.79 .99 .99
.20 .36 .37
.44 .71 .n

.68
.97 .59
.11
.25

.63
.97
.80
1.00
1.00
.36
.82

10
10
15
15
15
3
3

.60
.98
.19
.56

.70
.99
.22
.72

.93

B,.s
20

V

.13
,20

S..o
B:s.o

A,.s
A2.0

w2

.43

.33

C..o

D

3
3
4
4
4
1
1

.23
.45

B,.s
C,,5

Bestm

.23 .27 .18 .19 .24
.54 .60· .35 .35 .58
.09 .07 .22 .23 .06
.09 .07 .40 .44 .06
.21 .21 .81 .86 .18

Au

A,.s

10

ENT

.62

.43
.91
.57
.96

.43
.89
.61
.98

.46
.87
.10
.28
.84
.28
.54

.89 .40
1.00 .89
.39
.85

.36 .32 .58 .63
.71 .80 .96 .98

Vergelijkingen van het onderscheidingsvermogen van
ENT(H(m,n);o.) met dat van andere toetsen voor uniformiteit;
o. =

O, 10.
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Het blijkt dat tegen alternatieven van het type B de entropietoets veruit het grootste onderscheidingsvermogen heeft vergeleken met
elke andere van de

gangbare toetsen voor uniformitei,t ! Alternatieven

van het type B worden gekarakteriseerd door de eigenschap dat de dichtheid geconcentreerd is rond 0,5.

4. TOEPASSINGEN

In Dudewicz en van der Meulen [lOJ werd tevens de asymptotische
normaliteit bewezen van de entropie-schatter H(m,n) onder de nulhypothese van uniformiteit onder de voorwaarde dat n ➔ ~en m • O(nl/ 3-ö).
Van deze asymptotische normaliteit werd in [14] gebruik gemaakt voor
het vergelijken van negen random number generatoren op grond van de
waarde van de entropie-grootheid H(m,n).

De vorm van de entropie-toets .

gegeven door (11) suggereert dat, van twee random number generatoren
D en D , D "beter" is dan D als
1
2
2
1
H

m,n

(D )
1

< Hm,n (D 2 ).

(12)

Dit principe verschaft een basis voor het vergelijken van random number
generatoren op grond van entropie.

Daartoe bepaalden we H
(D . ) voor
m,n 1.
negen bekende random number generatoren t.w. RNCG, SRAND, KERAND, UNI,
RNl, RN2, RN3, en RN4.

Voor elk van deze negen generatoren werd de

entropie-statistiek H(m,n) berekend, op grond van een enkelvoudige
steekproef van 10.000 getallen uit elke verdeling, voor 14 waarden van
m.

Uit de asymptotisch normale verdeling van H(m,n) kan een benadering

afgeleid worden voor het lOOa-percentagepunt van de verdeling van
H(m,n).

Omgekeerd kan eveneens voor elke geobserveerde waarde van

H(m,n) bij benadering de percentielrang bepaald worden op grond van de
asymptotische verdeling.

Voor elk van de negen gevonden waarden van

H(m,n) (één voor elke random number generator die bestudeerd werd)
werd nu de percentielrang op bovenstaande wijze bepaald voor

D

Cl
0
- ) ~

-n
PI
:I.Jf\..l

LEGEND

r>~
rr10

:z:o

RNS

-l

•

,·
•-◄

....

"1
()Q

i::
i::

!1

•

*

rn.i::
0

RN3

o·D

•la

Il
Ul

---1
1\..)

RN2, RN4, KERAND

-~m
3:o

:-u ~)
0

RN 1, SRAND

Cl
1-- 1

U> CD
--lo

.

G

RNCG

D
C.J

UNI

~*-~~~~-. . . .--------~----.. . . . .----~----~c------.-----,
LJ r
35.00
15.00
20.00
25.00
30.00
~.00
5.00
D
D
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n • 10.000 en m

z

1(1)10(5)20(10)40.

weergegeven in Figuur l.

De resultaten staan grafisch

Een nader onderzoek van de grafiek in Figuur

l leert dat, van alle random number generatoren onder beschouwing,

RN2, RN4 en KERAND een entropie-schatting opleveren die uitstekend
overeenkomt met de hypothese van uniformiteit, terwijl de entropieschatting van UNI ook nog redelijk beantwoordt aan de eis van uniformiteit.

(Om verworpen te worden moet de H(m,n)-waarde van een random

number generator een percentielrang hebben van hoogstens 0,05, d.w.z.
het corresponderende punt moet aan de bovenkant van de grafiek liggen.)
Dus op grond van deze éne steekproef zou de generator RNCG met de
entropie-toets worden verworpen.

Om tot een definitieve uitspraak te

komen wat betreft het rangschikken en vergelijken van deze negen generatoren is het echter wenselijk meerdere steekproeven te nemen.

Boven-

staande resultaten moeten daarom meer beschouwd worden als een illustratie van de mogelijkheid om de entropie-schatter H(m,n) te gebruiken
voor het evalueren van random number generatoren dan als een definitieve uitspraak omtrent deze generatoren.

REFERENTIES
[ l] Shannon,

c. E., "Prediction and entropy of printed English,"

BeZZ Syst. Teohn. J., pp. 50-64, Jan. 1951.

[2] Cover, T.M. and King, R.C., "A convergent gambling estimate of the
entropy of English," IEEE Trans. Infol'T71. Theory, Vol. IT-24,
pp. 413-421, July 1978.
[3] Wyner, A.D., "An upper bound on the entropy series," Infol'T71. Contr.,
Vol. 20, pp. 176-181, 1972.
(4] Miller, G.A. and Madow, W.G., "On the maximum likelihood estimate
of the Shannon-Weaver measure of information," Air Force Cambridge

74

Research Center Technical Report 54-75, 1954.
[5] Ba~arin, G.P., "On a statistical estimate for the entropy of a
sequence of independent random variab les," Teo:ri. Ve:riojatnost. i

Pz>imenen., Vol. 4, pp. 361-364, 1959.

[6] Zubkov, A.M., "Limit distributions fora statistical estimate of
the entropy," Teo:ri. Ve:riojatnost. i rnmenen., Vol. 18, pp. 643-650,
1973.

[7) Harris, B., "The statistica! estimation of entropy in the nonparametric case," Topics in Information Theory, I. Csiszár and

P. Elias, Ed. (Colloquia Mathematica Societatis Janos Bolyai, 16),
North-Holland, 1977, pp. 323-357.
[8] Ash, R.B., Information Theory, New York

Interscience, 1965.

[9] Vasicek, 0., "A test for normality based on sample entropy,"

JournaZ of the RoyaZ StatisticaZ Society, Ser. B, Vol. 38,
pp. 54-59, 1976.
[10) Dudewicz, E.J. and van der Meulen, E.C., "Entropy-based tests of
uniformity," JournaZ of the Ame:rican StatisticaZ Assoai,ation,
Vol. 76, pp. 967-974, December 1981.
[Il] Shannon, C.E., "A mathematical theory of communication,"

BeZZ

Syst. Techn. J., Vol. 27, pp. 379-423 and pp. 623-656, 1948.
[12) van Soest, J., "Some empirica! results concerning tests of normali ty," Statistica Nee:riZandica, Vol. 21, pp. 91-9 7, 196 7.
[ 13) Stephens, M.A., "EDF statistics for goodness of fit and some compari-sons," JournaZ of the Amez>ican StatisticaZ Assoaiation,

75

Vol. 69, pp. 730-737, 1974.
[ll1] Dud_ewicz, E.J., van der Meulen, E.C., Sriham, M.G., and Teoh,

K.W., "Entropy-based random number evaluation," Techn. Report
No. 232, Department of Statistics, The Ohio State University,
Columbus, Ohio.

April 1981.

76

77

OVERZICHT VAN RECENTE RESULTATEN OP HET GEBIED VAN HET
BROADCAST KANAAL

E.C. van der Meulen+

In deze bijdrage beschrijven we in het kort enkele van de belangrijkste en meest recente resu ltaten betreffende het
broadcast kanaal.

In het bijzonder worden de capaciteitsge-

bieden gegeven van het discrete "more capable" broadcast kanaal,
het discrete broadcast kanaal met gedegradeerde boodschappenverzamelingen, en het semi-deterministische broadcast kanaal.
Tevens wordt een bereikbaar transmissiegebied aangegeven voor
het algemene discrete geheugenloze broadcast kanaal.

J. INLEIDING

Het broadcast kanaal werd in de literatuur het eerst beschouwd
door Cover [l] in diens artikel van 1972.

Voordien echter (in 1963)

had Blackwell reeds, zij het in beperkte kring, een voorbeeld gegeven
van een (deterministisch) broadcast kanaal en de vraag gesteld wat het
capaciteitsgebied ervan was (voor details zie van der Meulen [2]).
Cover [1] bestudeerde het binair symmetrische broadcast kanaal en het
Gaussische broadcast kanaal.

Cover's resultaten stimuleerden een hele

serie onderzoek op het gebied van het gedegradeerde broadcast kanaal,
+ Katholieke Universiteit Leuven
Departement Wiskunde
Celestijnenlaan 200 B
B-3030 LEUVEN
België
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het broadcast kanaal met gedegradeerde boodschappenverzamelingen, het
"more capable" broadcast kanaal, het algemene broadcast kanaal en het
Gaussische broadcast kanaal.

Blackwell's broadcast kanaal - werd in de

literatuur het eerst vermeld door van der Meulen [2], als illustratie
bij het door deze laatste afgeleide bereikbare transmissiegebied voor
het algemene broadcast kanaal.

Het Blackwell broadcast kanaal stimu-

leerde onderzoek op het gebied van het deterministische en het semideterministische broadcast kanaal met als voornaamste bijdragers
Gelfand [3], Pinsker [4], Marton [5] en Gelfand en Pinsker [6].

Voor

het algemene broadcast kanaal is het capaciteitsgebied (nog) niet bekend, maar er werden bereikbare gebieden opgesteld door achtereenvolgens van der Meulen [2], Cover [7], Hajek en Pursley [8] en Marton [5].
Een vereenvoudigd bewijs van het Marton-theorema werd gegeven door El
Gamal en van der Meulen [9]; dit bewijs werd reeds besproken op het
eerste Symposium over Informatietheorie in de Benelux, gehouden in
Zoetermeer in 1980 (10].

Andere types van broadcast kanalen ten aan-

zien waarvan duidelijk vooruitgang is geboekt gedurende de periode
1972 - 1982 zijn: het broadcast kanaal met confidentiële boodschappen,
en het product en de som van twee (gedegradeerde) broadcast kanalen.
Voor een uitgebreid overzicht van de resultaten omtrent het broadcast
kanaal in de periode 1972 - 1975 zie van der Meulen (11], en voor die
in de periode 1976 - 1980 zie van der Meulen [12].

In de huidige bij-

drage zullen we enkele van de belangrijkste resultaten omtrent het
broadcast kanaal uiteenzetten.

Voor meer details zie [Il] en [12].

Eerst geven we enkele definities.

2. DEFINITIES EN BEGRIPPEN
Een broadcast kanaal is een kanaal met één input en twee of meer
outputs.

Een discreet geheugenloos broadcast kanaal met twee outputs

bestaat uit één input-alfabet, aangegeven met X, twee output-alfabetten 'Y en

3, en een stochastische overgangsmatrix {P(y,zlx)}.

Een
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dergelijk broadcast kanaal kan, wat notatie betreft, voorgesteld worden
door ( X,P(y,z \x), 'H x

3 ).

Bij dit broadcast kanaal behoren twee

één-richtingskanalen, nl. de component-kanalen (X,P(y!x),'H) en

( X, P ( z Ix),

3) ,

die we aangeven met K en K . De y-on tvanger noemen we
1
2
ontvanger 1 en de z-ontvanger heet ontvanger 2. Er bestaan vier verschillende mogelijke ordeningen van de component-kanalen K en K .
1
2
Deze definiëren we als volgt.
1. K is een physisch gedegradeerde versie van K als voor alle
1
2
x, yen z geldt
P(y,z\x)

K
3

P(zly)P(ylx).

( 1)

2. K is een gedegradeerde versie van K als er een derde kanaal
2
1
{ 'H ,P(z \y), 3 } bestaat zo dat

l

P(zlx)

P(zly)P(ylx).

(2)

y

3. K is "less noisy" dan K als
1
2

I(U;Z) .;;; I(U;Y)

(3)

voor elke kansverdeling P(u,x,y,z) op 'U, x X x 'H x
U➔ X

➔

(Y,Z).

3

zodat

Hierbij heeft U de betekenis van een hulpvariabele en

9.ldie van een hulpalfabet, terwijl de notatie U ➔ X ➔ Y betekent dat

U,X,Y in deze volgorde een Markov-keten vormen.
equivalent met X

➔

Y

➔

Dus voorwaarde (1) is

Z.

4. K is "more capable" dan K indien
1
2

I(X;Z).;;; I(X;Y)
voor elke kansverdeling P(x) op

(4)

X.

Voor het algemene broadcast kanaal onderscheiden we drie communicatiesituaties.

Deze zijn geschetst in Figuur 1. De eerste situatie
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(Figuur la) is die waarbij afzonderlijke informatie naar beide ontvangers gestuurd wordt.

We geven deze situatie aan met (K

,I). In deze
12
situatie produceren twee afzonderlijke bronnen boodschappen i en j,

waarbij boodschap i bestemd is voor ontvanger 1 en boodschap j voor
ontvanger 2.

De transmissiesnelheden waarmee de boodschappen i en j

over het broadcast kanaal gestuurd worden, worden aangegeven met
respectievelijk R en R . In de tweede situatie (die geschetst is in
1
2
Figuur lb) produceren weer twee verschillende bronnen boodschappen i
enk, maar nu is boodschap i uitsluitend bestemd voor ontvanger 1 terwijl boodschap keen gemeenschappelijke boodschap is, bestemd voor
beide ontvangers.

Boodschap i wordt hier gestuurd met snelheid R

en
1
Deze tweede communicatiesituatie wordt

boodschap k met snelheid R •
0
aangegeven met (K ,II) en heet ook wel een broadcast kanaal met gede12
gradeerde boodschappenverzamelingen. In de algemene broadcast situatie
(aangegeven met (K

,III) en geschetst in Figuur ·Ic) produceren drie
12
verschillende bronnen respectievelijk boodschappen i,j en k. Boodschap
i is alleen bestemd voor ontvanger !, boodschap j is alleen bestemd
voor ontvanger 2, en boodschap kis bestemd voor beide ontvangers.
De transmissiesnelheden,waarmee de boodschappen i,j enk verzonden
worden, worden aangegeven met achtereenvolgens R ,R en R • In de
1 2
0
meeste artikelen over het broadcast kanaal wordt verondersteld dat de
bronnen in de verschillende communicatiesituaties onafhankelijk zijn en
uniform verdeelde outputs hebben.

Toch is in een belangrijke situatie

het capaciteitsgebied ook bekend voor het geval van twee afha:nkelijke
bronnen.

Csiszár en Körner [13] beschouwden nl. het broadcast kanaal

met gedegradeerde boodschappenverzamelingen ook in het geval van afhankelijke bronnen en vonden hiervoor het capaciteitsgebied.
Wat de notatie aangaat vermelden we nog dat de cardinaliteit
van een verzameling :X: aangegeven wordt met Il :X: Il.

De te bezigen

uitdrukkingen voor entropie en mutuele informatie zoals H(X), I(X;Y)
en I(X;YjZ) worden gedefinieerd op de gebruikelijke wijze (zie bv.
Gallager [14] of Csiszár en Körner [15]).

De definitie van een code

laten we, gezien de uitgebreide notatie, hier achterwege.

We volstaan
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SOURCE 1
ENCOOER
SOURCE 2
DECODER 2

j'

OECODE~ 1

..

(1)

SOURCE 1
ENCOOER
SOURCE 0

DECOOEöi 2

..

