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Bevezetés

A hálózati kódolás egy néhány éve született módszer információ továbbítására,

mely lehet®vé teszi, hogy egy hálózat bels® pontjai a beérkez® üzenetek valami-

lyen függvényét, tipikusan lineáris kombinációját továbbítsák. A módszernek számos

el®nye lehet a hagyományos üzenetküldési eljárásokhoz képest, például növelheti az

átviteli kapacitást vagy javíthatja az üzenetküldés megbízhatóságát. Elméleti szem-

pontból is érdekes a terület, mivel a témához kapcsolódó számos eredmény a kombi-

natorikus optimalizálás egy-egy min-max tételét terjeszti ki.

1. De�níció. Hálózaton egy D = (V,A) aciklikus digráfot értünk, melyben adott

egy s forráspont és terminál-/vev®pontok egy T ⊆ V −s halmaza. A V \(T +s)-

beli pontok a hálózat bels® pontjai. Egy v csúcsra jelölje λ(s, v) az s-b®l v-be

vezet® páronként éldiszjunkt utak maximális számát. A forráspontból k üzenetet

szeretnénk eljuttatni minden terminálhoz. Jelölje L ⊆ A × A az egymást követ®

élpárok halmazát: L = {(wu, uv)| w, u, v ∈ V, wu, uv ∈ A}. A rövidség kedvéért L

elemeit pároknak nevezzük. Egy hálózati kódot két függvény, (α, c) ír le, melyek

a kód lokális és globális együtthatóit de�niálják. A lokális együtthatófüggvény

α : L→ Fq, a globális együtthatófüggvény pedig c : A→ Fkq , melyekre c(uv) =∑
wu∈A α(wu, uv)c(wu) teljesül minden uv ∈ A, u 6= s élen. Egy v csúcs dekódolja

(vagy megkapja) az Mi i-edik üzenetet, ha ei ∈ 〈{c(uv)|uv ∈ A}〉. Egy hálózati

kód megfelel® egy T terminálhalmazra nézve, ha minden t ∈ T terminálpontra a

〈c(vt)|vt ∈ A〉 altér dimenziója k. Adott k pozitív egész és D = (V,A) digráf, s forrás

és T terminálhalmaz esetén a hálózati kódolási probléma annak eldöntése, hogy

létezik-e megfelel® hálózati kód valamilyen véges test felett.

2. Tétel (Jaggi és szerz®társai [18]). Adott egy hálózati kódolási probléma. Ekkor

minden q > |T | esetén pontosan akkor létezik megfelel® hálózati kód Fq felett, ha

λ(s, t) ≥ k teljesül minden t ∈ T terminálpontra. Egy megfelel® kód polinom id®ben

megtalálható.

Az értekezés a fenti tétel általánosításaival és lehetséges alkalmazásaival foglalkozik.

1 Többréteg¶ videóüzenet küldése

A legújabb telekommunikációs készülékek (pl. okostelefonok, tabletek) elterjedésének

köszönhet®en egymástól jelent®sen eltér® kijelz®felbontások vannak forgalomban.

A többréteg¶ üzenetkódolás sikeres módszer a jelenség hatékony kezelésére, egy

alaprétegbe és több kiegészít®rétegbe kódolva az információt [13, 21]. A felhasználók

meghatározhatják a letölteni kívánt rétegek számát, melyek mindig egymást követ®

és az alapréteget is tartalmazó rétegek. A többréteg¶ üzenet többesküldési prob-

lémája azzal foglalkozik, miként lehet minél több felhasználóhoz minél több értékel-

het® réteget eljuttatni. A hálózati kódolás hatékony eszköznek bizonyult a feladat
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megoldására [19]. Kim és szerz®társai egy olyan (minCut-nak nevezett) véletlenített

eljárást javasoltak, melyben korlátozzák az egyes bels® pontokba küldhet® rétegek

halmazát [19].

