
Információelmélet elméleti vizsgakérdések

Az alábbi kérdéssor kizárólag tájékoztató jellegű, az előző évek vizsgadolgo-
zataiból lett összegyűjtve. A vizsgán ezektől eltérő elméleti kérdések is előfor-
dulhatnak!

Forráskódolás

1. Definiálja, egy betűnkénti kódolási eljárás mikor egyértelműen dekódolható.

2. Definiálja, mit értünk prefix kód alatt. Mit tud mondani a prefix kódok dekódolható-
ságáról?

3. Mondja ki a Kraft-Fano egyenlőtlenséget.

4. Fogalmazza meg az átlagos kódszóhosszra vonatkozó McMillan egyenlőtlenséget.

5. Definiálja egy egyértelműen dekódolható kód hatásfokát.

Entrópia és tulajdonságai

1. Diszkrét valósźınűségi változók esetén definiálja az entrópiát és adja meg a tulaj-
donságait.

2. Definiálja két diszkrét valósźınűségi változó feltételes entrópiáját és adja meg a felté-
teles entrópia tulajdonságait.

3. Definiálja két valósźınűségi változó kölcsönös információját és adja meg a kölcsönös
információ tulajdonságait.

4. Mikor nevezünk egy forrást emlékezet nélkülinek és mit értünk egy forrás átlagos
entrópiája alatt?

Csatornakapacitás

1. Definiálja egy emlékezet nélküli csatorna csatornakapacitását. Mennyi a D darab
kódjelet használó csatornaábécével b́ıró zajmentes csatorna kapacitása?

2. Definiálja a bináris törléses csatornát és adja meg a kapacitását.

3. Definiálja a szimmetrikus bináris X-csatornát és adja meg a kapacitását.

4. Definiálja a bináris Z-csatornát és adja meg a kapacitását.
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Differenciális entrópia és tulajdonságai

1. Definiálja az entrópiát és feltételes entrópiát folytonos valósźınűségi változók esetén.

2. Adja meg a normális eloszlás entrópiáját. Milyen értelemben optimális a normális
eloszlás entrópiája?

3. Adja meg az exponenciális eloszlás entrópiáját. Milyen értelemben optimális az expo-
nenciális eloszlás entrópiája?

4. Adja meg az [a, b] intervallumon egyenletes eloszlás entrópiáját. Milyen értelemben
optimális az egyenletes eloszlás entrópiája?

A hibajav́ıtó kódolás alapjai

1. Definiálja két vektor Hamming távolságát.

2. Definiálja egy algebrai hibajav́ıtó kód kódtávolságát.

3. Mennyi hibát tud jelezni és mennyi hibát tud jav́ıtani egy dmin kódtávolságú állandó
hosszúságú bináris kód?

4. Fogalmazza meg a Singleton-korlátra vonatkozó álĺıtást és definiálja, mit értünk maxi-
mális távolságú szeparábilis (MDS) kód alatt.

5. Mondja ki a Hamming korlátra vonatkozó álĺıtást és definiálja, mikor nevezünk egy
kódot perfektnek.

6. Definiálja egy lineáris kód minimális súlyát és kódtávolságát. Mi az összefüggés e két
mennyiség között?

7. Mit ért lineáris kód alatt? Definiálja egy lineáris kód generátormátrixát.

8. Definiálja egy lineáris kód paritásellenőrző mátrixát és adja meg a generátormátrix és
a paritásellenőrző mátrix közötti összefüggést.

9. Definiálja, egy lineáris kód mikor szisztematikus. Milyen alakú egy szisztematikus kód
generátor-, illetve paritásellenőrző mátrixa?

10. Definiálja, mit ért szindróma alatt és fogalmazza meg, hogyan működik a szindróma
dekódolás.

11. Adja meg a bináris Hamming-kód konstrukcióját és ı́rja fel a (7, 4) paraméterű Ham-
ming-kód paritásellenőrző mátrixát.
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