(b)
DECODER 1
SOURCE 1

SOURCE 0

El<ODE~

..

..

SOURCE 2
OECOOEA 2

j'

(c)

Figuur!.

Drie communicatiesituaties voor het broadcast kanaal.
(a) Het sturen van alleen "separate information".
(b) Het zenden van één gezamenlijke boodschap en één privéboodschap.
(c) Het sturen van "separate information" naar elke ontvanger afzonderlijk en gemeenschappelijke informatie
naar beide ontvangers.

met op te merken dat in het geval van onafhankelijke, uniform verdeelde
bronnen de foutenkansen in principe steeds betrekking hebben op de z.g.
gemiddelde foutenkansen en dat de bijbehorende capaciteitsgebieden
steeds hierop gebaseerd zijn.

Csisz~r en Körner [IS] hebben echter

aangetoond dat het voor het broadcast kanaal geen verschil maakt of
men werkt met gemiddelde fout of maximale fout, zodat deze begrippen
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uiteindelijk equivalent zijn wat betreft het bereikbare transmissiegebied.

Een paar (R ,R ) of een drietal (R ,R ,R ) van bereikbare
1 2 0
1 2
transmissiesnelheden voor één van de drie bovenstaande communicatie-

situaties wordt gedefinieerd op de gebruikelijke wijze.
definities zie o.a. van der Meulen [12].)

(Voor preciese

Hetzelfde geldt voor de de-

finities van de capaciteitsgebieden in elk van de drie situaties.
Deze worden aangegeven met respectievelijk

,I), C(K ,II),
12
12
In deze bijdrage zullen we ons voornamelijk beperken tot

,III).
12
het discrete geval.
C(K

C(K

Voor een overzicht van resultaten omtrent het

Gaussische broadcastkanaal verwijzen we naar van der Meulen [12] en
El Gamal en Cover [16].

We geven nu enkele van de belangrijkste stel-

lingen omtrent capaciteitsgebieden voor het broadcast kanaal, waarbij
we bij elke situatie steeds de nadruk leggen op het meest vergevorderde resultaat.

3. HET CAPACITEITSGEBIED VAN HET "MORE CAPABLE" BROADCAST KANAAL

Ste lling 1 : Het capaciteitsgebied

,III) van het discrete
12
geheugenloze "more capable" broadcast kanaal wordt gegeven door:
C(K

waarbij P(u,x,y,z) = P(u)P(xju)P(y,zjx) met ll'UII.;;; IIXII + 2}.
Een typische afbeelding van het capaciteitsgebied van het "more
capable" broadcast kanaal is gegeven in Figuur 2.

Het capaciteitsge-

bied van dit broadcast kanaal werd gevonden door El Gamal [17].
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Figuur 2.

Het capaciteitsgebied van het "more capable" broadcast
kanaal.

Het "more capable" broadcast kanaal is een veralgemening van het broadkanaal waarvan component K "less noisy" is dan K , dat op zijn beurt
2
1
weer algemener is dan het gedegradeerde broadcast kanaal. De definities van deze kanalen berusten op de definities (2), (3) en (4).

Het

capaciteitsgebied C in Stelling 1 impliceert dus het capaciteitsgebied van het "less noisy" broadcast kanaal (dat eerder gevonden werd
door Körner en Marten [18]) en van het gedegradeerde broadcast kanaal
(vgl. Bergmans [19] en Gallager [20]).
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4. HET CAPACITEITSGEBIED VAN EEN BROADCAST KANAAL MET GEDEGRADEERDE
BOODSCHAPPENVERZAMELINGEN

Stelling 2: Het capaciteitsgebied C(K 12 ,II) van een algemeen
discreet geheugenloos broadcast kanaal met gedegradeerde boodschappenverzamelingen wordt gegeven door

waarbij P(u,x,y,z) = P(u)P(xlu)P(y,z lx) met 11 'U, Il ~ Il :X: Il + 2}.
Dit capaciteitsgebied werd gevonden door KÖrner en Marton [21],
nadat eerder een bereikbaar transmissiegebied voor dit kanaal was afgeleid door van der Meulen [2].

Körner and Sgarro [22] hebben univer-

seel bereikbare error exponenten afgeleid voor het broadcast kanaal
met iedegradeerde boodschappenverzamelingen.

De Bruyn [23] heeft de

onderzoekingen omtrent dit broadcast kanaal voortgezet.

Csiszár en

Körner [15] hebben tevens nodige en voldoende voorwaarden afgeleid voor
de transmissie van een paar van gecorreleerde bronnen over een braadcast kanaal met gedegradeerde boodschappenverzamelingen;

hiermee heb-

ben zij dus het resultaat van Stelling 2 gegeneraliseerd van het geval
van onafhankelijke bronnen naar het geval van afhankelijke bronnen.

5. EEN BEREIKBAAR TR.ANSMISSIEGEBIED VOOR HET ALGEMENE BROADCAST KANAAL
IN COMMUNICATIE SITUATIES (K

12

,I) en (K

12

,III)

Voortbouwend op onderzoekingen van van der Meulen [2], Cover [7],
en Hajek en Pursley [8], leidde Marten [5] het volgende bereikbare
transmissiegebied af voor het algemene discrete geheugenloze broadcast
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kanaal in het geval dat afzonderlijke informatie naar beide ontvangers
gestuurd wordt.

Stelling 3: Voor het algemene discrete geheugenloze broadcast
kanaal in situatie (K

12

,I) wordt een bereikbaar transmissiegebied ge-

geven door

+ min {I(W;Y), I(W;Z)},

met P(u,v,w,x,y,z) = P(u,v,w)P(xlu,v,w)P(y,z!x)}.
Gelfand en Pinsker [6] veralgemeenden Stelling 3 naar de
situatie (K

,III). In dat geval wordt het bereikbare transmissiege12
bied gegeven door de volgende stelling.

Stelling 4: Voor het algemene discrete geheugenloze broadcastkanaal in situatie (K

12

,III) wordt een bereikbaar transmissiegebied

gegeven door

Rl +Ra~ I(U;Y\W) + min{I(W;Y),I(W;Z)},
R +Ra~ I(v;z!w) + min{I(W;Y),I(W;Z)},
2

+ min{I(W;Y),I(W;Z) },
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waarbij P(u,v,w,x,y,z) = P(u,v,w)P(xlu,v,w)P(y,zlx)}.
en .'.R. uit Stellingen 3 en
0
4 optimaal zijn. Wel is er voor de situatie (K ,I) een bovengrens
12
afgeleid door Körner en Marton (zie Marton [5]) die echter verschilt
Het is niet bekend of de gebieden .'.R.

van het gebied .'.R. , zodat voor een willekeurig broadcast kanaal het
0
capaciteitsgebied in situatie (K ,I) nog niet gekend is.
12

6. HET CAPACITEITSGEBIED VAN HET DETERMINISTISCH EN HET SEMI-DETERMINISTISCH BROADCAST KANAAL
Gelfand [3] vond het capaciteitsgebied van het broadcast kanaal
van Blackwell, terwijl Pinsker [4] het capaciteitsgebied vond van het
deterministische broadcast kanaal.

Marton [5] en Gelfand en Pinsker

[6] vonden het capaciteitsgebied van het semi-deterministische braadcast kanaal in situatie (K

,I). (Een semi-deterministisch broadcast
12
kanaal wordt gekenmerkt door de eigenschap dat één component deterministisch is.)

Stelling 5: Het capaciteitsgebied van het semi-deterministische
broadcast kanaal in situatie (K

12

,I) wordt gegeven door

e
0 < R < I(V;Z),
2

voor P(v,x,y,z) = P(v)P(x!v)P(y,z!x) zodanig dat ll'l.JII

<

il X Il + 2}.

Bovenstaande stelling bevat het capaciteitsgebied van het deterministische broadcast kanaal, en dus ook van het Blackwell broadcast
kanaal.

Een afbeelding van het capaciteitsgebied van het Blackwell

broadcast kanaal wordt gegeven in Figuur 3.
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Figuur 3.

Het capaciteitsgebied van het deterministische broadcast
kanaal van Blackwell.

7. ANDERE RESULTATEN

El Gamal [24] vond het capaciteitsgebied C(K

,III) voor de som
12
van twee z.g. inconsistent gedegradeerde broadcast kanalen. Tevens
vond El Gamal [24] het capaciteitsgebied

,III) voor het product
12
van twee inconsistent gedegradeerde broadcast kanalen. Voor de preC(K

ciese beschrijving van de betreffende capaciteitsgebieden zie het artikel van El Gamal [24] of van der Meulen [Il].

El Gamal [24] vond

ook het capaciteitsgebied van het z.g. spectrale Gaussische broadcast
kanaal met inconsistent gedegradeerde componenten, daarbij voortbouwend
op eerdere resultaten van Hughes-Hartogs [25].

Het capaciteitsgebied

van het Gaussische broadcast kanaal werd bepaald door Cover[!] en
Bergmans [26].

El Gamal [27] en [28] toonde aan dat in het geval van

een physisch gedegradeerd broadcast kanaal feedback het capaciteitsgebied niet kan vergroten.

Echter, Dueck [29] en 0zarow [30] toonden

aan dat als een broadcast kanaal niet physisch gedegradeerd is feedback het capaciteitsgebied wel kan vergroten.

Willems en van der

Meulen [31] hebben het bereikbare transmissiegebied dat door 0zarow
[30] gevonden was voor het Gaussische broadcast kanaal met feedback
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verbeterd en veralgemeend.
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HARTRITME-VARIABILITEIT: METING, ANALYSE EN INTERPRETATIE
O. Rompelman +
Spontane fluctuaties in het hartritme zijn een gevolg van
autonome neuronale beïnvloeding. Het meten en analyseren
van deze beïnvloeding kan inzicht geven in fysiologische
processen alsmede verstoringen hierin.

1. DE ELECTRISCHE HARTAKTIVITEIT
1. 1. Inleiding

De hartfrequentie is, ook tijdens rust, niet konstant: het is normaal
dat er schommelingen van 5 à 15% rond het gemiddelde ritme optreden. De
oorzaak van deze fluctuaties is gelegen in het feit dat het hart niet
volledig autonoom werkt, maar dat er beïnvloeding is door het autonome
zenuwstelsel. Hieruit volgt, dat we door nauwkeurige bestudering van de
hartfrequentie toegang krijgen tot het functioneren van het autonome zenuwstelsel en wel met name dat deel, dat invloed uitoefent op de circulatie. Aangezien de hartfrequentie uit het electrocardiogram (ECG) kan
worden afgeleid, hebben we hiermee tevens een zgn. non-invasieve onderzoekmethode [8]. Twee problemen zullen nu eerst bekeken moeten worden
t.w. het bepalen van de hartfrequentie uit het ECG en het bepalen van
de variabiliteit in de hartfrequentie, de zgn. hartritmevariabiliteit
(HRV).
1.2. De electrische hartaktiviteit
Een uitvoerige beschrijving van de electrische hartaktie gaat buiten het
bestek van deze bijdrage. We volstaan met het volgende. Op de rechterboezem van het hart bevindt zich een groepje cellen, de zgn. SA-knoop,
die het hartritne bepaalt. De SA-knoop wordt ook wel de gangmaker ge+ Technische Hogeschool Delft

Afdeling der Elektrotechniek
Mekelweg 4 / Postbus 5031, Delft
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noemd. Het vuren van deze cellen start de electrische hartcyclus. De
electrische hartcyclus wordt weerspiegeld in het ECG. In fig. 1 is de
electrische hartcyclus, alsmede de structuur van het ECG geschetst.

Fig. 1.: Schematische weergave van de electrische hartaktie (uit:
"The CIBA collection of medical illustrations", Vol. 5).
De cyclus bestaat uit: vuren van de SA-knoop, propagatie over de boezems (P-golf) (gevolgd door contractie van de boezem), een vertraging
van de prikkelgeleiding in de AV-knoop, propagatie door de His-bundel
en het Purkinje-weefsel naar de kamers en geleiding over de kamers
(QRS-complex) (gevolgd door contractie van de kamers), repolarisatie
van het kamerweefsel (T-golf). Het intrinsieke SA-ritme is zeer constant. De optredende variaties zijn voornamelijk een gevolg van neuronale beïnvloeding van de SA-knoop.
Uit het ECG willen we dus het hartritme bepalen. Dit betekent dat we
m.b.v. het ECG willen schatten op welk moment de SA-knoop vuurt. Hierop zullen we in 2 nader ingaan; voorlopig nemen we aan dat we deze tijdstippen hebben bepaald. Het volgende probleem is dan: hoe vinden we
een (tijdafhankelijke) grootheid, die representatief is voor de HRV.
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In de literatuur blijkt dat dit op verschillende manieren wordt gedaan.
De enige juiste benadering is die waarbij gebruik gemaakt wordt van de
kennis over het ontstaan van de variaties in het ritme waarin de SAknoop vuurt. In 3 zullen we hier verder op ingaan.
2. HET SCHATTEN VAN REFERENTIEMOMENTEN IN HET ECG
Bij het probleem van het schatten van een(of meer) referentiemomenten
in het ECG

gaan we uit van de hypothese dat het hart een aantal tijd-

invariante golfvormen s(t) genereert (P-golf, QRS-complex, T-golf).
Deze golfvormen worden verstoord: we meten x(t). We kunnen x(t) en s(t)
als volgt met elkaar in verband brengen:
x(t) = (l+r).s(t)+n(t)+b(t)
met:

( l)

x(t): de gemeten golfvorm
r: een factor die de amplitude variaties
weergeeft; ris constant voór de duur
van de golf Faar varieert slag op slag
(gevolg van variaties in de afstand hartelectroden)
s(t): de ideale golfvorm
n(t): additieve ruis (spieraktiviteit,
electrode-ruis)
b(t): periodieke storing (vnl.50 Hz brom).

Bovendien wordt de vorm van s(t) nog aangetast door variaties in oriëntatie van het hart t.o.v. de electroden. Dit betekent dus dat er zowel
lineaire als niet-lineaire verstoringen optreden. De oorspronkelijke
vraag was: hoe vinden we uit het ECG het vuurmoment van de SA-knoop.
In de ideale golfvorm is dat het moment waarop de P-golf begint. Echter
uit ieder ander moment is dit (na aftrekken van een vaste tijd) ook te
vinden! De vraag is nu: welk moment kiezen we dan als referentiemoment?
We hebben de volgende drie definities beschouwd voor, wat wordt aangeduid met Waveform Occurrence Time (WOT) t , t.w. (fig. 2)
0
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t

Fig. 2.: Twee definities voor de Waveform Occurrence Time;
t01

tijdstip waarop s(t) het maximum bereikt

to2 = !<t1+t2)

tijdstip halfverwege twee nivo-doorsnijdingen

top= t 01 = tijdstip waarop s(t) zijn maximum bereikt
dubbeldrempel: t 02 =½<t 1+t 2 ), waarbij t 1 en t 2 resp. positief en negatief gaande drempeloverschrijdingen zijn
matched filter: t 03 = tijdstip waarop het uitgangssignaal van een
(voor s(t)) "matched filter" zijn maximum bereikt.
We kunnen t 0 1, t 0 2 en t 0 3 schatten door de genoemde definities op x(t )
toe te passen: we vinden dan !oJ, i_02 en .È_03 • De keuze wordt nu bepaald
door na te gaan voor welke i geldt, dat:
(2)

We hebben dit onderzocht op twee manieren. Eerst is analytisch onderzocht wat de invloed van de individuele verstoringen was op de schattingen als we de golven modeleerden door een cos2 puls (voor de P- golf)
resp . een driehoekgolf (voor het QRS-complex). Door in de resultaten
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waarden te substitueren die uit metingen waren verkregen wordt een indruk van de diverse verstoringen op de drie varianties verkregen. Vervolgens werd het onderzoek herhaald voor coherent gemiddelde golven
als ideale golven en verstoringen die aan het signaal zelf werden ontleend. Het bleek, dat in sommige gevallen storingen elkaar verzwakten.
Als conclusie bleek, dat de matched-filter schatting de laagste variantie opleverde met de dubbeldrempelschatting als "goede tweede". Opgemerkt moet worden dat dit resultaat alleen op grond van de hypothese
van Gaussische onafhankelijke en additieve ruis van te voren voorspeld
had kunnen worden. Voor de P-golf bleek de spreiding l, 1

ms

en voor het

QRS-complex 0,1 ms. Omdat de signalen onder ideale condities werden
verkregen, moeten deze waarden als ondergrenzen beschouwd worden [4].