3. De�níció. Többréteg¶ üzenetek és i > j esetén azt mondjuk, hogy az i-edik réteg

magasabb, mint a j-edik, és a j-edik alacsonyabb, mint az i-edik. Egy hálózati kód

magassága valamely uv élen a legmagasabb réteg, melynek nem 0 az együtthatója

az élen. Például, az els® egységvektor, e1 magassága 1, ei magassága i, az (1, 0, 1, 0)

vektor magassága 3. A c globális együtthatófüggvény magassága hc : A→ N.
Az i-edik réteget egy csúcs számára értékesnek hívjuk, ha minden alacsonyabb

réteg is dekódolható az adott csúcsban. Egy hálózati kód teljesítménye egy v csúcs-

ban a legmagasabb értékes réteg sorszáma. Ekkor c teljesítményfüggvénye pc : V →
{0, 1, . . . , k}, ahol p(v) = 0 jelöli azt, hogy az 1. réteg nem dekódolható v-ben.

Igénynek a V − s páronként diszjunkt részhalmazainak τ = (T1, T2, . . . , Tk)

sorozatát nevezzük. A terminálok halmaza ekkor T = T1 ∪ T2 ∪ . . . ∪ Tk. A Ti-beli

csúcsok kérése az els® i réteg. Egy τ igényhez tartozó igényfüggvény dτ : V →
{0, 1, . . . , k} az alábbi: dτ (v) = i ha v ∈ Ti, és dτ (v) = 0 ha v ∈ V \ T .

Egy hálózati kód megfelel® egy τ igényhez, ha minden t ∈ Ti csúcs dekódolja
Mj-t minden i és j ≤ i esetén, azaz pc(v) ≥ dτ (v) minden v ∈ V -re. Ha létezik

megfelel® hálózati kód egy igényhez, akkor az teljesíthet®.

A többréteg¶ hálózati kódolási feladat több speciális esetér®l láttunk be NP-

nehézséget.

4. Tétel (B-K, Király [5]). Adott hálózat és τ = (T1, ∅, T3) igény esetén NP-nehéz

annak eldöntése, hogy τ teljesíthet®-e.

5. Tétel (B-K, Király [5]). Adott hálózat és τ = (T1, T2) igény esetén NP-nehéz olyan

T ′1 maximális méret¶ részhalmazát találni T1-nek, melyre τ ′ = (T ′1, T2) teljesíthet®.

6. Következmény. Adott hálózat és τ = (T1, T2) igény és K érték esetén NP-nehéz

eldönteni, hogy van-e olyan halózati kód, mely K kérést teljesít.

7. De�níció. Az a1, a2, . . . , ar élekb®l álló P út monoton az f : A→ {0, 1, . . . , k}
függvényre nézve, ha f(a1) ≤ f(a2) ≤ . . . ≤ f(ar). Egy P monoton út esetén min(P )

:= f(a1) és max(P ) := f(ar). Adott egy v ∈ V − s csúcs, valamint f : A →
{0, 1, . . . , k} és g : V → {0, 1, . . . , k} függvények. Ekkor v-nek egy i-legyez®je olyan,
páronként éldiszjunkt, legalább egy-egy élb®l álló, monoton, v-ben végz®d® utak

P1, . . . , Pi halmaza, melyre minden j ≤ i-re j ≤ min(Pj) ≤ max(Pj) ≤ i, és Pj

kezd®pontja olyan vj pont, melyre g(vj) ≥ min(Pj).

8. De�níció. Ha az f : A→ {0, 1, . . . , k} és g : V → {0, 1, . . . , k} függvényekre

i, minden v csúcshoz melyre g(v) > 0 létezik v-nek g(v)-legyez®je,
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ii, minden vw élre vagy f(vw) ≤ g(v), vagy van egy olyan uv él, melyre f(uv) =

f(vw),

akkor g az f -nek legyez®-kiterjesztése.

