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Matematikai háttér: Csoport, gyűrű, test, véges testek elemszáma, létezés és
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egyértelműség. véges testek konstrukciója. Polinomok véges testek felett, számolás
véges testekben. Vektortér, bázis, lineáris leképezések és mátrixuk.
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illetve hibajavító kód. Blokk-kódok. Hamming-távolság. Kód minimális távolsága,
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1) Egy Z7 feletti C ciklikus Reed-Solomon kód generátorpolinomja g(x) = (x − 3)(x − 2).
A csatornán keresztül érkezett vett jelből két karakter törlődött
v = (6 ∗ 5 1 ∗ 2).
Javı́tsuk ki a törléses hibákat a fenti kód felhasználásával! A javı́tás után kapott
kódszóról ellenőrizzük le, hogy valóban kódszó! [16p]
2) Mondja ki a Hamming korlátot és bizonyı́tsa is be! [16p]
3) A tanult algoritmussal határozzon meg primitı́v elemet a Zp testben, ha p = 19!
Ellenőrzésként adja meg a test nullától különböző elemeit a keresett primitı́v elem
hatványaiként! [16p]
4) Hogyan készı́tünk egy Q véges test feletti [n, k] paraméterű Reed-Solomon kódot? Adjuk meg egy ilyen kód egy generátormátrixát! [16p]
5) Egy Z7 feletti C lineáris kód egy generátormátrixa:


1 3 2 6 4 5
 1 2 4 1 2 4 


 1 6 1 6 1 6 
1 4 2 1 4 2
Határozza meg a kód egy paritásmátrixát! Mennyi a kód Hamming-távolsága? [16p]
6) Egy Z19 feletti C ciklikus Reed-Solomon kód generátorpolinomja g(x) = (x−4)(x−16).
A csatornán keresztül érkezett vett jel
v = (13, 1, 2, 2, 8, 1, 0, 8, 0).
Történt-e hiba? Ha igen, akkor javı́tsuk a fenti kóddal! Mi volt a csatornán átküldött
kódszó? [16p]

Értékelés: 0p-47p elégtelen; 48p-59p elégséges; 60p-71p közepes; 72p-84p jó; 85p-96p jeles