3. HARTRITME-VARIABILITEIT
3. l. Het meten van HRV
We hebben hierboven gezien hoe we uit het ECG een reeks tijdstippen
kunnen afleiden. De volgende stap is het vinden van een signaal dat
variaties in de herhalingsfrequentie van deze tijdstippen weergeeft.
Zoals in lal werd gezegd is het verstandig gebruik te maken van kennis
over de onderliggende mechanismen. Het blijkt dat als (sterk vereenvoudigd) model van de SA-knoop en zijn neuronale beïnvloeding gebruik kan
worden gemaakt van de zgn. Integral Pulse Frequency Modulator (IPFM)
(fig. 3) [3]. Als we in fig. 3 veronderstellen dat fo = R/M

O

het rust-

ritme is en voorts dat we moduleren met
(3)
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Fig. 3.: De "Integral Pulse Frequency Modulator" (IPFM)
We kunnen dan afleiden[!], dat het spectrum van de gegenereerde pulsreeks te vinden is door de volgende schrijfwijze voor p(t):

Ml

p(t) = Ifo +IR cos(2rrfmt~)+2 Ifo

Kml

~

nf

~

(1 + . 2 ) .
Kf 0
K=I n=-oo
L

KMI

Jn(Rfo) . cos [2rr(Kf 0 +nfm)t+n(!)+2 Krrf 0 a - RfO sin(cp-2rrfma)],
(4)

waarin: I

impulse inhoud

a

random variable [y(-a)=O]

Jn

Besselfunctie van de orden.

Een voorbeeld van een spectrum van een dergelijke pulsreeks is gegeven
in fig. 4.
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Fig. 4.: Voorbeeld van (een deel van) het spectrum van de pulsreeks
die door de IPFM wordt gegenereerd bij modulatie I!Vèt enkelvoudig harmonisch signaal.
We kunnen concluderen dat het modulerende signaal is te vinden door de pulsreeks dooreen laagdoorlaatfilter te sturen. Dit is dan ook een gebruikelijke manier om HRV te meten [2]. Als we alleen in het spectrum
zijn geïnteresseerd kunnen we ook direkt het pulsspectrum uitrekenen.
Dit lijkt onaantrekkelijk vanwege o.a. de problemen I!Vèt het bemonsteren
van puntprocessen. Als we ons echter realiseren dat we slechts in het
zeer laagfrequente deel van het spectrum zijn geïnteresseerd, dan blijkt
dit toch een aantrekkelijke procedure te zijn [7].
3.2. Het HRV-spectrum
Een voorbeeld van het spectrum van HRV, zoals dit werd verkregen met
behulp van de in 3. 1 genoemde direkte spectrumbepaling is gegeven in
fig. 5. Naast de zeer laagfrequente trend informatie vinden we twee
duidelijke maxima t.w. bij 0, 11 Hz en bij 0,29 Hz. De piek bij 0,29 Hz
is het gevolg van de ademhal _ing. Het blijkt dat in de HRV een komponent
aanwezig is die synchroon met de ademhaling is. Tussen ademhaling en
de bijbehorende HRV component blijkt eenredelijk lineaire relatie te
vinden te zijn die in termen van Bode diagrammen kan worden beschreven.
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Fig. 5.: Voorbeeld van een HRV spectrum van een proefpersoon tijdens
rust; (horizontàle as in mHz); het 10 sec ritme en de zgn.
respiratoire aritmie (0,29 Hz) zijn duidelijk zichtbaar.
De component bij 0, 11 Hz blijkt bij iedereen voor te ko100n. De frequentie kan variëren per persoon maar ligt vrijwel altijd tussen de 0,085
en 0,12 Hz. Aangenomen wordt dat. dit·'Verschijnsel te maken heeft met
een oscillatoir karakter van een · van de bloeddrukregulatie-mechanismen.
Dit mechanisme wordt dan beschreven met o.a. een sterke niet-lineariteit en een looptijd, resulterend in een "limit cycle" [9].
4. TOEPASSINGEN

4. !. Mentale belasting
De

sterkte van de eerder genoemde 0,1 Hz fluctuaties blijkt af te han-

gen van de mentale belasting. Hiernaar wordt veel onderzoek verricht
omdat hiermee misschien een mogelijkheid wordt geschapen een "objectieve" maat voor mentale belasting te ve~rijgen [5,6,8].
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4.2. Autonome neuropathie
Bij patiënten met autonome neuropathie, zoals bijvoorbeeld optreedt
bij diabetes wordt de totale propagatie en verwerkingssnelheid van het
autonome zenuwstelsel lager. Als we dit gegeven leggen naast de hypothese over het ontstaan van de 0, 1 Hz fluctuaties zoals genoemd in 3.2,
dan betekent dit, dat we een verlaging van de frequentie van deze oscillaties mogen verwachten. Hoewel er nog weinig onderzoek verricht is,
zijn er al voldoende aanwijzingen dat bij patiënten met autonome neuropathie inderdaad een verlaging optreedt van deze frequentie.
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A RESULT ON THE MINIMUM DISTANCE OF A LINEAR CODE WITH APPLICATIONS TO
CYCLIC CODES

c. Roos

+

In this paper it is shoü.Jn that bath the BCH bound and the
HARTMANN-TZENG bound for the minimum distance of a cyclic
code can be obtained quite easily as consequences of an elementary result on the minimum distance of a linear code,
1.

INTRODUCTION

Let C be any cyclic code of length n over the field GF(q), and let m be
the multiplicative order of q modulo n. If Nis a set of n-th roots of
unity in GF(qm) such that

c (x)

E

c

+--+

'd llEN

then N will be called a
C

=

o,

C (Il)

defining set of zeros for c, and we shall write

CN.

Let a be a primitive n-th root of unity and b any nonnegative integer.
< 1..
If N contains the "consecutive" powers a b+i 1 c 1, for O _
_< Ö - 2,
where ö

~

2 and

(n,c )

1

=

1
1, then the minimum distance dof Cis at

least ö. This result is known as the BCH bound for cyclic codes. See
e.g. [1], [3], [4].
HARTMANN and TZENG observed that there exist many cyclic codes whose
defining sets of zeros contain more than one set of consecutive roots,
and they succeeded in improving the BCH-bound for such codes [2].
In this paper we show (in Section 3) that both the BCH bound and the
HARTMANN-TZENG bound (and also the obvious generalizations of the
HARTMANN-TZENG bound) for cyclic codes are immediate consequences of

+ Department of Mathematics and Informaties
Delft University of Technology
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our main theorem (Theorem 1, Section 2), which is an elementary result
with an easy proof.

2.

THE MAIN RESULT

We start with a lemma. Let K be an arbitrary field. Then one has

LEMMA 1

[~ , ~ , ••• , ~ ] b e a matrix over K such that no k-1 columns
1
2
of A are linearly dependent, and let~= (x , x , ..• , xn) é Kn have
1
2
the property that nok of the elements xi are mutually equal. Then, in
Let A

the matrix

A'

=

any k columns are linearly independent.

PROOF
Suppose that A' contains k columns which are linearly dependent. Without loss of generality we may assume that these are the first k columns .
Then there will exist elements À , À ,
2
1
such that
k
E

i=l

k
E
i=l

•••

, Àn

e K (not all zero)

0

Hence,
k- 1
i:1 Ài (xi - xk)~

o.

Since any k-1 columns of A are linearly independent this implies that
À. (x.-xk) = 0 for 1 S i $ k-1. However, À. f O for 1 S i $ k; this
l.l..

l.

also follows from the fact that no k-1 columns of A are linearly dependent. Hence we obtain x
thesis.

1

= x

2

= .•• = xk, which contradicts our hypo-

□
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In the following K,A and A' will be defined as in Lemma 1. Let CA
denote the linear code of length n over the field K with Aas parity
check matrix. So

The minimum distance of CA will be denoted as dA; by convention we
write dA

if CA contains only one word. If CA' and dA' are defined

analogously, the following theorem is an obvious consequence of Lemma
1.

THEOREM 1
Clearly one has dA'
a codeword

~

=

~

dA. Equality will occur if and only if CA contains

(c , c ,
1
2

of the vector x

••• , en) of weight dA such that the entries xi

= (x 1' x 2'

••. , x)
n for which c.1. is nonzero are mutu-

D

ally equal.

3.

APPLICATIONS TO CYCLIC CODES

Now let N be a nonempty set of n-th roots of unity in GF(qm). If

... ,

at} then the t x n matrix over GF(qm) whose i-th

row is defined as
2

(a . , a,,
l.

1)

l.

will be denoted as HN. Clearly HN is a parity check matrix for CN.
The code over GF(qm) with HN as parity check matrix will be denoted

*
as CN.
that d

*

It contains CN as a (subfield) subcode. Therefore it is obvious
> d*

N -

N'

* denote the minimum distance of CN and
where dN and dN

CN respectively.
For each divisor i of n we define the cyclic code CNi as follows.
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: =

{ailaEN} and n = in'. Then, if i

> 1, it is clear that the

cyclic code CNi is degenerate, because its check polynomial divides
x

n'

-1; it consists of the i-fold repetitions of the words in the cyclic

code of length n' having Ni as defining set of zeros. The latter code
will be denoted as CNi' and the corresponding code over GF(qm) as e i .
N

THEOREM 2
Let N be a nonempty set of n-th roots of unity in GF(qm) and let S be
an n-th root of unity (also in GF(qm)) of·order i. Then it is obvious

* Equality will hold if and only if the code -*
that d * S ~ dN.
C . has
NU N
*
Nl.
minimum distance dN.
PROOF

*
From Theorem 1 it is clear that equality will hold if and only if CN
* such that all
= (c , c , ••• , en) of weight dN
1
2
* is a
powers Si for which c. is nonzero are mutually equal. Since CN
contains a codeword

_s

1.

cyclic code it may assumed without loss of generality that c

n

is non-

zero. Then, since Sn = 1 and Sj = 1 only if i divides j, it becomes

* contains such a codeword c if and only if c*i contains
clear that CN

* Since the minimum distance of -*
a word of weight dN.
CNi it Nat least
* this implies the theorem.
dN,

D

EXAMPLE
2
Taken= 15, q = 2 and N = {a, a }, where ais a primitive element in
4
15
GF(2 ). Recall that the decomposition of x
+ 1 in irreducible factors
is as fellows:
xl5 + 1

2
4
4 3
4 3 2
(x+l) (x +x+l) (x +x+l) (x +x +l) (x +x +x +x+l).

Suppose that a

4

+ a + 1

o,

s

aj for some j, O(S)

i and N'

NUSN.

* 3.
15 then Ni = { 1}, hence ë*- is the zero code, whence d * > dN
Nl.
N'
5
5
Ni
alO}.
{a
If i
5 then
=
The minimal polynomial of Il is
'
2
m5 (x) = X + X + 1. This is the generator polynomial of -*
CNi' which has
If i
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length 3. Hence ë*. has minimum distance 3. So Theorem 2 yields that
Ni

* = dN*
dN'
6
4
3
2
3
If i = 3 then Ni = {a , a }. Since m (x) = X + X + X + X + 1, the
3
* dN*
code -c*i, which has length 5, has minimum distance 5. Therefore dN,>
N

D

in this case.
COROLLARY 1
*
*
*
If N and 8 are as in Theorem 2 and 0(8) > n/dN then dNu N > dN.
8
PROOF

* from 0(8) > n/dN.
* Since the code
Let 0(8) = i and n = in'. Then n' < dN,
ë'*

Ni

has length n' its minimum distance cannot be equal tod* Hence
N°

* N > dN.
*
Theorem 2 implies that dNu
8

D

COROLLARY 2 (BCH bound)
Let N = {a b+i 1 c 1 1 0 Si $ ö - 2}, where (n,c )
1
1

1 and ê

PROOF
Use induction on ö. The case ö = 2 is obvious. Now let ö ~ 2. Put
* ~ ö
8 = a cl . Since (n,c ) =
we have 0(8) = n. Assuming that dN
1
(induction hypothesis) we may apply Corollary 1. This yields that
d:u N ~ ö + 1. Now observe that Nu8N = {ab+ilcl
8
we are done.

1

0 s; i

1

s; ö - 1}. Hence

D

COROLLARY 3 (HARTMANN-TZENG bound, generalized)
LetN= {ab+ilcl+i2c2 [*0si
and (n,c ) < ö. Then dN
2

~

1

s ö

2, 0:Si

2

ss}, where ê~2,

(n,c )
1

ö + s.

PROOF
Use induction ons. The cases= 0 corresponds to the situation in
Corollary 2. Therefore, let us assume tha t s > 0 and that d * > ö + s
c2Nfor the set N described in the corollary. Note that 8 = a
has order .
n/(n,c ), which exceeds n/(ó + s) since (n,c ) < ö. Hence Corollary 1
2
2

1
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applies. It yields that d*
~ ö + s + 1.
NUac 2 N
c2
Since Nua

N

{ ~Nb+ilcl+i2c2

1

0

:5 i· 1 :5

ö - 2, 0

i2

:5

s + 1}

:5

,

□

this proves the corollary.

EXAMPLE 2
Taken= 51, q = 2 and let C be the cyclic code with generator polynomial g(x)

m (x)m (x)m (x). The zeros of g(x) are ai, with
1
5
9
i e: c u c u c , where c
{1, 2, 4, 8, 16, 32, 13, 26},
1
5
9
1

es

{s,

cg

{9, 18, 36, 21, 42, 33, 15, 30}.

10, 20, 40, 29, 7, 14, 28} and

Clearly {7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16} c

c

u

1

~

u

c9 •

6, ö =

Hence Corollary 2, with b = 7, cl = 1, c2
that d

c5

s,

s = 1 yields

□

6.

It is obvious from the above proofs that Corollary 1 enables us to
generalize Corollary 3 straightforwardly to the following result,
which generalizes [2, Theorem 3].

THEOREM 3
:5

j

(n,c )*= 1, and (n,cj)<2 + s + s + ••• + sj-l if 2
1
1
2
Then dN ~ 2 + s + s + ••• + sk.
1
2

:5

j :5 k.

4.

{ab+il c1+i2c2 + ·•• + ikck

Io

s ., 1
J

Suppose N

:5

i .
J

:5

:5

k}, where

D

FINAL RESULTS

In this section we return to the case of linear codes (not necessarily
cyclic). We shall state and prove a generalization of Theorem 1 which
seems to have its own interest.

Let the matrix A be defined as before and
(m+l)xn matrix over the field K:

k:

dA

~

2. Let X be any
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X

X

mn

Furthermore, let the matrix A' be given by

A'

X

a

mn--n

THEOREM 4
If none of the columns in the matrix X vanishes elementwise , and
moreover every (m+l) x (k+m-1) submatrix of X has full rank, then
dA' ~ dA + m.

PROOF
Let us assume that dA,< dA + m. Then there exist k+m-1 columns of the
matrix A' which are linearly dependent over the field K. Let us denote
the i-th column of A' as a'., and let {a'.
--i

-1.

k+m-1 columns. Then there exist elements

1

i Er} be such a set of

À,
l.

E K (not all zero) such

that
i::
iEI

À,

o.

a'.

l. --i

This implies
i::
iEI

À,
l.

X

ri

a.

--i

0 , r

0, 1, 2, .•• , m.