9. De�níció. Egy f : A→ {0, 1, . . . , k} függvénymagasságfüggvény, ha van olyan

Fq véges test és Fq feletti (α, c) hálózati kód, melyre hc = f . Hasonlóan de�niál-

hatjuk, hogy egy g : V → {0, 1, . . . , k} függvény akkor teljesítményfüggvény, ha

van olyan hálózati kód, melyre pc = g. Azt mondjuk, hogy az f : A→ {0, 1, . . . , k} és
g : V → {0, 1, . . . , k} függvényekmagasság-teljesítmény-párt alkotnak, ha létezik

olyan hálózati kód, melyre hc = f és pc = g. Egy f : A→ {0, 1, . . . , k} függvénynek
a g : V → {0, 1, . . . , k} függvény megvalósítható kiterjesztése, ha magasság-

teljesítmény-párt alkotnak. Egy f magasságfüggvény megfelel® egy τ igényhez, ha

van olyan g megvalósítható kiterjesztése, melyre g ≥ dτ .

10. Tétel (B-K, Király [3]). Egy f : A → {0, 1, . . . , k} függvény egy g legyez®-

kiterjesztésével mindig magasság-teljesítmény-párt alkot, azaz g megvalósítható kiter-

jesztés.

11. Tétel (B-K, Király [3]). Ha egy f : A→ {0, 1, . . . , k} függvénynek van legyez®-

kiterjesztése, akkor van pontonként maximális is, azaz olyan g∗, melyre g∗(v) ≥ g(v)
minden v csúcsra és minden g legyez®-kiterjesztésére f -nek.

12. Tétel (B-K, Király [3]). Egy f : A→ {0, 1, . . . , k} függvény maximális legyez®-

kiterjesztése polinomiális algoritmussal meghatározható.

Két réteg esetén (k = 2) a megfelel® magasságfüggvények karakterizálhatóak.

Egy igényt reálisnak nevezünk, ha λ(s, ti) ≥ i minden i és ti ∈ Ti esetén.

13. Tétel (B-K, Király [5]). Egy f : A→ {1, 2} függvény pontosan akkor megfelel®

egy τ = (T1, T2) reális igényhez, ha minden uv ∈ A, u 6= s esetén

1. ha f(uv) = 2, akkor ∃wu ∈ A : f(wu) = 2,

2. ha f(uv) = 1, akkor vagy ∃wu ∈ A : f(wu) = 1, vagy λ(s, u) ≥ 2, továbbá

3. minden t ∈ T1 terminálra, melyre λ(s, t) = 1, van 1-érték¶ t-be lép® él, és

4. minden t ∈ T2 terminálhoz van 2-érték¶ t-be lép® él.

14. Következmény. Két réteg esetén egy f : A → {1, 2} függvény pontosan akkor

megfelel® egy τ igényhez, ha van olyan g legyez®-kiterjesztése, melyre g(v) ≥ dτ

minden v-re.

Beláttuk, hogy abban az esetben, ha minden terminálpontnak meg kell kapnia

az alapréteget, akkor létezik egy egyértelm¶ legb®vebb X halmaz a gráfban, melyre

a τ ′ = (T \X,X) igény teljesíthet®. Algoritmust adtunk X és egy megfelel® hálózati

kód megtalálására.
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Egy új hálózati kódolási algoritmust adtunk három réteg esetén, melyr®l beláttuk,

hogy elküldi az els® réteget minden terminálnak, és e feltétel mellett a lehet® legtöbb

terminálhoz jutattja el a 2. réteget, a 3. réteget pedig néhányhoz.

Heurisztikánkat a minCut algoritmussal [19] hasonlítottuk össze. Az implementá-

ciókhoz a LEMON C++ könytárat használtuk [12]. Az eredmények alapján elmond-

ható, hogy a kiértékeléshez használt súlyozás függvényében er®sen változott, melyik

eljárás volt hatékonyabb.

A legyez®-kiterjesztés fogalmának általánosításával megmutattuk, hogy véletlení-

tett többréteg¶ hálózati kódolási algoritmusok egy családjának minden tagjának (pl.

minCut-nak is) elég nagy véges test feletti teljesítménye polinomiális algoritmussal

meghatározható.

