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Oktatási cél: A hibajavító kódolás alapjainak elsajátítása.   

Tárgy tartalom: Matematikai háttér: Csoport, gyűrű, test, véges testek elemszáma, létezés és 
egyértelműség. véges testek konstrukciója, polinomok véges testek felett, számolás véges 
testekben.  Vektortér, bázis, lineáris leképezések és mátrixuk. A kódolás alapfogalmai: 
zajos csatorna, bináris szimmetrikus csatorna; hibajelző, illetve hibajavító kód. Blokk-
kódok. Hamming-távolság. Kód minimális távolsága, ennek kapcsolata a hibajavító 
képességgel. Korlátok a kódok hatásfokára: Singleton-korlát, Hamming-korlát. Bináris és 
nembináris Lineáris kódok, generátormátrix, paritás-ellenorzo mátrix. Hamming kódok. 
Ciklikus kódok, Polinomkódok. Generátorpolinom, ellenőrző polinom. Reed-Solomon-
kódok, Perfekt kódok. Dekódolási algoritmusok, Kódkombinációk, Hibajavítás 
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Freud Róbert: Lináris Algebra 
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http://compalg.inf.elte.hu/~zslang/TestbovitesVegestestekHibajavitokodokPeldatar.

pdf 

Lakatos Piroska: Kódelmélet (egyetemi jegyzet)  

Horváth Gábor Véges testek  

http://math.unideb.hu/media/horvath-gabor/publications/VegesTestek.pdf 

Error-correcting codes and cryptology: 

http://www.win.tue.nl/~ruudp/courses/2WC11/2WC11-book.pdf 

 

Jellemző oktatási módok: 

Oktatási nyelv:  Magyar 

Előadás:  Minden hallgatónak előadás, tábla használatával 

Gyakorlat: Minden hallgatónak előadás, tábla használatával 

Lezárási feltételek: Az órákról való legfeljebb 3 hiányzás a félév során 

http://math.unideb.hu/media/horvath-gabor/publications/VegesTestek.pdf


A tárgy lezárásához  a félév végén megírandó ZH-n megszerzett legalább elégséges 

gyakorlati jegy megszerzése szükséges. A ZH elméleti és gyakorlati feladatokból  áll. 

 

Ütemterv 
1-3. 

hét 
Matematikai háttér: Csoport, gyűrű, test, véges testek elemszáma, létezés és 

egyértelműség. véges testek konstrukciója. Polinomok véges testek felett, számolás 

véges testekben.  Vektortér, bázis, lineáris leképezések és mátrixuk. 

4. hét A kódolás alapfogalmai: zajos csatorna, bináris szimmetrikus csatorna; hibajelző, 

illetve hibajavító kód. Blokk-kódok. Hamming-távolság. Kód minimális távolsága, 

ennek kapcsolata a hibajavító képességgel. 

5. hét Korlátok a kódok hatásfokára: Singleton-korlát, Hamming-korlát, feladatok 

6. hét Lineáris kódok, generátormátrix, Duális kódok, paritás-ellenőrző mátrix. 

7. hét Lineáris kódok kódolása. Lineáris kódok hibadetektálása, hibajavítása, Standard 

Elrendezési Tábla 

8. hét Hamming-kódok. Hamming kódok hibajavító algoritmusa. Reed-Solomon kódok. 

9-10 

hét 
Ciklikus kódok és ideálokkal való kapcsolatuk, generátorpolinom, paritás-ellenőrző 

polinom. 

11-13 

hét 

 

 

14. hét 

Ciklikus kódok szisztematikus kódolása, ciklikus Reed-Solomon-kódok hibajelzése, 

hibajavítása, törléses hibák kezelése. 

 

Kódkombinációk. 

  

  

 Miskolc, 2018. február 13.                                        Dr. Rakaczki Csaba 

 



Kódelmélet
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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).

Jav́ıtsuk ki a törléses hibákat a fenti kód felhasználásával! A jav́ıtás után kapott
kódszóról ellenőrizzük le, hogy valóban kódszó! [16p]

2) Mondja ki a Hamming korlátot és bizonýıtsa is be! [16p]

3) A tanult algoritmussal határozzon meg primit́ıv elemet a Zp testben, ha p = 19!
Ellenőrzésként adja meg a test nullától különböző elemeit a keresett primit́ıv elem
hatványaiként! [16p]

4) Hogyan késźıtünk egy Q véges test feletti [n, k] paraméterű Reed-Solomon kódot? Ad-
juk 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 jav́ıtsuk 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
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