( 1)

Now let J be a sutset of I of cardinality m+l, and let ~(J) denote
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the detenninant of the (m+l) x (m+l) submatrix of

x

whose columns are

indexed by the elements of J. By the hypothesis, J can be chosen in

t- 0. Let j E J. Multiply bath numbers of ( 1) with

such a way that /; (J)

the cofactor of the element x

. in the detenninant /;(J), and then take
rJ
the sum over r. This yields the following identity
i::
iEI

À.
i

!'.(Ju{i}-{j})a.

-i

.2.

j

t

E

J •

(2)

It is clear that !'.(Ju{i}-{j}) vanishes for i EJ-{j}.
Hence the sum in (2) contains at most (k+m-1)-m

=

k-1 nonzero terms.

However, since dA = k this implies that every term vanishes.
So we have

À.

!; (J u { i} -{ j})

i

Naw take i

o,

(3)

iEI,jEJ.

j in (3). Then we obtain that À.= O, for each j EJ.
J

Therefore, at most k-2 of the elements À. (iE I) are nonzero. As a
i

consequence we deduce from (1), using dA

0,

0,1,2, •••

iEI, r

=

k again,

,m.

Hence, if Ài is nonzero for some i EI, all elements in the i-th row
of X vanish, which contradicts the hypothesis.
Thus we have shown that dA'

~

D

dA + m.
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INFORMATION NETWORKS - DETERMINISTIC ELEMENTS
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ABSTRACT

We consider coding strategies for deterministic multi-user
channels, i.e. fora memory with known defects, fora multiple-access
channel, fora broadcast channel, and fora two-way channel.
I. INTRODUCTION

There are large electrical networks such as a network of power
lines, and there are small electrical networks such as an IF filter.
The theory of electrical networks applies to both. In analogy, there
are large communication networks using satellites in geostationary
orbit, and there are small communication networks such as 64K bit memories realized on a single integrated circuit chip. Likewise, the information theory of multi-user channels applies to both. We carry the analogy between electrical- and communication networks a little further.
The theory of electrical networks initially concerns networks of passive
(quiet) elements, i.e. R's, L's, and C's. Likewise, in communication
networks we consider noiseless (quiet) or deterministic multi-user
channels.

II. KNOWN DEFECTS

Consider an IC memory chip of which a fraction pof cells is defective. Let D be a ternary N-vector having O's at the locations of the
0-defects, l's at the locations of the 1-defects, and 2's elsewhere, N
being the total number of cells of the memory chip. Further assume that
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Dis known to the writer (not to the reader), see Fig. 1. Then we have

·~I

_x__

DEFECTS

r

•

Q(EFECTS)

Fig. 1.

Memory with known defects.

the following important (Kutznetsov and Tsybakov, 1974) result. The number of bits of information I(X;Y]Dl/N per memory cell that can be stored
has an asymptotically (N) achievable upper bound given by

I(~;!J!2_) /NS 1-p bits per memory cell.

Outline of proof: The probability P (~ that a randomly chosen bi0
nary input vector~ agrees with a particular vector of defects D in its
0/1-positions equals

where the total number e=pN of defects is the number of non-2 components
of D. Now consider a random subset Bof the 2N possible

~ sequences, and

let JBJ stand for the cardinality (number of elements) of B. The probability P [B] that a certain vector of defects Dis not matched by some
0

~

within B equals
P [ BJ= ( 1-2 -e ) JBJ s exp ( - 1B 12 -e ) •
O

Hence, by chosing

B=2N(p+e;) ,e; > 0,
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we see that P [B] +O as N+a,. Now partition the 2N possible ~-sequences
0
randomly over M(N) bins B ,B , ... ,BM(N). To send (store) the i-th
1 2
message, i=l,2, ... ,M(N), send that XEB. that matches the known defects
-

Dof the memory chip. This particular

l
~

is correctly received (read) !

In order for the probability P [B.] of not being able to find a match
~ 1
N( +E)
in B. to vanish we need
IB. !=2 p
. Hence, the number M(N)
l
l
M(N)= 2 N/ 2 N(p+E)= 2 N(l-p-E) , and
of messages (bins) equals

I(~;~_l~)/N=[logM(N)]/N=l-p-E.
Q.E.D.
Feedback strategies (Schalkwijk, 1971) can be used to correct
known defects. However, straight forward application only yields a storage capacity of l-h(p/2) bits per memory cell. To attain 1-p bits per
memory cell modification of the known strategies will be necessary.

III. MULTIPLE-ACCESS CHANNEL

The MAC has two inputs X and Y, and a single output Z. Consider, as
an example, the binary adder channel of Fig. 2. The ternary output Z is
the sum Z=X+Y of the two binary input random variables X and Y. The

X

\o,1l

y

\0,1 l

Fig. 2.

~

z

.

l o,1,2f

Binary adder channel.

capacity region of the MAC is known (Ahlswede, 1971; Liao, 1972), i.e.
the rates

¾ and

RY have to satisfy the following inequalities
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¾

~ I(X;Z!Y)

Ry ~ I(Y;ZIX)
¾+Ry ~ I(XY;Z),

where the input distribution PXY(x,y) is allowed to vary over all product distributions PXY(x,y)=Px(x)PY(y). For the binary adder channel
of Fig. 2 the capacity region is plotted in Fig. 3. ·Note that the rate

Ry
B

1

'·

'

1

1

-------~-~*---------

1/2

A

1 ·,

TIME SHARING

0-1-------.....------'-+--Rx
0

Fig. 3.

1

1/2

Capacity region of binary adder channel.

pairs (RX,RY)

that can be achieved with time (frequencyl sharing are

confined to the straight line connecting the points (RX,RY)=(l,O) and
(RX,Ryl=(0,1). Hence, rates much larger than those obtainable with time
sharing are possible!
That the point A in Fig. 3 is achievable can be understood as fellows. Present a sequence

!

of independent identically distributed (i.i.d)

binary random vari§lbles to the X input, where PX(O)=Px(l)=l/2. If this
sequence

!

can be recovered from the output sequence

~

then ¾=1 bit per

transmission. Now look at the resulting Y-+Z channel, see Fig. 4. An
input y=O can result in an output z=O or in an output z=l if the corres-
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z

y

Fig. 4.

Binary erasure channel.

panding X input equals x=l which happens with probability PX(l)=l/2.
Likewise, an input y=l can result in an output z=2 or in an output z=l
if x=O which happens with probability PX(O)=l/2. Information can reliable be sent through such a binary erasure channel at rates up to the
capacity CE=l-p=l/2 bit per transmission. Coding the input sequence Y
for reliable transmission over the binary erasure channel of Fig. 4 we
achieve Ry=l/2 bit per transmission. Knowing the input sequence Y from
decoding the corresponding output sequence Z we can naw recover the
input sequence X as X=Z-Y. By symmetry the point Bin Fig. 3 is also
achievable and timesharing gives us the remaining part of the boundary
to the capacity region of Fig. 3.
The capacity of the MAC with cribbing encoders, i.e. where one or
bath encoders see the other's code sequence up to or including the present symbol, is known (Willems, 1981). Likewise, the capacity region of
the binary adder channel of Fig. 2 with noiseless feedback to one or
bath inputs is known (Willems, 1982). However, the capacity region of
the general MAC with feedback is unknown. Here is an interesting and
fundamental problem that should not be laid aside as being toa theoretical. If reseàrchers had refrained from working at artificial channels
like the binary adder channel of Fig. 2 one might not have discovered
sa soon that time (frequency) division is by no means optimum. Realizing this, however, means that more channels can be packed in the same
frequency band!
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IV. BROADCAST CHANNEL

The BC is the dual of the MAC, i.e. a BC has a single in~ut Z, and
two outputs X and Y. Consider, as an example Blackwell's BC as given in
Fig. 5. Inputs z=O and z=l result in outputs x=y=O and x=y=l, respectively. However, an input z=2 gives x=l and y=O. A general expression for

Z
0

__x_ !o,1l

z
y

Fig. 5.

(0,1/

X
0

Y
0

1

1 1

2

1

0

Blackwell's broadcast channel.

the capacity region of the BC is not known! The capacity region of
Blackwell's BC was recently found by Gelfand (Gelfand, 1977), and is
shown in Fig. 6. This beautiful capacity region is the convex hull of
two binary entropy functions h(x). Again, as was the case with the MAC,

1/2

Ry '

' ' ''
/ ..
I

/
I

1

1

''

'
'

'-

1

1/2

1

'

1

, TIME SHARING

'·

'·

Rx

Fig. 6.

The capacity region of Blackwell's BC.
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the capacity region significantly exceeds the time (frequency) sharing
region. In the next paragraph we show the achievability of Gelfand's
region.
The Z + X information s tream is coded in to 0 ' s and 1 / 2 's . As the X
output cannot distinguish between the inputs z=l and z=2 we reserve the
z=l/2 alternative for the Z+Y information stream. Now if Pz(0)=p then
Rx=h(p) bits per transmission. For the Z+Y information stream the input z=0 acts as a defect, i.e. for an input z=0 the output is always
y=0 whereas for an input z=l/2 the output y could also be y=l (in the
case that z=l). Now invoking the Kuznetsov and Tsybakov result of
Section II we see that Ry=l-p bits per transmission is achievable.
The rate pair (RX,RY)=(h(p),1-p) corresponds to the horizontal dashed
h(x) curve in Fig. 6. By symmetry we also have a vertical dashed h(x)
curve, and timesharing, i.e. taking the convex hull, completes the
boundary to the capacity region in Fig. 6.
Note that feedback from one (semi-feedback) or both outputs of
Blackwell's BC does not make sense as for this deterministic channel
given the input, both outputs are known.

V. TWO-WA Y CHANNEL

The TWC, see Fig. 7, introduced by Shannon (Shannon, 1961) in 1961
marks the beginning of information theoretic research on multi-user
channels. Of all the multi-user channels treated so far it is the most
difficult one. Its capacity region Gis not known. In the case of the

=• ::

TERMINAL 1

:: -•-----t•,,___-T-WC___,1---1-•

Fig. 7.

Two-way channel.

TERMINAL 2

MAC and the BC the information flow is from left to right allowing
familiar coding techniques. However, in the case of the TWC each terminal by observing its own output gets some information concerning
the effect of its past inputs, i.e. except the normal information flow
from one terminal to the other there is also a circular flow of information back to the same terminal. This circular information flow implies
that familiar coding techniques, in general, do not suffice to operate
the TWC at capacity and game theoretic coding stranegies are necessary.
As there are many more coding strategies than there are simple codes,
circular information flow in a network complicates the coding problem
by an order of magnitude.
We will naw give a simple but fundamental example, see Fig. 8, of
a TWC. Blackwell's binary multiple channel (BMC), or the AND-gate, has
an output Y=Y =Y that equals Y=X x , where bath inputs
1 2
1 2

Fig. 8.

x1and x2

and

Blackwell's binary multiplying channel.

thus also the output Y are binary random variables. Shannon has given
an inner bound Gi and an outer bound G

0

to the capacity region of the

general TWC. The inner bound Gi is obtained by maximizing the information rates I(X ;Y jx ) and I(X ;Y [x ) over all product distributions
1 2 2
2 1 1
P(x ,x )=P(x )P(x ), i.e. the inner bound Gi is obtained by assuming
2
1
1
2
the inputs x and x at bath terminals to be statistically independent.
1
2
The outer bound G is obtained by maximizing I(X ;Y jx ) and I(X ;Y [x )
1 2 2
0
2 1 1
where P(x ,x ) is no langer restrained to be of the product type . Fig. 9
1 2
gives Gi and G for the BMC as computed by Shannon (Shannon, 1961). For
0

21 years it has been thought that a memoryless element like the AND-gate
(BMC) should be operated by i.i.d. sequences !land !

, i.e. P(x ,x )=
2
1 2
P(x )P(x ), implying that the capacity region G of the AND-gate (BMC)
1
2
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Achievable rate pairs (R ,R ) for the BMC.
1 2

coincides with the Shannon inner bound region Gi. However, recently a
coding strategy (Schalkwijk, 1982) was found that outperfo=s the
Shannon inner bound region Gi as indicated in Fig. 9. In the next paragraph we will give an intuitive idea of Schalkwijk's strategy of coding
on the unit square.Fora complete description the reader is refered
to the IEEE Transactions on Info=ation Theory.
We restate our problem. Consider Fig. 10 where two participants 1

Fig. 10.

Alternative statement of BMC problem.

and 2 are permitted to operate their respective switches once every
second. The participants can not see each ether but both can see the
light that may be switched on as a result of them manipulating their
switches. Assume the symmetrie situation where the amount of information R

that 1 sends to 2 equals the amount of information R that 2
2
1
sends to 1 by both of them observing the light. Find a coding strate-

gy that yields a high value R=R =R of the transmitted information.
1 2
Here it isl The messages e and e at terminal 1 and terminal 2, res1
2
pectively, can each take on the values 0,1, and 2, see Fig. 11. To
each pair (9 , 9 ) of messages corresponds one of the nine subsquares
1
2
of the 3x3 square. On the first transmission if e =0 or 1 send xi =1,
1
1

-02-

Fig. 11.

2

1

0

2

011

010

00

1

010

101

100

0

00

100

11

Coding on a 3x3 square.

otherwise send xi =0, i=l,2 . In the four subsquares in the lower right
1
hand corner we receive yi =1, in the remaining five subsquares we re1
ceive yi =0, i=l,2, as indicated in Fig. 11. If on the first transmis1
s i on yi =1, i=l,2, was received then on the second transmission if e =0
1
1
send xi =1, otherwise send xi =0, i=l,2. In the subsquare in the lower
2
2
right hand corner we receive yi =1, i=l,2, etc. Note, in Fig. 11, that
2
both the lower left hand subsquare and the upper right hand subsquare
have an output yil'yi =00, i=l,2. Knowledge (compare the conditioning on
2
in I(X ;Y
)) of the local message enables the receiver to resolve
2
1 2 2
the ambiquity! Also note that three subsquares require two transmissions

x

1x

each, and six subsquares require three transmissions each. Hence, the

transmission rate becomes

3
6
R=log 3/( x2~x3)=.59 bits per transmission.
2
9
We started our presentation by calling attention to the analogy
between electrical networks and communication networks. Finishing in
a similar fashion, it turns out that the XOR should be operated with
sequences of independent inputs whereas the AND and the OR require
dependent input sequences, i.e. input sequences with memory. so, one
could compare the XOR toa resistor, the AND to an inductance, and
the OR toa capacitor.

VI. CO:OCLUSIONS

we considered coding strategies for some deterministic information
network elements, i.e. multi-user channels. An up to date review on the
capacity regions of multi-user channels can be found in the IEEE Transactions on Information Theory (v.d.Meulen, 1977) and also in the Proceedings of the IEEE (El Gamal and Cover, 1980). A review article also covering protocols and cryptografy will appear shortly in Reports on Progress in Physics (Schalkwijk, 1982 to appear).
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PETRI-NETWERKEN ALS REPRESENTATIE VOOR LEREND GEDRAG

.
+./L.P.J, Veelenturf +
J. Schripsema

1. KENNISREPRESENTATIE
Als men onder leren het vermogen verstaat om op basis van een beperkt
aantal ervaringen of observaties een daar achterliggende wetmatigheid
te construeren, dan lijkt het onvoorstelbaar dat machines dit induc~
tieve principe zouden kunnen realiseren, daar alle mechanistische operaties deductief van aard zijn.
Om te achterhalen in hoeverre met een machine lerend gedrag kan worden
gerealiseerd, is het zinvol na te gaan of een Turing-machine lerend
gedrag kan simuleren. Immers, de these van Turing zegt: Elk proces dat
effektief uitgevoerd kan worden, kan gerealiseerd worden met een
Turing-machine.
Hoewel de Turing-machine een zeer machtige machine is, is hij zeer inefficient en is gezien zijn specifieke structuur niet geschikt als
model voor het lerend vermogen bij kennisverwerving. Als model voor
kennisverwerving

lijkt een taal-manipulatie-systeem meer voor de hand

liggend te zijn. Zo'n taal-manipulatie-systeem dat equivalent is aan
de Turing-machine is een z.g. Produktie-Systeem (P.S.) dat in 1943 ontwikkeld is door Emil Post. Men kan aantonen dat met de produktiesystemen van Post, Turing-machines zijn te simuleren, zodat we aan princi?iële mogelijkheden niets verliezen door een produktie-systeem te gebruiken als model voor kennisverwerving. We sluiten daarbij tevens aan
op recente ontwikkelingen in cognitieve psychologie waarbij eveneens
produktie-systemen worden gebruikt als formeel model voor bepaalde intelligente vermogens, zoals spraakherkenning door de mens.
+

.

