 אינטראקציה בבעיות דחיסה ותקשורת:שם הקורס
( נקודות זכות2) 0510.7130 :מספר הקורס
118  וולפסון,16:00-18:00 ' יום ה:הרצאה
 ד"ר עופר שייביץ:מרצה
. דחיסת נתונים ואותות,2  מומלץ )לא חובה( – תורת האינפורמציה.1  חובה – תורת האינפורמציה:דרישות קדם
:סילבוס
 חישוב. Communications for Omniscience (CFO )  בעיית ה, קידוד בהסתברות שגיאה אפס:קידוד מקור אינטראקטיבי
. קידוד ברשתות, משפטי סכום וכפל ישר, דחיסת פרוטוקולים, אינפורמציה פנימית וחיצונית, בעיית סיבוכיות התקשורת:אינטראקטיבי
: תקשורת בערוץ רועש עם משוב. גבול של אינסוף הודעות, קצבים עבור מספר הודעות קבוע:קידוד מקור וחישוב אינטראקטיבי עם עוות
 תקשורת,Finite State Channels , ערוץ גאוסי צבעוני, ערוצים עם זכרון,Burnashev  אקספוננט,Posterior Matching
 ערוץ,Multiple Access (MAC)  ערוץ,Broadcast  חסמי קיבול בערוץ: תקשורת רבת משתמשים עם משוב.אוניברסלית
 סכימות בערוץ, ביטויי אינפורמציה כיוונית,Shannon  חסמי הקיבול של:כיווני- תקשורת בערוץ דו. משוב רועש ומוכלל,Interference
 חסמים על הקיבול, סימולציה אמינה באמצעות קודי עץ: פרוטוקולים אינטראקטיביים לחישוב רועש בערוץ בינרי סימטרי.בינרי כפלי
. דיון בבעיות פתוחות.האינטראקטיבי של הערוץ
Course title: Interactive compression and communication
Syllabus:
Lossless interactive source coding: Zero error coding, the Communication for Omniscience (CFO) problem.
Lossless Interactive function computation: Information complexity, internal and external information, protocol
compression, direct sum and product theorems, coding over networks. Lossy interactive source coding and
computation: Rates for a fixed number of rounds, the limit of infinite rounds. Single-user communication with
feedback: Posterior matching, Burnashev exponent, channels with memory, Colored Gaussian channels, finite
state channels, universal communications. Multiuser communication with feedback: Capacity bounds for the
Broadcast channel, Multiple Access Channel (MAC), and Interference channel, noisy and generalized feedback.
The two-way channel: Shannon inner and outer capacity bounds, directed information characterization, schemes
for the binary multiplying channel. Interactive protocols for noisy computation over binary symmetric channels:
Reliable simulation via tree codes, bounds on the interactive channel capacity. Discussion of open problems.
Course significance:
The last decade has seen a growing interest in the study of the fundamental limits of interactive compression,
computation, and communications, with the goal of better understanding the gains in rate, reliability, and
robustness offered by interactive protocols. These questions constitute a natural extension of classical
information theory problems which have traditionally focused on one-way flow of information. The purpose of
this course is to present and discuss information theoretic aspects of interaction recently investigated in both the
information theory and communication complexity literature. This is a young field with many recent
breakthroughs and numerous intriguing problems; the time is ripe for a comprehensive course on the subject,
which I believe will be of much interest to graduate students in information theory and communications.
:ספרי לימוד
1. Papers from IEEE Transactions on Information Theory, ISIT, FOCS, STOC...
2. Network Information Theory, A. El Gamal and Y-H. Kim, Cambridge University Press, 2012.
3. Communication Complexity, E. Kushilevitz, N. Nisan, Cambridge University Press, 2006.
:אופן קביעת הציון הסופי
.הציון הסופי יקבע על סמך עבודת גמר וסמינר בהתבסס על הנושאים הנלמדים בקורס