15. Tétel (B-K, Király). Egy ` paraméter¶ véletlenített algoritmus Fq feletti kime-

netelének magasság- és teljesítményfüggvényét jelölje hq,` és pq,`. Ekkor létezik egy

olyan (H`, P`) magasság-teljesítmény pár, melyre

• lim
q→∞

Prob
(
hq,`(uv) = H`(uv)

)
= 1 minden uv ∈ A, és

• lim
q→∞

Prob
(
pq,`(v) = P`(v)

)
= 1 minden v ∈ V esetén.

Továbbá H` és P` polinomiális algoritmussal meghatározhatók.

A tétel egy hasznos következménye, hogy a véletlenített algoritmusok várható

teljesítménye szimuláció nélkül is jól becsülhet® nagy testméret esetén. Egy további

alkalmazásként adódott a minCut várható teljesítményére ismert alsó korlát új bi-

zonyítása.

2 Többesküldés vezetéknélküli hálózatokban többréteg¶

üzenetekkel

Ez a fejezet egy, Pedersennel, Lucanival és Fitzekkel az aalborgi egyetemen végzett

közös munkát foglal össze [7]. A f® cél az el®z® fejezetben megismert többréteg¶

hálózati kódolás valós alkalmazhatóságának vizsgálata volt. A bemutatott eredmények

jellege a többi fejezett®l eltér®en inkább gyakorlati, mint elméleti jelleg¶.

Többréteg¶ üzenet vezetéknélküli hálózatban való többesküldésekor a más-más

számítási képességekkel rendelkez® vev®pontok eltér® mértékben hasznosíthatják a

kódolt üzeneteket. Egy olyan üzenetküldési módszert mutatunk be, mely a f®rétegeket

kisebb alrétegekbe osztja, ezáltal kedvez azon felhasználóknak, melyek kisebb kérés-

sel, de magas számítási kapacitással rendelkeznek. Tudomásunk szerint a hálózati

kódolás ilyen típusú el®nyeit eddig még nem vizsgálták.

Az általunk javasolt módszer [7] a felhasználók eltér® igényeit veszi �gyelembe,

és a felhasználók összetételének függvényében határozza meg az alkalmazott séma

paramétereit. A cél az alrétegek ideális számának meghatározása.

A szempontjaink az alábbiak voltak:
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• Az üzenetküldésekhez szükséges id® csökkentése.

• Az átlagos szükséges id® javítása a felhasználók eltér® tulajdonságainak �-

gyelembevételével.

• Magasabb rétegekkel kódolt üzenetek hasznosíthatósága alacsonyabb kérés¶

felhasználóknál is.

• Az egyes felhasználók várható üzenetküldési idejének összehasonlítása.

A Kodo hálózati kódolási könyvtár segítségével elkészített implementáció az aláb-

biak szerint m¶ködik [20].

• Kódolás: A már létez® véletlen hálózati kódot generáló kódolót az alábbiak

szerint módosítjuk. 1) A legmagasabb Lm réteg kiválasztása pm valószín¶séggel.

2) Minden m vagy annál alacsonyabb réteg kódolása nem nulla együtthatóval.

3) Az m érték elküldése a kódolt üzenettel.

• Dekódolás: Az implementált dekódolónak képesnek kell lennie egy Li réteg

dekódolására egy másik, Lj réteg hasznosításával, ahol i ≤ j ≤ n. Ez az aláb-

biak szerint valósul meg adott i, j-re. 1) A bejöv® üzenet indexének összevetése

j-vel. Ha magasabb, az üzenetet elvetjük. 2) Ha nem, továbbítjuk az elimináló

dekódernek. Ez utóbbi célja az Lj réteg eliminálása annak érdekében, hogy in-

formációt nyerjünk Li-r®l. 3) Ha Lj eliminálása sikeres, továbbítjuk az üzenetet

az Li hagyományos dekóderének.