Technische Hogeschool Twente
Afdeling der Elektrotechniek
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Een produktie-systeem bestaat in essentie uit een aantal z.g. produktieregels. Zo'n produktie-regel zegt hoe men uit een rij symbolen van bepaalde vorm een andere rij van symbolen kan maken. Zo'n produktieregel
die men naar keuze mag toepassen is in tegenstelling tot het welomschreven gedrag van een machine weinig imperatief of deterministisch .
Waarschijnlijk ligt hierin de kracht van produktie-systemen als middel
tot formalisatie van kennisverwerving.
Naast de produktie-regels is er voor een produktie-systeem een alfabet
van symbolen gedefiniëerd en tevens is er een database (of axioma's)
waarop de produktie-regels worden toegepast.
Voorbeeld: Optelling (unair)
Alfabet

{I, +, =}

Axioma

{1+1 = Il}

Produktie-regels: $1+$2

$3 ➔ $1 !+$2

$3 I
$1+$2
$3 + $ 1+$2 I
Het symbool$ staat voor een rij symbolen.
Eenvoudig is te zien dat de "zin" 11+111 = 11111 tot de "taal" behoort
die gedefiniëerd wordt door het gegeven produktie-systeem. Tevens zien
we dat deze zin op meerdere manieren geproduceerd kan worden.
Men kan het linkerlid van een produktie-regel zien als een conditie
waaraan voldaan moet worden en het rechterlid als de aktie die daarop
volgt. Wanneer we op deze wijze tegen een produktie-regel aankijken
dan herkennen we een vorm die ook in de structuur van een Petri-net
aanwezig is.
Een Petri-netwerk kent twee bouwstenen: plaatsen (places) en transities
(transitions) met daartussen gerichte lijnstukken. Een plaats kan een
z,&"token" bevatten of niet (aktief zijn of niet), hetgeen

we

aangeven

met een stip in zo'n plaats. Wanneer alle ingangsplaatsen van een transitie een token bevatten vuurt de transitie, d.w.z. in alle uitgangsplaatsen wordt een token gezet en uit alle ingangsplaatsen wordt het
token verwijderd. Ingangsplaatsen van een transitie kan men opvatten
als de condities van een produktie regel en de uitgangsplaatsen als het
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resultaat van de aktie van de produktie-regel. De plaats representeert
een conditie en de geldigheid van de conditie wordt weergegeven met de
aanwezigheid van een token. Aan plaatsen kunnen we dus een label hangen
zodat we de produktie-regel 2+3-+ 5 kunnen weergeven met het petri-net
van figuur 1 •

Figuur 1 • .
Door netwerken van de vorm van figuur 1 op bepaalde wijze aaneen te
schakelen kunnen we structuur aanbrengen in de volgorde van toepassing
van produktie-regels. Ook wiskundige functies kunnen we weergeven met
produktie-regels en representeren met een Petri-net. Geldt voor een
. F: xk +y rd at F ( a ,a , •• ,ak )
f unctie
1 2
weergeven met de produktie-regel:

Hier staan meerdere condities in het linker lid en meerdere akties in
het rechter lid, d.w.z. indien x =a en x =a •.• en ~=ak dan wordt
1 1
2 2
y 1=s 1 en y 2=s 2 .•• en yr=Sr,
De realisatie vaneenfunktie F: AxB-+C met A={a ,a , .. ,an},
1 2
B={b 1 ,b 2 , •. ,bm} en C={c ,c , •. ,ck} is weergegeven in figuur 2.
1 2
Om samengestelde functies zoals G{F(x)} in een Petri-net te realiseren
vormt de aanwezigheid van het funktieresultaat F(x) een conditie voor
de berekening van G{F(x)}. Deze conditie kunnen we vertolken door aan
elke funktie-realisatie in het Petri-net een start- en st9pplaats toe
te voegen (zie figuur 2).
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2.

LEREN

Er zijn vele gebieden van kennis waar het leren een belangrijke rol
speelt. Veel van deze gebieden bevatten echter kenniselementen die vaag
omschreven zijn. Om deze extra complicatie te voorkomen is voor de simulatie van leergedrag een kennisgebied gekozen waar begrippen en operaties precies gedefiniëerd zijn. Dat gekozen gebied is de wiskunde waarbij we ons vanwege de eenvoud zullen beperken tot eindige getallen
stelsel en simpele funkties.
Voord~ simulatie van het leergedrag is een algorithme ontworpen dat een
Petri-netwerk kan opbouwen, afbreken en wijzigen. Het oogmerk is dat in
een leerfase in het Petri-netwerk een onbekende wiskundige funktie wordt
gerepresenteerd op basis van een beperkt aantal voorbeelden van paren
argumenten en bijbehorende functiewaarden van de te leren funktie,
m. a.w. het leren omvat het generaliseren, Een tweede aanname is dat we
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aan het begin van de leerfase reeds beschikken over een Petri-netwerk
dat enkele simpele funkties bevat, maar niet het nog te leren funktievoorschrift.
Bij het leren lijkt het een algemeen principe te zijn dat tijdens het
leren de nog onbekende kennis wordt vertaald in reeds aanwezige kennis
of wordt opgebouwd uit stukken van reeds eerder geleerde kennis. Dit
principe van leren ligt ook ten grondslag aan de simulatie. De vraag
rijst echter welke strategie moet worden gekozen zoda½ uitgaande van
een beperkt aantal voorbeelden van argumenten en bijbehorende funktiewaarden het funktievoorschrift kan worden gevonden. Er zijn meerdere
strategieën denkbaar. De beste strategie is die waarbij voor een zo
groot mogelijk aantal verschillende leersituaties de strategie tot een
gewenst resultaat leidt. Het onderzoek naar geschikte leerstrategieën
zal nog meer aandacht vergen. In het volgende voorbeeld, dat dient als
illustratie van de simulatie, zal de keuze van de leerstrategie mede
bepaald worden door de opgave uit de leersituatie.
Voorbeeld:
Gegeven een aantal voorbeelden van de optelling modulo 4: l+0=l, 1+2=3,
2+1=2, 3+1=0. De voorbeelden worden in het Petri-net gerepresenteerd.
De opgave is een algorithme te bedenken dat, uitgaande van deze voorbeelden, de funktie "optellen-modulo-4" in het Petri-netwerk realiseert.
Het Petri-netwerk bevat in de beginstrategie de funktie"opvolger":
S(x)=(x+l)mod 4 zoals in figuur 3 is weergegeven en de funktie"voorganger'P(x)=(x-l)mod 4, die de inverse is van S(x).
Het algorithme zoekt onder de voorbeelden clusters van voorbeelden die
onderling weinig verschillen. In dit geval plaatsen we in een cluster
de voorbeelden waarbij het eerste argument steeds hetzelfde is. We vinden de clusters:
1+0=1

2+1=3

3+]=0

1+2=3
Vervolgens zoeken we een cluster van voorbeelden zodat wanneer we afzien
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'

(transities zijn hier weergegeven door een cirkel met pijl)

Figuur 3.

van het gemeenschappelijke argument, de voorbeelden consistent zijn met
een meer eenvoudige funktie die reeds in het Petri-netwerk aanwezig is,
We zien dat voor de eerste cluster van voorbeelden geldt F(x,y)=S(y) indien x=l. De gevonden funktie noemen we de basisfunktie, In het Petrinet worden de gegeven voorbeelden aangevuld met deze basisfunktie. De
overige voorbeelden proberen we nu te herleiden tot dit speciale geval.
We nemen een tweede cluster en veranderen het eerste argument in een
en vragen ons af hoe we het tweede argument moeten veranderen, zodat
bij al de voorbeelden uit die cluster de uitkomst ongewijzigd blijft,
De funktie die het eerste argument (hier 2) omzet in een 1 noemen we de
eerste

correctiefunktie H • Voor het voorbeeld geldt H (2)=1. De
1
1
tweede correctiefunktie H moet zodanig zijn dat F(l, H (1))=3.
2
2
De waarde van H (1) kunnen we vinden door achtereenvolgens alle argu2
menten van de basisfunktie te proberen. We vinden dat H2 (1)=2. De volgende twee stappen zijn weer generalisaties. We zoeken eerst in het
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Petri-net naar een funktie die consistent met H (2)=1. We vinden
1
H (x)=P(x). Vervolgens zoeken we een funktie die consistent is met
1
H (!)=2. We vinden H (y)=S(y).
2
2
Na deze drie generalisaties hebben we dus gevonden
F(x,y)

waarbij

s (y)

indien

x=l

F(H (x), Hz (y)) indien
1

x;!I

H (x)
P(x)
1
Hz(y) = s (y)

Hiermee hebben we de funktie "optellen-modulo-4" gevonden, zie figuur 4.

3.

CONCLUSIE

Met een Petri-net blijkt het mogelijk te zijn leergedrag te simuleren.
Voor specifieke toepassingen van leergedrag is een Petri-net inefficient. Een Petri-net als representatiemiddel bij de formalisatie van
leergedrag biedt perspectief. Meer onderzoek zal gedaan moeten worden
naar meer algemeen toepasbare leerstrategieën.
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INFORMATIE-THEORETISCHE ASPECTEN LAGE-DOSIS ELEKTRONENMICROSCOPIE.+
C.H.Slump, H.A.Ferwerda en B.J.Hoenders.

++

In de lage-dosis elektronenmicroscopie speelt de klvantwn ruis
een dominante rol. De geregistreerde beelden zijn realisaties
van een stochastisch proces. Het gereconstrueerde object is derhalve ook een stochastische grootheid met een te bepalen kansverdeling, welke ons in staat stelt uitspraken te doen omtrent
het object. Hiervoor moet i.h.a. een niet-lineaire stochastische
integraal vergelijking worden opgelost. Heeft men apriori kennis omtrent het object, dan kan veelal de voorwerpsreconstructie geforrrruleerd worden als een parameter schattingsprobleem.
1. INLEIDING PROBLEEMSTELLING.
Elektronenmicroscopie wordt bedreven omdat hierbij een veel groter
scheidend vermogen te verkrijgen is dan bij lichtmicroscopie. Dit wordt
duidelijk als we bedenken dat object details in de orde van grootte gelijk aan de golflengte nog net waarneembaar zijn. De golflengte van
zichtbaar licht is ongeveer 0,5 µm terwijl de golflengte van tot lOOkeV
versnelde elektronen 4 pm bedraagt. Tegenover dit voordeel staan nadelen. Een ervan is de stralingsschade die objecten oplopen als zij door
elektronen gebombardeerd worden. Met name voor objecten van biologisch
materiaal is de stralingsgevoeligheid hoog. Toch is informatie omtrent
de structuur van bijv. eiwitten van essentieel belang voor het begrijpen van functie en werking van deze materialen.
Om het object tijdens het afbeeldingsproces zo weinig mogelijk te
beïnvloeden is het noodzakelijk om het aantal elektronen dat met het ob-

+ .

Dit onderzoek wordt gesteund door de Nederlandse Organisatie voor
zuiver-wetenschappelijk onderzoek (Z.W.O.).
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ject in interactie treedt zo laag mogelijk te houden. Dit heeft tot gevolg dat de geregistreerde beelden een sterk stochastisch karakter hebben, d.w.z. de signaal-ruisverhouding is uitermate laag. De fysische
grootheid die direct aan de objectstructuur is gerelateerd, is de verstrooide elektronen-golffunctie. De relatie tussen de objectgolffunctie,
dat is de elektronen-golffunctie in een vlak onmiddellijk na het object,
en de objectstructuur bespreken we in een eenvoudig model.
We beschouwen hierbij alleen elastische verstrooiings processen. Als
belichtende elektronenbundel nemen we een vlakke golf exp{ikz} die invalt langs de z-as, de optische as van de microscoop (zie fig.!), met k
het golfgetal 2TT/À

waarbij À de golflengte is van de versnelde elek-

tronen. Het object karakteriseren we door een elektrostatische potentiaalverdeling V(E._). De objectgolffunctie wordt nu gegeven door:
~

(r) = exp{ikz +in(r )}

0-0

waarin r

-o

0

( 1)

-0

de plaatsvector is in het objectvlak en n(r) de fase-ver-0

schuiving van de elektronen-golffunctie ten gevolge van het object.
Deze fase-verschuiving wordt gegeven door:
z
n(r) = c
-0

J
-co

0

V(r ,z)dz
-0

(2)

met c een konstante. We zien dat de fase-verschuiving n(E.o) de projectie
is in de z-richting van de potentiaalverdeling V(E._). Het doel in de
elektronenmicroscopie is om informatie omtrent de objectstructuur te
verkrijgen uit de geregistreerde beelden d.w.z. de bepaling van V(E).
Er zijn twee wegen waarlangs dit verwezenlijkt kan worden. De eerste
manier richt zich op de bepaling (schatting) van de fase-verschuiving
n(.), waarna uit deze en evt. meerdere projecties (met meer stralingsschade) de V(E._) gereconstrueerd moet worden. Dit inverse probleem beschouwen we hier niet. De andere manier maakt gebruik van apriori kennis die aanwezig is omtrent het object door de potentiaalverdeling mathematisch te beschrijven door een (beperkt!) aantal parameters. Uit het
geregistreerde beeld moeten nu deze parameters bepaald (geschat) worden.
Een complicatie in beide gevallen is dat een golffunctie niet een direct
waarneembare grootheid is, alleen de intensiteit d.w.z. de modulus kwa-
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draat van de golffunctie is voor directe meting toegankelijk. De fase
van de golffunctie bevat nu net de informatie omtrent het object en
deze grootheid lijkt verloren te zijn gegaan in de metingen (fase probleem).
In de volgende paragraaf zullen w_e het transport in de microscoop
beschouwen van de elektronen-golffunctie van objectvlak naar beeldvlak.
We zullen de beeldvorming bestuderen onder lage-dosis omstandigheden.
Daarna zal de bepaling van de fase-verschuiving en het parameterschatten apart besproken worden.

2. BEELDVORMING EN BEELDREGISTRATIE ONDER LAGE-DOSIS OMSTANDIGHEDEN.
We beschouwen nu de beeldvorming van een conventionele transmissieelektronenmicroscoop onder lage-dosis omstandigheden. De microscoop beschrijven we door relaties te specificeren tussen de golffuncties in
drie verschillende vlakken, t.w. het reeds · eerder genoemde objectvlak,
de uittreepupil en het beeldvlak (zie fig.!), Om de vergelijkingen niet
onnodig te compliceren beperken we ons hier tot één ruimtelijke dwarsdimensie. De

generalisatie naar twee dimensies is in een aantal geval-

len triviaal.

