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Objetivos: entender o significado de informação e entropia; compreender 
dois aspectos da informação: compressão, controle de erros. 
Os objetivos  deste  curso  são  apresentar  os  princípios  e  aplicações  da 
teoria da informação. No curso estuda-se como a informação é medida em 
termos de probabilidade e entropia; Como elas são usadas para calcular a 
capacidade de um canal de comunicação, com e sem ruído. Entender suas 
ligações com a estatística. 

PROGRAMA: 

unidade 1
Apresentação.  Claude  Shannon.  O  que  é  TI?   História 
(retrospectiva e perspectivas). Conceito de informação, incluindo 
tentativas (Hartley, logon). Dificuldades com fenômenos extremos 
em  ocorrência.  Ruído  e  suas  limitações.  Uma  medida  de 
informação, Entropia e taxa de informação. Por que a entropia é a 
medida  fundamental  do  conteúdo  da  informação.  Tipos  de 
entropia.  Entropia  marginal,  entropia  conjunta,  entropia 
condicional  e  regra  de  cadeia  para  entropia.  Modelos  de 
linguagem  (geradores  de  texto).  Entropia  das  línguas.  Fontes 
discretas sem memória (DMSs) estendidas, Taxas de entropia do 
processo estocástico (cadeias de Markov). Informação mútua entre 
conjuntos de variáveis aleatórias. 



Teorema  de  codificação  de  fontes  [1o  teorema  de  Shannon]; 
Codificação com prefixo, variável e códigos de comprimento fixo. 
Códigos Ótimos, Desigualdade Kraft para códigos decodificáveis, 
codificação  Shannon-Fano.  Códigos  Huffman.  A Algoritmos  de 
compressão  (codificação  Huffman,  compressão  Huffman 
adaptativa,  compressão  baseada  em  dicionário,  compressão  de 
fala,  RLE,  Codificação  universal  (Lempel–Ziv),  esquemas  de 
compressão  sem e  com perdas:  compressão  de  imagens  -  GIF, 
JPEG).

Unidade 2
Teorema de codificação de canal [2o teorema de Shannon]; Canais 
e informações mútuas, Transmissão de informações sobre canais 
discretos, Relações de probabilidade do canal. Entropias a priori e 
a  posteriori.  Informação  mútua  (definição,  propriedades). 
Capacidade de um canal discreto.  
Tipos  de  canal,  propriedades,  ruído  e  capacidade  do  canal. 
Capacidade  de  um  canal  discreto  como  o  máximo  de  sua 
informações  sobre  todas  as  possíveis  distribuições  de  entrada. 
Capacidade  de  canais  discretos  (canal  ruidoso  com saídas  sem 
superposição,  canal  binário  simétrico  BSC,  canal  binário  com 
apagamento BEC, canais  simétricos,  canal  global,  canal  soma / 
canal  paralelo).  Algoritmo  computacional  de  Blahut-Arimoto. 
Esquemas  simples  de  códigos  com  correção  de  erros. 
Comunicação perfeita através de um canal ruidoso. 



Espaços  de  sinal  e  o  teorema  de  codificação  do  canal. 
Endurecimento da esferas (Shannon), Taxa de corte R0, Funções 
de confiabilidade. Mensagem inversa do teorema de codificação 
do canal.  Capacidade do canal  gaussiano.  Informação contínua; 
Teorema  de  codificação  do  canal  ruidoso  (Wozencraft-Jacobs). 
canais gaussianos. O limite de taxa de Shannon e eficiência para 
canais contínuos ruidosos. 

Unidade 3 (indo além) 
Códigos de retículos, um teorema da capacidade para reticulados, 
códigos bons: história. Códigos de Ungerboceck (codificação em 
treliça), códigos turbinados. Entropia diferencial, A classe-(h,phi) 
de  entropia(Shannon,  Rényi,  Tsallis,  Arimoto,  Sharma…). 
Divergência.  A classe-(h,phi)  de  divergências  (chi2,  Kullback-
Leibler, Rényi, Bhattacharyya, Hellinger, média harmônica). Lei 
de grandes números, teorema central do limite do ponto de vista 
TI,  Implicação em teste  de hipóteses,  Distribuições de entropia 
máxima. Um novo conceito teórico: distribuições de cauda pesada 
ponderadas por informação.
Complexidade  de  Kolmogorov.  Comprimento  de  descrição 
mínima. Definição da complexidade algorítmica de uma seqüência 
de dados e sua relação com a entropia da distribuição a partir da 
qual  os  dados  foram  retirados.  Seqüências  algoritmicamente 
aleatórias e incompressíveis, o conceito de Omega. 