• Újrakódolás: Bels® pontoknál történ® újrakódoláskor meg kell ®rizni az üzenetek

rétegstruktúráját. A legegyszer¶bb megközelítés az összes, egy adott korlátnál

alacsonyabb bejöv® üzenet véletlen lineáris kombinációja.

Egzakt képlettel is kiszámoltuk, hogy az egyes felhasználóknak várhatóan hány

üzenetre lesz szüksége a kért rétegek dekódolásához. Számításainakat három típusú

felhasználóra mutattuk be két f®réteg esetén, melyek hasonlóan általánosíthatók n

réteg esetére is. Számításaink egybeestek az implementáció eredményeivel [15], és azt

mutatták, hogy az üzenetküldéshez szükséges id® a módszerrel csökkenthet®.

3 Rögzített lokális együtthatók

Ebben a fejezetben olyan hálózati kódolási problémákkal foglalkoztunk, melyek-

ben a lokális együtthatók egy része el®re adott. A probléma két változatát vizsgáltuk,

els®ként az úgynevezett hálózati kód kiegészítési problémát, majd a rögzíthet® párok

problémáját.
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3.1 Hálózati kód kiegészítése

A hálózati kód kiegészítésének problémáját el®ször Harvey, Karger és Murota

vetette fel [17]. A probléma egyesküldési és többesküldési esetét is a mátrixkiegészítési

feladatra vezették vissza.

16. De�níció. Adott egy hálózati kódolási feladat. Párok egy M ⊆ L részhalmazán

egy α0 : M → Fq függvény kiegészíthet®, ha van olyan megfelel® hálózati kódhoz

tartozó α lokális együttható függvény, melyre α = α0 az M minden elemén. A

hálózati kód kiegészítési feladat annak eldöntése, hogy egy α0 : M → Fq függvény

kiegészíthet®-e.

17. Tétel (Harvey, Karger, Murota [17]). Adott egy hálózati kód kiegészítési feladat.

Ha q > |T |, egy leképezés pontosan akkor kiegészíthet® Fq felett, ha minden t ∈ T

csúcsra, a {t} csúcsból álló terminálhalmazra kiegészíthet®.

A hálózati kód kiegészítési feladat egyik els® alkalmazása a determinisztikus

vezetéknélküli összeköttetések [9] kapacitásának kiszámítása. Avestimehr és szerz®tár-

sai javasolták a modell alkalmazását, és min-max karakterizációt is adtak annak

kapacitására [10]. Kés®bb számos polinomiális algoritmus is született a probléma

kezelésére, például Amaudruz és Fragouli növel® utakkal [8], Goemans, Iwata és

Zenklusen matroid unióval és matroid metszettel is megoldották a feladatot [16].

Ezen megközelítések mindegyike kihasználja a modellben szerepl® csúcsok rétegelt

struktúráját. A hálózati kód kiegészítésére épül® megoldások az általánosabb, nem

rétegelt esetre is alkalmazhatóak.

A probléma többesküldési verziója a szimultán mátrixkiegészítési feladatra vezet-

het® vissza, így q > |T | esetén pontosan akkor oldható meg, ha az egyes terminálokra

de�niált feladatok külön-külön megoldhatók. Egy új, algoritmikus bizonyítást adtunk

ezen állításra, melyet a 18. tételben adott véletlenített algoritmushoz is felhasznál-

tunk.

18. Tétel (B-K, Király [6]). Ha egy hálózati kód kiegészítési feladat megoldható,

akkor a [6]-ben adott véletlenített algoritmus 1 valószín¶séggel talál egyet polinomiális

várható futási id®vel, tetsz®leges Fq véges test felett, melyre q > |T |.

3.2 Rögzíthet® párok problémája

A második kérdéskörben azt a problémát vizsgáltuk, amikor a párok egy részhal-

mazán a lokális együtthatók tetsz®leges nem nulla értékekre rögzítettek. A feladat

annak eldöntése, milyen halmazra létezik kiegészítés tetsz®leges rögzítés esetén.