X

obJectMuder
1

1

-----1!1,:

' 1
~al

vlakke

"lenzen"
(]

1
+--+-------+-----+------+-------z
; 1

golf.
bel,cnting

' 1

-/- '..11
object /

:
1
1
1

1
1

Lr
1

1

u,ttreepup,1

z=zp
beeldvlak

fig. 1. Schema van het beeldvormend systeem.
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In ons geval van volledig coherente belichting geldt dat de beeldgolffunctie

W·l. (x)

W0 (x)
0

aan de objectgolffunctie

gerelateerd is door:

W.l. (x) = Of K(x O -x)W O (x O )dx0

(3)

waarin K(.) benaderd wordt door [ !]:
+13

J

K(x0 -x) .

exp{-i~(~)-2Tii(x -x)~}d~,

-13

(4)

0

waarbij 13 de afmeting van de uittreepupil beschrijft. In (3) en (4)
hebben we als volgt eenheden gekozen: x
(golflengte) en x in eenheden MÀ
~

0

is uitgedrukt in eenheden À

waarin M de (laterale)vergroting is,

is uitgedrukt in de brandpuntsafstand van het optische systeem. De

fase factor~(.) in (4) brengt de onvermijdelijke sferische aberratie
(coëfficient C) en de opzettelijke defocussering (coëfficient ö) in
s

z

rekening:

~ (0

=

2t [ ¼cs~4 - ½öz~2 l

(5)

De aberraties van het optische systeem spelen een belangrijke rol. Als
de overdracht van object-naar beeldvlak ideaal zou zijn dan zouden de
door ons beschouwde fase-objecten geen kontrast veroorzaken (modulus
beeldgolffunctie gelijk aan!). Door de vervorming van de golffronten
tengevolge van de aberraties geven fase-objecten toch kontrast. In het
ruisvrije geval, dat is in de limiet voor oneindig veel elektronen die
bijdragen aan het afbeeldingsproces, is de intensiteitsverdeling in het
beeldvlak evenredig met de modulus kwadraat van de beeldgolffunctie.
Onder lage-dosis omstandigheden is het aantal elektronen nT dat door
de bron gedurende de belichtingstijd T wordt geëmitteerd een stochastische variabele met de Poisson-verdeling:
(6)

waarin Àb de Poisson-parameter van de bron is (het gemiddelde aantal
geëmitteerde elektronen per seconde). De kans P.]. dat een door de bron
geëmitteerd elektron in een oppervlakte element Ai in het beeldvlak aankomt wordt gegeven door:
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P.

l.

a

J iµi (x)iµi* (x)dx

-1
0

(7)

A.l.

Aan te tonen is [ 2], dat het aantal elektronen ni dat in het beeldelement Ai gedurende de opnametijd T aankomt een stochastische variabele
1.s met de volgende Poisson-verdeling:
k

P{n.=k} = exp{-ÀbTP.}{ÀbTP.} /k!
l.

l.

l.

(8)

k = o,1,2, ...

We zullen aannemen dat de beeldregistratie ideaal is. Het beeldvlak
wordt verdeeld in een groot aantal elkaar niet overlappende beeldelementen, dit aa?tal N wordt zodanig gekozen dat het beeld bemonsterd
wordt volgens Whittaker-Shannon. We onderstellen nu dat de in elk beeldelement aankomende elektronen door middel van een detectie mechanisme
geteld worden. Een geregistreerd beeld is nu een matrix (in ons geval
dimensionaal) getallen die de aangekomen aantallen elektronen representeert (;:=(n 1,n , ... ~)). Aan te tonen is [ 2] dat de stochastische va2
riabelen nk en n statistisch onafhankelijk zijn (k#l). Het stochas1
tische beeldproces wordt volledig beschreven door de kansverdeling:
N

n.

P{n 1,n 2 , •.. ,~} = ~=! exp{-ÀbTPi}{ÀbTPi} 1./(ni)!

(9)

De volgende paragraaf behandelt de bepaling van de objectgolffunctie
en daarmee de fase-functie n(x ), uitgaande van het geregistreerde
0

3. BEPALING VAN DE OBJECTGOLFFUNCTIE.
Als hulpfunctie voeren we in de golffunctie iµp(s) 1.n de uittreepupil
van het optische systeem (zie fig.!):
iµ (s) = exp{-i~(s)}
p

f00

De beeldgolffunctie is aan
iµ. (x)
l.

iµ (x )exp{-2nix s}dx.
0

ijJ

p

0

(.)

= fiµ (s)exp{2nixs}ds.
0

p

0

( I 0)

O

gerelateerd door:
( I I)
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Het beeld is bemonsterd in N beeld-elementen met N gelijk aan 2o o
0

(Shannon getal). Uit (Il) volgt met (7) en (8) voor de bemonsteringspunten 9-E{-½N,-!N+l, ..•. ,½N}:
E{n(

9,

4 µ0

)}c:<ÀbTN-l fiµ (E;')dE;' Jt(s")exp{2rri(E;'-E;")
0

p

O

p

9,

4 µ0

}dE;"

(12)

Zij c(E;), de Fouriergetransformeerde van het beeld, als volgt gedefinieerd:

½N
c(E;) = (48)-l E
n( 9, )exp{-2rriE; 9, }.
48
48
9-=-½N

( 13)

We substitueren nu (12) in (13) en benaderen Eexp{2rri(E;'-E;"-E;)

9, } door
48
4Sö (E;' -E;"-E;) (N>:i. 1). Uitvoering van de integratie over E;", daarbij be-

denkend dat de ö(.) functie alleen van nul verschillend kan zijn voor
-S~t;•-t;~+S, levert:
c(E;) =
( 14)
c(E;) =
Vergelijking (14) is een niet-lineaire Volterra integraalvergelijking
van de le soort met een stochastische aandrijffunctie c(E;). Als we de
oplossing van (14) verkregen hebben, moet hiermee nog de integraalvergelijking (10) geïnverteerd worden om de objectgolffunctie te verkrijgen. Het stochastische karakter van de oplossing van (14) wordt in
hoofdzaak bepaald door het stochastische proces c(E;). De statistische
kenmerken van dit proces

zijn te bepalen uit (8),(9) en (13). Het is

geen eenvoudige zaak om analytische uitspraken te doen omtrent de invloed van de ruis op de gereconstrueerde golffunctie. Zelfs in het
ruisvrije geval is de integraal vergelijking (14) niet eenduidig oplos-

*

baar : als iµ (E;) aan (14) voldoet, dan ook iµ (-E;)(tweeling beeld).
p

p

Voor zwakke objecten, d.w.z. objecten waarvan de fase-verschuiving
exp{in(x )} benaderd kan worden door l+in(x )(met verwaarlozing van
0

0

kwadratische-en hogere-orde termen), reduceert (14) tot een lineaire
vergelijking die analytisch opgelost kan worden. Voor deze klasse van
objecten is de ruis in deiµ (.) expliciet te bepalen. Vergelijking (10)
p

kan nu geïnverteerd worden en de kansverdeling van de ruis in de gere-
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construeerde golffunctie kan worden aangegeven.

4. PARAMETERSCHATTEN.
We gebruiken nu apriori kennis omtrent het waargenomen object. De
potentiaalverdeling V(!._) wordt gemodelleerd als functie van een beperkt
aantal parameters. Het schattingsprobleem is sterk afhankelijk van het
functionele verband tussen de parameters. We zullen daarom een voorbeeld bespreken. Stel we willen in het beeld de positie bepalen van
een wat zwaarder atoom (zwaarder dan koolstof) dat op een specifieke
plaats in bijv. een bio-molekuul is aangebracht als "marker". We zullen het probleem vereenvoudigen door aan te nemen, dat we alleen het
signaal van de marker in rekening hoeven te brengen (m.a.w. we verwaarlozen het signaal van de rest van het molekuul). Als we de marker
opvatten als een zwak fase-object, dan kunnen we de golffunctie in het
objectvlak (z =o) modelmatig voorstellen door:
0

( 15)

met c' een reële konstante <I en a de te schatten atoompositie. Met
verwaarlozing van hogere orde termen kunnen we nu voor de bemonsteringen tE{-½N, •... ,½N} van het beeld schrijven:
(16)
Door nu de defocusseringsparameter ö

z

gunstig te kiezen (Scherzer-fo-

cus [ 3]), kunnen we de sin{~(~)}-term benaderen door -1 in het interval 8 . <~<8
en o daarbuiten. Voor (16) kunnen we nu schrijven: ·
min
max

waarin 8+=8

+8 . en 8 =8
-8 . .
max min
max min
Met (17) en (9) is het statistische schattingsprobleem volledig gespecificeerd.
De parameter a kan bijv. geschat worden met behulp van de "maximum
likelihood" methode, maar daarvoor moet een lastige niet-lineaire vergelijking worden opgelost. Het is daarom handiger om de waarden van a
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te beperken tot de bemonsteringspunten en (9) als functie van a enumeratief te maximaliseren.
REFERENTIES.
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EEN BEMONSTERINGSMODEL VOOR RUIMTELIJK BEGRENSDE
TWEE-DIMENSIONALE SIGNALEN
R.N.J. Veldhuis/G.H.L.M, Heideman+
0.

INLEIDING

Als een twee-dimensionale functie alleen binnen een begrenzingsstraal R
kan afwijken van nul noemen we deze functie ruimtelijk begrensd. Voor
dit soort functies zoeken we een beschrijving in de vorm van een rij
getallen, coëfficiënten, waaruit de functies perfect kunnen worden gereconstrueerd. Dit proces

van bemonstering en reconstructie

geven we

als transformatiepaar weer:
h~

O{h}

h(x,y)

l

i

•

i

(])

h~•o.(x,y)
i

i

O{•} is een operator die uit h de coëfficiënten h~ berekent. Het is
i

geen vereiste dat de coëfficiënten h~ functiewaarden van h zijn. We
i

streven naar orthogonaliteit van de basisfuncties oi.
We stellen aan(!) een aantal eisen, namelijk:
- De basisfuncties o. moeten richtingsinformatie hebben zoals hieraani

voorafgaand door Heideman en Veldhuis beschreven, [4].
- De coëfficiënten h~ moeten op eenvoudige wijze uit de functie f wori

den verkregen.
De transformatie (1) moet toegespitst zijn op circulair begrensde
functies en van dit soort functies moet de monsterdichtheid minimaal
zijn. We zullen dit met een voorbeeld toelichten. Als een twee-dimensionale functie ruimtelijk begrensd wordt door een vierkant met zijden 2R is de Fouriergetransformeerde van deze functie bemonsterbaar
met monsterdichtheid 4R 2 • De monsterdichtheid blijkt in dit geval
+

.
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gelijk aan het oppervlak van het domein van de functie. Naar analogie
hiervan streven wij in het Fouriervlak naar een monsterdichtheid van
rrR2 voor circulaire met straal R begrensde functies.
De afleiding van de transformatie (1) zal, samengevat, als volgt verlopen. We bemonsteren volgens een circulair patroon de Fouriergetransformeerde F van een ruimtelijke begrensde functie f. Voor Fis dan te
schrijven:
(2)

De functie f

is een reconstructie- of interpolatiefunctie, F~ is de
reci
i
ie monsterwaarde van F. Fourierterugtransformatie van (2) geeft:
f =

z

(3)

i

waarin F~ de coëfficiënt h~ uit (1) is.
i

1.

i

RUIMTELIJK BEGRENSDE FUNCTIES, BEMONSTERING VAN DE FOURIERGETRANSFORMEERDE

Een twee-dimensionale functie f, genoteerd in poolcoördinaten, is ruimtelijk begrensd met straal R als geldt
f(r,~) = 0

voor

r~R

(4)

Het gebied r>R noemen we het buitengebied van f, het gebied r<R noemen
we het binnen gebied. Als r=R spreken we van de rand. Figuur 1 geeft
een ruimtelijk begrensde twee-dimensionale functie.
Een projectie p y onder een hoek y van een ruimtelijk begrensde functie
fis gedefiniëerd als:
p (a) =

y

/

L
a,y

f dL

a,y

(5)

L
is een lijnstuk dat in het binnengebied van f ligt op afstand a
a,y
van de oorsprong onder een hoek y met de x-as. Zie figuur 2.
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Figuur !.

Ruimtelijk begrensde functie

y

,
I

X
I

I

I

,I
I

I
I

,I
I

Figuur 2.

Bepaling van een projectie p y uit f
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Radon, [!],heeft bewezen dat een twee-dimensionale functie kan worden gereconstrueerd uit zijn projecties als die voor alle hoeken gegeven zijn.
De volgende eigenschappen van een ruimtelijk begrensde functie f met
straal R zijn van belang voor de afleiding van de basisfuncties uit (!):
1. Projecties p y van f zijn alle ruimtelijk (één-dimensionaal) begrensd
met dezelfde begrenzingsstraal R als de functie f.
2. Op grond hiervan zijn de Fouriergetransformeerden P
.

.

sterb aar met b emonsteringsinterva

1

1

y

van p

y

bemon-

Po= ZR'

3. Als Py de Fouriergetransformeerde is van p y en F de Fouriergetransformeerde van f, dan geldt:
p (p)

y

• { F(p,y+

f:

F(-p,y- 2)

P<IÜ

(6)

p<O

Op basis van het voorgaande concluderen we:
} = {Py (t•po)}
Als p y recontrueerbaar is uit een rij monsters {P*
y,e,
dan is F reconstrueerbaar uit een rij functies {F;} met F;(e)
F(R.•po•B).
De volgende stap is bemonstering van F door bemonstering van de functies F;. De functies F; zijn bemonsterbaar als het aantal coëfficiënten
van de Fourierreeks waarin ze ontwikkeld kunnen worden eindig is. Als
k

I
n=-k

C

Il

e

jne

(7)

dan bedraagt het minimale aantal monsters N,e, waaruit F; éénduidig kan
worden gereconstrueerd:
(8)

F;(e)

is reconstrueerbaar uit de monsters {F;:} volgens

N -1

.e.,l FR.m
** sincc
.
( N,e,,

m=O
We introduceren de notatie sincc als:

(9)
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(6-n• 2,r)

I

(JOa)

n=-oo

(6-n•2,r)
( IOb)

cos n e)
sin

n=I
N.t

2

N.t sin
• 1

2

e
e

( 1Oc)

Volgens (8) is het minimale aantal monsters N.t oneven. Dit gegeven is
gebruikt bij de afleiding van (IOb) en (lüc) uit (IOa) en is een voorwaarde voor de orthogonaliteit van de functies sincc(N.t, 6).
De relatie tussen N.t en .t is nog onbekend. We doen echter een paar veronderstellingen die gevolgen hebben voor het verband tussen N.t en .t. In
de eerste plaats weten we op voorhand niets van f of van de Fouriergetransformeerde F. In dat geval is uniforme monsterdichtheid van F verstandig, i=ers wè hebben geen voorkennis waaruit blijkt dat andere,
niet uniforme, bemonstering beter is. Om uniforme monsterdichtheid te
verkrijgen is het noodzakelijk dat N.t evenredig

met .t toeneemt. In

de tweede plaats weten we dat het mogelijk is een ruimtelijk begrensde
functie volgens (2) te begrenzen met een vierkant met zijden 2R. In dat
geval is de Fouriergetransformeerde F rechthoekig te bemonsteren met
dichtheid 4R2 • Willen we deze dichtheid handhaven bij circulaire bemonstering dan volgt hieruit dat we Fop cirkels met straal .tp

moeten be0
monsteren met 2,r.t monsters. Dit betekent dat we op de volgende cirkel
het aantal monsters minimaal met 7 moeten laten toenemen. Als we veronderstellen dat de minimaal te bereiken monsterdichtheid van F gelijk
is aan de oppervlakte van het domein van f, dan wordt de monsterdichtheid TIR 2 • Dat betekent dat als we F bemonsteren op cirkels met straal

-y2

.tp

het aantal monsters per cirkel
•.t is, zodat we op de volgende
0
cirkel het aantal monsters met 5 moeten laten toenemen.
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2.

