
Információelmélet minta vizsgadolgozat

Értékelés:
0-16: elégtelen (1); 17-22: elégséges (2); 23-28: közepes (3);
29-34: jó (4); 35-40: jeles (5).

1. feladat.

(a) Definiálja, mit értünk prefix kód alatt. Mit tud mondani a prefix kódok dekódolható-
ságáról? 3 p

(b) Mik lehetnek a kódszóhosszai az X = {A,B,C,D} forrásábécé legfeljebb 3 kódszó-
hosszúságú bináris prefix kódjának? 3 p

(c) Mondja ki az átlagos kódszóhosszra vonatkozó McMillan egyenlőtlenséget és definiálja
egy kód hatásfokát. 5 p

2. feladat.

(a) Definiálja az entrópiát és a feltételes entrópiát folytonos valósźınűségi változók esetén.
5 p

(b) Mondja ki a folytonos alaplemmát. 3 p

3. feladat.

(a) Határozza meg a P = {0.28, 0.32, 0.20, 0.15, 0.03, 0.02} eloszlású forrásábécé
Shannon-féle kódját és számolja ki az átlagos kódszóhosszát. 5 p

(b) Határozza meg a fenti forrásábécé Gilbert-féle kódját és számolja ki az átlagos kódszó-
hosszát. 5 p

(c) Rajzolja fel a Gilbert-féle kód kódfáját és a felesleges ágrészek elhagyásával illetve
ágak átrendezésével optimalizálja a kódot. 3 p

4. feladat.

(a) Egy amerikai kisváros diákjainak 75%-a átment az év végi vizsgán, a maradék elbukott.
A sikeres vizsgázók 10%-ának, a bukottak felének van kocsija. Mennyi információt
jelent egy diák eredményére vonatkozóan az, ha tudjuk, van-e kocsija? 5 p

(b) Adja meg, mikor nevezünk egy csatornát emlékezet nélkülinek és definiálja egy emlé-
kezet nélküli csatorna kapacitását. 3 p



Információ és kódelmélet minta vizsgadolgozat

Értékelés:
0-16: elégtelen (1); 17-22: elégséges (2); 23-28: közepes (3);
29-34: jó (4); 35-40: jeles (5).

1. feladat.

(a) Definiálja, mit értünk prefix kód alatt. Mit tud mondani a prefix kódok dekódolható-
ságáról? 3 p

(b) Mik lehetnek a kódszóhosszai az X = {A,B,C,D} forrásábécé legfeljebb 3 kódszó-
hosszúságú irreducibilis bináris kódjának? 3 p

(c) Mondja ki az átlagos kódszóhosszra vonatkozó McMillan egyenlőtlenséget és definiálja
egy kód hatásfokát. 5 p

2. feladat.

(a) Definiálja az entrópiát és a feltételes entrópiát folytonos valósźınűségi változók esetén.
5 p

(b) Mondja ki a folytonos alaplemmát. 3 p

3. feladat.

(a) Határozza meg a P = {0.28, 0.32, 0.20, 0.15, 0.03, 0.02} eloszlású forrásábécé
Shannon-féle kódját és számolja ki az átlagos kódszóhosszát. 5 p

(b) Határozza meg a fenti forrásábécé Gilbert-féle kódját és számolja ki az átlagos kódszó-
hosszát. 5 p

(c) Rajzolja fel a Gilbert-féle kód kódfáját és a felesleges ágrészek elhagyásával illetve
ágak átrendezésével optimalizálja a kódot. 3 p

4. feladat.

(a) Egy szerencsejátékosnak olyan kockája van, mellyel 2/3 valósźınűséggel lehet hatost
dobni, a többi lehetőség 1/15 valósźınűségű. Sürgősen kellene a kocka, de van a
zsebében még három szabályos is. Találomra kivesz egyet, feldobja, az eredmény pedig
hatos. Mennyi információt szerzett ezzel arra vonatkozóan, hogy a kocka szabályos-e?

5 p

(b) Adja meg, mikor nevezünk egy csatornát emlékezet nélkülinek és definiálja egy emlé-
kezet nélküli csatorna kapacitását. 3 p