19. De�níció. Pároknak egy M⊆ L részhalmaza rögzíthet®, ha tetsz®leges nem

nulla érték¶ α0 : M → Fq − {0} rögzítés kiegészíthet®. A rögzíthet® párok

problémája annak eldöntése, hogy egy adott M rögzíthet®-e vagy sem. Egy ` =

(wu, uv) ∈ L párra nevezzük wu-t a pár els®, uv-t pedig a második élének, az
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u csúcs pedig legyen a pár középs® csúcsa. Két pár, `1 és `2 egymást követ®,

ha `1 második éle `2 els® éle. Egy út tartalmaz egy párt, ha annak mindkét élét

tartalmazza. Valamely M ⊆ L részhalmazra egy csúcs M-érintett, ha valamely

M -beli pár középs® csúcsa. Utak egy halmaza M-független, ha egyrészt páronként

éldiszjunktak, másrészt minden M -érintett csúcsot legfeljebb egy út tartalmaz.

Elégséges feltételt adtunk párok egy részhalmazának rögzíthet®ségére.

20. Tétel (B-K, Király [4]). Adott egy hálózati kódolási feladat, melyre létezik megfelel®

hálózati kód, és legyen M ⊆ L pároknak egy halmaza. Ha minden t ∈ T -hoz létezik

k darab M -független út s-b®l t-be úgy, hogy egyik sem tartalmazza egymást követ®

M -beli párok mindkét tagját, akkor M rögzíthet®.

Alkalmazásként karakterizáljuk olyan hálózatok kapacitását, melyekben a csú-

csok egy része azonos üzenetet továbbít minden szomszédos csúcs felé (broadcast-

ing). Tegyük fel, hogy adott egy hálózati kódolási feladat, és a bels® csúcsok egy

W ⊆ V \
(
T ∪ {s}

)
részhalmaza broadcasting tulajdonságú. A W -broadcasting

hálózati kódolási feladat annak eldöntése, hogy létezik-e a W csúcsain broadcast-

ing tulajdonságú megfelel® hálózati kód. Néhány st-utatW -diszjunktnak nevezünk,

ha páronként éldiszjunktak, és minden W -beli csúcsot legfelejebb egy út tartalmaz.

21. Tétel (B-K, Király [4]). Egy W -broadcasting hálózati kódolási feladatnak pon-

tosan akkor van megoldása egy q > |T | elemszámú test felett, ha minden t ∈ T

csúcshoz létezik k darab W -diszjunkt st-út.

Rögzíthet® párokkal a bejöv® üzenetekre vonatkozó megkötéseket is modellezhe-

tünk, például ha csúcsok egy W részhalmaza csak a beérkez® üzenetek valamilyen

seholsem nulla lineáris kombinációját kapja. Ezen lineáris kombinációk is leírhatók

lokális együtthatók rögzítésével.

22. Tétel (B-K, Király [4]). Tegyük fel, hogy adott egy hálózati kódolási feladat, és

a csúcsok egy W ⊆ V részhalmaza a beérkez® üzeneteinek egy seholsem nulla lineáris

kombinációját kapja. Pontosan akkor létezik megfelel® hálózati kód, ha minden t ∈ T
csúcshoz létezik k darab W -diszjunkt st-út.

Egy fontos alkalmazása a fenti feladatnak az az eset, amikor egy csúcs a neki

küldött üzenetek bitenkénti összegét kapja csak meg (feltesszük, hogy az üzenetek d

bittel reprezentált elemei F2d-nek). Ekkor is modellezhet® a probléma néhány lokális

együttható rögzítésével.