RECONSTRUCTIE VAN F UIT {Fr:}

De projecties p

zijn reëel, daaruit volgt dat de Fouriergetransformeer-

y

de projectie P

Hermitisch is. Hieruit volgt met (6)

y

Re{F(p,8)} = Re{F(p,8+1r)}

( 12a)

Im{F(p,8)} =-Im{F(p,8+1r)}

( 12b)

Re{F;(e)} = Re{F;(e+1r)}

( 13a)

Im{F;(e)} =-Im{F;(e+1r)}

(13b)

Hiervan maken we gebruik door reconstructie filters voor Re{F1} en
Im{F1} afzonderlijk te bekijken. Het circulaire reconstructie filter
voor Re{F;} wordt
= {Csincc(N ,e)+sincc(N ,e+1r))
2
2

[;]
=

_!_( 1 + 2 I cos zne)
N2
n=l

( 14a)

En voor Im{F1}:
sincc (N ,e) = {Csincc(N ,e)-sincc(N ,e+1r))
0
2
2
2

[1J
N2

2J1

cos (Zn-1) e

(14b)

Figuur 3 geeft sincc, sincc en sincc voor N =7 en N =11. Hieruit
0
e
2
2
blijkt dat 2k+l monsters op het interval [ü,1r) steeds voldoende zijn om
F; te reconstrueren, een opmerkelijk verschijnsel is dat "reële monsters"
en "imaginaire monsters" niet meer alle samenvallen. Ook bij de bepaling
van P

y

uit {P*

y"0

}

maken we gebruik van het Hermitisch zijn van {P*}. We
y

schrijven dan
sin
Re{P (p)}
y

1T

.e_
Po +

p*

yO

1T

.e_
PO

R.

00

I

2=1

Re{P~ 1 }

(-1) • 2p sin 1r E._
p

-1T

Po

(p2-t2p2)
0

(!Sa)
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c-1 lzip 0

co

Im{P (p)}
y

l

R.= 1

Im{P;R.}

sin 1rL
PO

rr

( I Sb)

(p2 R_2p2)
0
Po

Combinatie van (9), (13), (14) en (IS) geeft dan uiteindelijk voor F

"'

Im{F} =

( 16a)

N -1

l R.l
R.= I m=O

Met (16) is f

rec.].

(16b)

uit (2) bepaald. We kunnen (3) uitwerken tot

F (p, 9)

sincc

sincc

sincc

si nee

0

Figuur 3.

0

Genormeerde sincc-functies.

3a: NR.=7, boven:
midden:
onder :
3b: ~R.=11 boven:
midden:
onder :

sincc (NR.,9)/sincc (NR.,O) ,
sincc (NR.,9)/sincc (NR.,0),
sincce(Nt,e)/sincce(Nt,O).
0
0
stncc (Nt,9)/sincc (Nt,O),
sincc (Nt,9)/sincc (Nt,O),
sincc~(Nt,9)/sincc~(Nt,O).
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3.

DECOMPOSITIE VAN f IN BASISFUNCTIES

Inverse Fouriertransformaties van (17) geeft:
00

f = f* e + I
0 0
i=I
f*

R.o

N -1
2

I

m=O

f*
e
+ f*
o
eim R.m
oim R.m

F** f*
= Re{F**} f*
0 ' eim
R.m' oim

= Im{F-H-}
R.m

( 18)

( 19)

Berekening van e , e m en o m door Fouriertransformatie is ons niet ge2
2
0
lukt voor e R.m en o tm·
e (r,q,)
0

00

'T1'

=/

/

0 -rr

=-2
2rrR ✓ 1 - c.E.) z•
R
0
eim(r,q>)

(20a)

r<lR
rr

"'

! !
0 -rr

pER.m e

rr

00

o 2m(r,q>)

r<R

! J pOR.m
0 -rr

e

j 2rrpr cos (8-q,) dSd~

(20b)

j 2rrpr cos (8-4>) dSdp

(20c)

De functies eim en o 2m zijn echter via een andere weg wèl te bepalen.
En wel als volgt. Noemen we de projecties van eR.m en oim onder een
hoek y respectievelijk r my en s my en definiëren we
2
2
(21)

rect(a) • {
0

Dan geldt op basis van (16)
(22a)
(22b)
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Als we (21b, c) veranderen in
1î

00

"'e.9.m (r ,<j,)

.

21r

j 21rp r cos(6-:-.P) dSdp

(2.'.la)

21r
j21rpr cos (6-<j,) dSdp
(N.9.,6-~)p 0 ó(p-.9.p 0 )e

(23b)

J J ps1ncce(N.9,,6-~)p 0 o(p-tp 0 )e
0 -1r

00

"'o.9.m(r,<j,)

=

1î

.

J -1rJ ps1ncc
0

0

dan horen hierbij projecties
(24a)
( 24b)
Met de theorie van Radon, [1], tonen we aan, door reconstructie uit projecties, dat het binnengebied van ~.9.m en ~.9.m gelijk is aan het binnengebied van e.9.m en otm· De theorie veronderstelt alle projecties py
bekend. Elke projectie wordt met een lineaire operator behandeld, het
zogenaamde rho-filter. In het frequentiedomein gedefiniëerd als [P [.
Na rhofiltering worden alle projecties teruggeprojecteerd. Voor de
terugprojectie operator B { •} geldt
y

B {h}(r,<j,) = h(r cos(<j,-y))

(25)

y

Terugprojectie is geïllustreerd in figuur 4.
Als~ de gerhofilterde projectie py van fis dan volgt f uit:
1r/2
f

f

-1r/2

y

y

Rhofilteren van "'
s.9.my geeft, omdat
r.9.my en "'
tpo "'
s.9.my· Dus
1î /

"'e.9.m

tpo

"'o.9.m

tpo

( 26)

B { q }d y

2

IP l=tpo,

tpo "'r.9.my en

J

"' my }dy
By {r.9.

(27a)

J

By {~.9. my }dy

(27b)

-1r/2
1r/2
-1r/2
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Figuur 4.

Terugprojectie

We constateren dat de functies e~m en o~m volgend uit
rr/2

e'
tm

/

B {rt }dY
y
my

(28a)

/

B {s 0

(28b)

-rr/2
rr/2
-rr/2

Y

}dY

"my
'\,

'\,

vanwege hun constructie een gelijk binnengebied hebben als etm en otm·
Bovendien zijn, ook op grond van de constructie de projecties r~
en
"'
"'
my
simy van e~m en o~m gelijk aan de projecties van etm en otm voor Jal<R,
terwijl voor lal~R

r'
en s'
nul zijn.
tmy
tmy
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Waaruit volgt, op basis van de één-éénduidige relatie tussen functie
en projectie dat
(29a)

0

2m

=

De conclusie is dat we voor r<R

(29b)
e m en o m mogen berekenen uit (23).
2
2

Berekening roet (23) geeft

voor r<R en 0~~<2~. Jn is den-de orde Besselfunctie van de 1ste soort.
Bovenstaande uitdrukking geeft e m en o m voor hun binnengebied . . Uit
2
2
(29) is afleidbaar dat e m en o m ook in het buitengebied waarden aan2
2
nemen afwijkend van Q. De functies e m en o m zijn in dit gebied niet
2
2
interessant omdat bij compositie van een ruimtelijk begrensde functie
uit deze basisfunctie de functie

in het buitengebied moet uit-

doven.

4.

DE BASISFUNCTIES

Figuur 5 geeft drie-dimensionaal de functie e m weer, voor 2=3, m=O.
2
De functies zijn geplot voor N =I, 9, 13 en 17 in respectievelijk
2
figuur Sa, b, c, d. De functies zijn genormeerd op e m(O,O) zodat zij
2
alle een constante hoogte hebben. Wat opvalt is dat voor toenemende
N e m meer en meer in één richting op een cosinus gaat lijken. Een
2 2
soortgelijke conclusie kunnen we ook trekken voor o m. Deze functie
2
gaat bij toenemende 2 steeds meer in één richting op een sinus lijken.
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Dit is mathematisch ook afleidbaar, het blijkt dat

[~]
lim Jo(2rripor) + 2 L cos 2n~ J2n(2rripor) = cos(2rripor sin~)
k-n=l

(31a)

[~]

l

lim 2

n=l

k--

(31b)

cos(2n-1)~ J n_ (2rrip r)
2 1
0

Merk op dat r sin~= y, zodat (31a) en 31b)

zich in de x richting

constant uitstrekkend cosinusvormigeen sinusvormige golfplaten voorstellen.

De benadering van (31) voor eindige ken r<R

door golfplaten is zeer goed. Het blijkt dat voor eim de afwijking
toeneemt met ren dat de relatieve fout kleiner dan 1°/oo is voor
r<0.9R als Ni>S•i.
Dit vindt zijn oorzaak in het gegeven dat de ontbrekende termen in
(31a) een factor J n(2rrip 0 r) hebben. Voor toenemende n stijgt J n(2rrtp r)
2
2
0
vanaf r=O steeds langzamer. Voor toenemende i zullen, om de fout constant te houden, dus steeds meer termen in (31a) meegenomen moeten worden. De verhouding Ni/i>S is empirisch bepaald. Voor (31b) wordt soortgelijk gedrag geconstateerd, maar dit is niet onderzocht. We kunnen
nu eim en oim benaderen met nieuwe functies volgens (32). We zullen
hiervoor geen nieuw symbool introduceren.
2
•cos(2rrip r sin(~-m ~rr))
eim = 2rrp 0 !._
0
Ni
i

(32a)

2rr
= 27Tp2 i •sin(2rripor sin ~-m -))
0 Ni
Ni

(32b)

0

tm

voor r<R
Deze beschrijving is aanmerkelijk eenvoudiger als die volgens (30).
Bovendien is hiermee aan één van de in de inleiding gestelde eisen
voldaan dat de basisfuncties richtingsinformatie bevatten. Uit (32)
blijkt dat de amplitude van eim en oim constant is, als de verhouding
i constant is.
Ni
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Er zijn twee extra argumenten om de verhouding i/Ni constant te kiezen.
De eerste is dat de fout in de basisplaatjes op die manier nagenoeg
constant blijft met toenemende t. De tweede is dat de monsterdichtheid in het Fourierdomein dan uniform is. Op grond van overwegingen
in dit hoofdstuk en in hoofdstuk 1 over de minimale monsterdichtheid
is de veronderstelling N ~5t redelijk. De veronderstelling dat N =K.t
1

1

betekent niet dat op de cirkel met straal p •t in het Fourierdomein
O
K•t complexe monsters moeten worden genomen. Vanwege het Hermitisch
zijn van projecties, zie (12) kan met minder complexe monsters worden
volstaan. Bijvoorbeeld in figuur 3a geldt N =7, er zijn in dat geval
1
4 reële monsters nodig voor reconstructie met etm en 3 reële monsters
voor reconstructie met otm" In het algemeen is het slechts nodig om
in het Fourierdomein op cirkels met straal tp

O

Ni reële monsters te

nemen.
Met het voorgaande zijn we beland op een van de andere eisen uit de·
inleiding, namelijk zijn de coëfficiënten gemakkelijk verkrijgbaar.
Het antwoord luidt: ja. We geven twee manieren aan om f*
en f*
eim
otm
te bepalen. De eerste is een matching met respectievelijk de functies
cos(2rrtp r sin(~-m ~rr)) en sin(2rrtp r sin(~-m ~:)), ofwel met over
O
O
2rr
.i
~
m Ni geroteerde cosinus--en sinusvormige golfplaten. De tweede methode
heeft een toepassing in de tomografie. Ter bepaling van f*
en f*
etm
otm
2rr
worden projecties onder een hoek m Ni gematched met respectievelijk
cos(2rrtp a) en sin(2rrtp a).
O
O
Over de derde eis uit de inleiding, dat de transformatie toegespitst
moet zijn op circulair begrensde functies merken we nog het volgende
op. Dit is ten dele

het geval. De functies eim en oim beschrijven

functies f waarvan de projecties ruimtelijk begrensd zijn, niet de
functies f zelf. We hebben bij de afleiding van eim en oim namelijk
alleen gebruik gemaakt van het gegeven dat de projecties alle ruimtelijk begrensd zijn. Dit uit zich in het feit dat eim en otm zèlf niet
ruimtelijk begrensd zijn.
Omdat we met de afgeleide basisfuncties ruimtelijk begrensde functies
kunnen beschrijven, moet er nog een zekere relatie tussen de coëffi-

•
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Figuur 5.

Ba s1.sfunct·
·
1.e e tm

voor 2=3 , en Nt = 0 , 9, 13, 17.
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HET DISCRETE GEHEUGENLOZE MULTIPLE ACCESS KANAAL MET GEDEELTELIJK
COOPERERENDE ENCODERS
Frans M.J. Willems+

We introdûceren in deze bijcJ:t.age het multiple access kanaal met
gedeeltelijk coöpererende encoders. Deze encoders zijn verbonden
met elkaar door corrmu.nicatie links met eindige capaciteiten, die
het mogelijk maken voor de encoders om met elkaar te corrmu.niceren.
Eerst definiëren we het corrmu.nicatieproces (de conferentie).
Vervolgens bepalen we het capaciteitsgebied van het discrete
geheU{Jenloze multiple access kanaal met gedeeltelijk co~pererende
encoders.
l. INLEIDING

Beschouw een discreet geheugenloos (d.g.) multiple access kanaal
(MAK) met input alphabets :X:

en :X: , output alphabet 'Y en
1
2
overgangswaarschijnlijkheidsmatrix p*(yjx ,x ).
1 2
Het capaciteitsgebied voor de klassieke MAK communicatiesituatie is
bepaald door Ahlswede [!], [2] en Liao [3]. In deze situatie zenden twee
gescheiden encoders berichten van onafhankelijke bronnen over het MAK
naar een enkele decoder.
Wanneer beide encoders niet van elkaar gescheiden zijn en kennis
kunnen uitwisselen zeggen we dat de encoders totaal coöpereren. Het
blijkt dat de kennis die uitgewisseld moet worden bestaat uit de indices
van de te verzenden berichten. Het capaciteitsgebied in deze situatie is
het gebied dat omsloten wordt door de rate assen en de total
cooperation lijn.

+

Katholieke Universiteit Leuven
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Wl

ENCODF;R

BRON

MULTIPLE

VI
Cl2

BRON 2

c21

ACCESS

v2

KANAAf..

y

DECODER

ENCODER 2
w2

Fig. ! . Het <l.g. MAK met gedeeltelijk coöpererende encoders.
Veronderstel nu dat beide encoders van elkaar gescheiden zijn, maar
verbonden door communicatie links, één van encoder 1. naar encoder 2 en
één van encoder 2 naar encoder 1 (Fig. 1). Indien de capaciteiten van
beide links maar groot genoeg zijn, zien we dat we weer terug zijn bij
de situatie waarin de encoders totaal coöpereren. Als daarentegen deze
capaciteiten niet groot genoeg zijn, krijgen we een nieuwe
communicatiesituatie waarin we zeggen dat de encoders gedeeltelijk
coöpereren.
Het hoofdprobleem voor deze situatie is om te bepalen hoe men de
links moet gebruiken. Zo zouden we bijvoorbeeld over de l i nks de index
van de subset waarin de te verzenden boodschap ligt, kunnen verzenden.
Dit resulteert dan in twee simultane monologen. Ook kunnen we ons een
soort van dialoog tussen beide encoders voorstellen. Bijvoorbeeld
encoder l kan zeggen: "In transmissie 27 zend ik x =2," waarop encoder
1
2 antwoord : "Dan zend ik al tijd x =0 in transmissie 30, 31, .•. , 39." Nu
2
gaat encoder 1 verder : "In transmissie 30,31, ••. ,39 zal ik nooit x =O
1

zenden, bovendien is mijn bericht-index oneven." Ondertussen zegt
encoder 2 : "Mijn bericht-index ligt tussen 512 en 1023." Dit is een
voorbeeld van een gedeeltelijk simultane dialoog. Naast de twee
simultane monologen en de (gedeeltelijk) simultane dialoog zijn er nog
vele andere Collllllunicatieprocessen of conferenties mogelijk.
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In deze bijdrage bepalen we het capaciteitsgebied voor het d.g. MAK
met gedeeltelijk coöpererende encoders. Eerst gaan we wat dieper in op
de conferentie.
2. DE CONFERENTIE EN DE CAPACITEITSSTELLING
Neem aan dat in elk blok van N transmissies de beide bronnen de
boodschappen

w1

en

w2

uitzenden.

Elke encoder bestaat uit een encoding function en een set van K
communication functions.
(of f ) beeldt de boodschap w (of w ) en
2
1
1
2
wat ontvangen werd van de andere encoder, af op een codewoord x~ (of
Een encoding function f

N

x2).
Een conferentie bestaat uit twee sets van K communicating functions
{h 11 ,h 12 , ••• ,h K} en {h 21 ,h 22 , ••. ,h 2K}. Elke communicating function hlk
1
(of h k), kz! ,2, ••. ,K beeldt de boodschap w (of w ) en alle reeds
2
2
1
ontvangen communicaties van de andere encoder (V ,v , .•• ,v k-l)~~-l
21 22
2
1
(of
) af opdek-de communicatie v k (of v k). Dus samenvattend :
2
1

vf-

k-1

h 1k (W 1 'V 2 ) '
k,-J

h2k(W2,Vl

), k=l ,2, ••• ,K,

f l (W l '~),

"'f2(W2,~).
Laat nu voor k=l ,2, •.. ,K v k E '\J k en v k E '\J k, dan noemen we
1
1
2
2
een conferentie (c ,c )-permissible als
12 21

l

k=l ,K

log(ll'\J 2kll) < Nc 21 .

Hier staat c 12 voor de capaciteit van de link van encoder 1 naar encoder
2 en c
voor de capaciteit van de andere link.
21
Voor Cpc(c 12 ,c 21 ), het capaciteitsgebied voor een d.g. MAC met
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encoders verbonden door links met capaciteiten c

.'llpc (Cl2'c21)
{(R ,R )
1 2

12

en c

21

geldt dat

~

o

~ R

o

~

1

~ I(x ;Ylx

1

2

,u) + c 12 ,

R ~ I(x ;Ylx ,u) + c ,
21
2
2
1

R + R ~ min{I(x ,x ;YIU) + c
+ c
,I(X ,x ;Y)} voor
12
21
1 2
2
1 2
1
P(u,x ,x ,y) = P(u)P(x lu)P(x 2 lu)P* (ylx 1 ,x 2 )
1 2
1
en IICU,11

~

min{IIX 11-IIX II + 2,ll'YII + 3}}.
1
2

Dit gebied ligt tussen het klassieke capaciteitsgebied en het gebied dat
omsloten wordt door de rate assen en de total cooperation lijn.
3. BESPREKING BEWIJS
Het bewijs van de capaciteitsstelling bestaat uit twee stappen, het
achievability gedeelte en het converse.
Het achievability bewijs is gebaseerd op de resultaten van Slepian
en Wolf [4] voor het d.g. MAC met gecorreleerde bronnen. Het blijkt
namelijk dat de conferentie, bestaande uit twee simultane monologen,
optimaal is. De uitgewisselde informatie wordt dan coöperatief
verzonden en de niet uitgewisselde informatie door elk van de encoders
afzonderlijk. Slepian en Wolf bepaalden voor zo'n configuratie een
optimale coderingsmethode, die ook in onze situatie toegepast kan worden
en optimaal blijkt te zijn.
Het converse is een weak converse, d.w.z. er wordt aangetoond dat
voor rate paren buiten het capaciteitsgebied de foutenkans niet
willekeurig klein kan worden gemaakt. Een techniek toegepast door
Willems [S] blijkt ook hier van belang te zijn om te bewijzen dat
P(x 1n,xZn 1 un)

= P(x 1nlun)P(x 2njun)

met un

/:,.

=

K

K

(v 1 ,v 2 ) en n=l,2, .•. ,N.

REFERENTIES
[!]

R. Ahlswede, "Multi-way communication channels," in Proc. 2nd Int.
Symp. Information Theory, Tsahkadsor, Armenian S.S.R., 1971,

161

pp. 23-52. Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences,
1973.
[2]

R. Ahlswede, "The capacity region of a channel with two senders and
two receivers," Ann. Prob., vol. 2, pp. 805-814, 0ct. 1974.

(3]

H. Liao, "A coding theorem for multiple access communication·s ,"
presented at Int. Symp. on Information Theory, Asilomar, 1972. Also
Ph.D. dissertation, "Multiple access channels," Dept. of
Electrical Engineering, University of Hawaii, 1972.

[4]

D. Slepian and J.K. Wolf, "A coding theorem for multiple access
channels with correlated sources," Bell Syst. Tech. J., vol. 52,
pp. 1037-1076, Sept. 1973.

[5]

F.M.J. Willems, "The feedback capacity region of a class of
discrete memoryless multiple access channels," IEEE Trans. Inform.
Theory, vol. IT-28, pp. 93-95, Jan. 1982.

1G2

163

HET DISCRETE GEHEUGENLOZE MULTIPLE ACCESS KANAAL MET AFKIJKENDE
ENCODERS
Frans M.J. Willems+
Edward C. van der Meulen+

In deze bijd:!'age introduceren we het multiple access ko.naal met
afkijkende encoders. We brengen onderscheid aan tussen de
verschillende afk.ijksituaties en voor de resulterende vijf
communicatiesituaties bepalen we de capaciteitsgebieden. Het blijkt
dat voor de bereikbaarheid in een aantal situaties gebruik moet
worden gemaakt van Shannon strategieën. De meeste
bereikbaarheidsbewijzen steunen naast block Markov superposition
encoding op de nieuwe techniek backwa:rd decoding •. In een aantal
situaties is een stuk van de total cooperation lijn bereikbaar.
1. INLEIDING
Beschouw het discrete geheugenloze (d.g.) multiple access kanaal
(MAK) met input alphabets :x;

en :X: , output alphabet 'Y en
2
overgangswaarschijnlijkheidsmatrix p*(yjx ,x ).
1 2
In de klassieke communicatiesituatie (zie Fig. 1, A en B open)
1

worden in elk blok van N transmissies twee onafhankelijke, uniform
verdeelde boodschappen w en w geëncodeerd door afzonderlijke encoders
1
2
N
N
tot codewoorden x =- f (W ) en x =- f (w ). Deze codewoorden vormen dan
1
1 1
2
2 2
N
de inputs voor het MAK en met behulp van de hieruit ontstane output y
probeert de decoder de twee boodschappen te reconstrueren. Ahlswede [!],
[2], en Liao [3] bepaalden voor deze klassieke situatie het
capaciteitsgebied C • Zij bewezen dat
C

+
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o

~ R

0

~ Rz ~ I(Xz;YjXI),

1

R + R
1
2

~

~

r(x 1 ;Yjx 2),
I(X

1

,x2 ;Y)

voor

P(x ,x ,y) = P(x )P(x )P* (yjx ,x )}).
1 2
1
2
1 2
Van der Meulen [4] introduceerde voor het MAK de volgende
cOimnunicatiesituatie (zie Fig. 1, A dicht en B open). Enc·o der I vormt
codewoord x~ op de gebruikelijke manier d.w.z. x~ ~ f 1 (W ) maar encoder
1
N
N
_N
2 gebruikt, naast w , het codewoord x dus x = f (w ,x- ). We kunnen
2 2 1
2
1
2
deze situatie beschrijven door te zeggen dat encoder 2 "afkijkt" van
encoder I en zo x

N

aan de weet komt.
1
Naast de zojuist beschreven situatie zijn er nog andere

afkijksituaties. Men kan zich namelijk voorstellen dat, voordat den-de
transmissie van een blok ter lengte N begint, encoder 2 niet het hele
codewoord x~ maar slechts alle reeds uitgezonden x -inputs kent dus
1
x~-I, of alle reeds uitgezonden x -inputs en de input die in de komende
1
transmissie uitgezonden zal worden, dus (x~-l ,x n). Ook kan men zich
1
voorstellen dat niet alleen encoder 2 maar ook encoder I afkijkt (A en B
beide dicht, Fig. 1). Daarom verkrijgen we naast de klassieke situatie
(situatie 1) vijf nieuwe communicatiesituaties. Voor n=l,2, ••• ,N worden
afhankelijk van de situatie de inputs op de volgende wijze gevormd :

Wl
BRON 1

XI
Wl

ENCODER 1
MULTIPLE

y

ACCESS

DECODER

KANAAL
B

BRON 2

ENCODER 2

wz
Xz

Fig. 1. Het d.g. MAK met afkijkende encoders.
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sit. 2

X

In

=

.

n-1
f2n <w2,x1 ) '
,. f2n(W2,XIn-1 ,Xln),
X2n

f In (W 1)'

X

2n

"'

sit. 3

xln

sit. 4

X2n "' f2n(W2,Xl),
n-1
n-1
X
f2n (W2 ,XI ) '
In "' f 1n (W 1'X2 ) ' X2n
n-1
n-1
xln = fln(Wl,X2 ), X 2n " f2n(W2,Xl ,Xln).

sit. 5
sit. 6

X

In

"'

f In (W 1)'

N

f In (W 1)

..

Deze nieuwe communicatiesituaties hebben we verder onderzocht.

2. RESULTATEN
Zoals reeds vermeld werd, werd voor situatie 1, de klassieke
situatie, het capaciteitsgebied bepaald door Ahlswede [!], [2] en Liao
[3]. Voor de situaties 2,3,4,5 en 6 hebben wij de capaciteitsgebieden
bepaald. Voor elke situatie betekent dit dat er een achievability
bewijs en een converse gegeven moet worden. Hierover later meer. De
capaciteitsstellingen luiden nu als volgt :
Voor het capaciteitsgebied voor het d.• g. MAK met afkijkende
encoders in situatie 2 geldt dat C

2

met

H(X !U),

0

.;;; R

0

~ R2 ~ I(X2;YIX1,U),

1

R + R
2
1

..;

"' .1l

2

~

1

I(X

1

,x 2 ;Y)

voor

P(u,x ,x ,y) = P(u)P(x !u)P(x 1u)P* (y!x ,x )
1 2
1
2
1 2
en !lei.LIi

~

min{II X 11 • 11 X 11 + 1,111111 + 2}}.
1
2

Voor het capaciteitsgebied in situatie 3 en het capaciteitsgebied in
situatie 4 geldt dat

C3 = C4

l'l

jl34 = {(Rl,R2) : 0
0

" -1l

34

met

~ Rl.;;; H(Xl),
~ R2 ~ I(X2;YIX1),

R + R < I(X ,x ;Y) voor
1
2
1 2
P(x ,x ,y) = P(x ,x )P* (y!x ,x )}.
1 2
1 2
1 2
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.'.R. met

Voor het capaciteitsgebied van situatie 5 geldt dat C
5

0 ~ Rl ~ H(Xl

o ..;

R ..;;
2

5

IU),

H(x 2 ju),

R + Rz ~ I(X 1 ,x2 ;Y) voor
1
P(u,x ,x ,y) "'P(u)P(x ju)P(x iu)P* (yjx ,x )
1 2
1
2
1 2
en ll'U,11 ..;; min{II J: 11 • Il J: 11 + 1,11 'Y Il + z}}.
2
1
Voor het capaciteitsgebied uit situatie 6 geldt dat C
0

~

o ..;;

Rl

~

H(X 1),

R

..;;

H(x 2 1x 1),

2

"' .'.R.6 met

6

R1 + Rz ~ I(X 1 ,x 2 ;Y) voor
P(x ,x ,y) "'P(x ,x )P* (yjx ,x )}.
1 2
1 2
1 2
3. BESPREKING RESULTATEN
De onderlinge samenhang tussen het capaciteitsgebied voor de
klassieke situatie, de capaciteitsgebieden voor de afkijksituaties en de
total cooperation lijn wordt het best weergegeven in Fig. 2. Hieruit
kunnen we opmaken dat in situaties 3,4 en 6 gedeelten van de total
cooperation lijn bereikbaar zijn.
De converses voor de afkijksituaties zijn weak converses, d.w.z.
de foutenkans kan niet willekeurig klein gemaakt worden voor rate paren
buiten het (kandidaat-) capaciteitsgebied. In het converse voor situatie
5 gebruiken we een techniek geintroduceerd door Willems [5] om te
bewijzen dat P(x 1 ,x 1u)
n 2n n

= P(x 1njun )P(x2nn
1u)

met u

b.

n

=

(x

n-1

1

n-1

,x

2

) en

n"'l, 2, .•. ,N.

Voor de bereikbaarheidsbewijzen maken we gebruik van E-typical
N-sequences, zoals geintroduceerd qoor Forney [6] en Cover [7]. Het
achievability bewijs voor situatie 4 is relatief het gemakkelijkst. Voor
de andere situaties hebben we de techniek black Markov superposition
encoding nodig, die voor het eerst door Cover en Leung [8] werd
toegepast voor het MAK met feedback. Hierbij zenden de encoders met hoge
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r
► Rl
Fig. 2. De gebieden jlc, .1l , .1l 34 ,
2

.1l 5 en .1l6 •

berichten naar elkaar en maken in het volgende blok deze berichten
decodeerbaar voor de decoder door deze te voorzien van resolutie
informatie. Deze resolutie informatie wordt coöperatief naar de decoder
gestuurd en hierop worden weer nieuwe berichten gesuperponeerd voor de
communicatie tussen de encoders. Tot op heden werd er steeds stap voor
stap gedecodeerd bij een bleek Markov superposition encoding schema,
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d.w.z. eerst wordt de resolutie informatie gedecodeerd en dan hiermee de
berichten verzonden in het voorafgaande blok. In bepaalde situaties (zie
b.v. Willems [S] voor het d.g. MAK met feedback) blijkt deze manier van
decoderen optimaal te zijn, maar voor afkijkende encoders is dit niet
het geval. Daarom is het nodig om een nieuwe techniek van decoderen te
introduceren.
Het suboptimale stap voor stap decoderen, dat nodig was omdat de
gesuperponeerde informatie een te hoge rate had, moet worden vervangen
door een simultane manier van decoderen. Iets dergelijks werd ook gedaan
door Han en Kobayashi voor het interferentie kanaal [9]. Door met
decoderen te wachten totdat alle berichten verzonden zijn wordt een
simultane manier van decoderen bewerkstelligd. In het voorlaatste blok
wordt dan eerst de resolutie informatie gedecodeerd o Deze wordt
vervolgens gebruikt om in het voorlaatste blok de hoge rate van de
gesuperponeerde berichten informatie te verlagen. Nu is in dit
voorlaatste blok de berichten informatie samen met de resolutie
informatie simultaan decodeerbaar. Met de zo gevonden resolutie
informatie gaan we weer verder met het op twee na laaste blok enz. Zo te
werk gaande zijn we in staat alle berichten te decoderen.
Omdat we nu steeds simultaan i.p.v. sequentieel decoderen zijn er
hogere resolutie informatie rates mogelijk en dit resulteert tenslotte
in optimale coderingstechnieken althans voor afkijkende encoders. Het
ligt voor de hand dat ook in andere communicatiesituaties bovenstaande
techniek, die backward decoding werd genoemd, tot betere resultaten kan
leiden.
Een andere techniek die werd toegepast in de achievability bewijzen
voor situaties 4 en 6 werd geintroduceerd door Shannon [10] voor het
d.g. kanaal met state-side-informatie bestemd voor de zender. Shannon
toonde aan dat we als inputs dan functies (strategieën) moeten nemen die
de state afbeelden op een kanaal input. Deze Shannon strategieën blijken
essentieel te zijn in situaties 4 en 6, waarbij juist voor transmissie n
encoder 2 x n verneemt . Hier gebruiken we strategieën die X afbeelden
1
1
op X • Door de toepassing van deze strategieën kunnen we alle mogelijke
2

inputverdelingen realiseren en daarmee het achievability bewijs voor
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situatie 4 en 6 geven. Ook deze Shannon strategieën kunnen in andere
multi-user situaties nuttig blijken te zijn.
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