4 Hibavéd® hálózati kódok

Ebben a fejezetben hálózati kódolást alkalmazó hatékony hibavédelmi módszere-

ket vizsgáltunk. A hibavédelem fogalmát számos módon lehet de�niálni. Célunk olyan

hálózati kód konstruálása, mely élek bármely, legfeljebb d elem¶ részhalmazának

törlése esetén is megfelel® marad.
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23. De�níció. Adott egy D = (V,A) aciklikus digráf s forrásponttal, T ⊆ V −s ter-
minálhalmazzal és (α, c) hálózati kóddal Fq felett. Élek egy H ⊆ A részhalmazához

de�niáljuk a cH globális együtthatókat oly módon, hogy minden H-t metsz® páron

a lokális együtthatókat 0-ra módosítjuk. Ha a c kód és cH is elküld k üzenetet a ter-

minálhalmaz minden pontjának, azt mondjuk, hogy a kód kivédi a H hibát. Adott

d pozitív egész esetén egy hálózati kód d-hibavéd®, ha kivéd minden, legfeljebb d

élb®l álló hibát. Hasonlóan de�niálhatjuk lehetséges hibák egy H ⊆ 2A halmazához

a H-hibavéd® hálózati kód fogalmát.

24. Tétel (Harvey, Karger, Murota [17]). Pontosan akkor létezik H-hibavéd® hálózati
kód, ha minden H ∈ H hibahalmazra létezik k éldiszjunkt út s-b®l minden ter-

minálpontba H éleinek felhasználása nélkül. Továbbá ilyen hálózati kód konstruálható

minden, q > |T ||H| méret¶ test felett, O(|T ||H|(m3 logm|L|)) id®ben.

25. Következmény. Pontosan akkor létezik d-hibavéd® hálózati kód, ha λ(s, t) ≥
k + d minden t terminálpontra. Ilyen hálózati kód minden, |T |(

(
m
k

)
+ · · ·+

(
m
0

)
)-nál

nagyobb test felett található O(|T |(
(
m
k

)
+ · · ·+

(
m
0

)
)(m3 logm|L|)) id®ben.

Az elégséges testméret alsó korlátjára új, a gráf méretét®l független értéket ad-

tunk d-hibavédelem esetén.

26. Tétel (B-K [2]). Ha létezik d-hibavéd® hálózati kód, akkor létezik bármely, 2K-nál

nagyobb test felett, ahol K =
(|T |

2

)
(k + d)3.

Ez a tétel a 2. tétel analógjának tekinthet®, ahol |T | alsó korlát adódott. Ezen

korlátok fontos tulajdonsága, hogy nem függenek a gráf méretét®l.

A tétel bizonyítása egy másik terület, az úgynevezett kódolási komplexitás té-

makörébe tartozó eredményeket használja, a [14] cikkben bemutatott gondolatmenethez

hasonlóan.

Az értekezés végén a hibavédelem egy másik esetét vizsgáltuk, melyben egyetlen

terminálpont adott, de a digráf éleinek kapacitása 1 vagy 2 lehet. Más hálózati kó-

dolási feladatokhoz hasonlóan ebben az esetben is belátható, hogy elegend® a forrás-

illetve a terminálpontban kódolni.

27. Tétel (Babarczi, Tapolcai, Rónyai, Médard [11]). Adott egy hálózat, ahol T =

{t} és k = 2, valamint minden él kapacitása 1 vagy 2. Ha bármely él hibája esetén

marad 2 nagyságú st-folyam a digráfban, akkor van olyan 1-hibavéd® hálózati kód,

mely csak a forrás- és terminálpontban kódol.

A bizonyítás alapötlete a digráf 3 részgráfra osztása, melyekre teljesül, hogy

bármely élhiba esetén legalább kett® st-összefügg® marad. Babarczival, Tapolcaival,

Pa²i¢csal, Rónyaival, és Médarddal közösen többek között azt vizsgáltuk, hogy ez

a részgráfokra bonthatósági tulajdonság igaz marad-e abban az esetben, ha akár a

hibák, akár az üzenetek számát növeljük [1]. Mindkét estben mutattunk ellenpéldát

olyan gráfra, melyben nem létezik a kívánt felbontás.
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