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1. Hibajavító kódolást tekintünk.  Egy lineáris bináris blokk kód generátormátrixa 

G 










10110

01101

a.) Adja  meg  a kód kódszavait és paramétereit (n, k,d). (3 p)
b.) Perfekt-e a kód?  (4 p)
c.) Adja  meg a szisztematikus paritásellenőrző mátrixát.  (2 p)
d.) Adja  meg a szindróma dekódolási táblázatát. (4 p)
e.) Adja meg a dekódolás lépéseit a táblázat használatával. Dekódolja az 11111 vett szót. (3p)
f.) Adjon felső becslést a dekódolási hibavalószínűséget emlékezetnélküli BSC(p) esetére! 
(3 p, pontos érték 5 p)

2. Definiálja a következőket:
a.) minimális távolságú dekódolás (1p)
b.) perfekt tulajdonságú hibajavító kód (2 p)
c.) Reed Solomon kód generátorpolinomja (magyarázza el a jelöléseket) (3 p)
d.) szorzatkód, a kétdimenziós bináris paritáskód paraméterei (3 p)

3. RSA kódoló algoritmus esetén a kulcsok előállításához p=7, q=17 prímekből indultunk ki.
a.) Adja meg a lehető legkisebb kódoló kulcsként használható exponenst! (2p)
b.) Számítsa ki az x=11 nyílt szöveghez tartozó y rejtett szöveget!  (2 p)
c.) Határozza meg a dekódoló kulcsot! (3p)
d.) Mi az ismételt négyzetre emelés és szorzás módszere? (2p)
e.) Mennyi moduláris szorzás és négyzetremelés szükséges esetünkben. (2p)

4.) Tömören, formálisan fejtse ki :
a.)  ütközés-ellenálló hash függvény (2 p)
b.)  kulcstanúsítvány lánc (kis példán elmagyarázva) (3 p)
c.)  üzenet integritásvédelem célja  (CBC-MAC példáján elmagyarázva) (3 p)

5. a.) Legyen X valószínűségi kimenetelei (x1, x2, x3, x4, x5), eloszlása (1/3, 1/4, 1/6, 1/6, 1/12). 
Konstruáljon Huffman kódot ehhez az eloszláshoz.   (5 p)
b.) Adja meg a kódszóhossz várható értékét (2p)

6. Tömören, formálisan fejtse ki:
a.) Prefix kód fogalma. Adjon 4 kódszóból álló prefix kódot.  (2 p)
b.) Optimális prefix kódok tulajdonságai (3 p)
c.) DPCM kódolás (blokkséma a jelölések magyarázatával) (3 p)

Pontozás:  1: <=21  2:22- 33  3: 32 - 41  4: 42- 51  5:  52– 62

1



Kódolástechnika PZH eredmények
2006. december 18.

(Ügyeljen a pontos fogalomhasználatra, pontos, formális definíciókra, részletes indoklásokra!)

1. 

a.) (3p) kódszavak: 
n=     , k=    ,d=    

b.) (4p) igen      nem    indoklás: 

       
c.) (2p)  H =

      
d.) (4p) szindróma dekódolási táblázat (T):

e.) (3p) dekódolás lépései.

11111 dekódolása:  

f.) (3/5p) Pe 

2.   a.    b. c. d. (karikázza be, amire válaszolt)

3. 
a.) (2p)   e=

b.) (2p)   y=

c.) (3p)   d=

d.) (2p)  módszer:

e.) (3p) szorzás db:           négyzetremlés db:      indoklás:
   
4.   a. b. c.  (karikázza be, amire válaszolt)

5. (8p) a.) kódszavak: (x1:   x2:     x3:      x4:       x5:     )
(2p) várható kódszóhossz=

6.   a. b. c.   (karikázza be, amire válaszolt)

Név:   ..............................................

Neptun kód: 
...................................
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Kódolástechnika PZH megoldások
2006. december 18.

1. 

a.) (3p) kódszavak: 00000, 10110, 01101, 11011   n=  5 , k= 2  ,d= 3     

b.) (4p) igen      nem    indoklás: 1+5 < 23 =8 

       11100
c.) (2p)  H= 10010

        01001
d.) (4p) szindróma dekódolási táblázat (T):
szindróma hibavektor
000 00000
001 00001
011 00011  
100 00100
101 01000
110 10000
111 10001

e.) (3p) dekódolás lépései. s=HvT,  e’=T(s),  c’=v-e’
11111 dekódolása: s T=(100), 00100=T(100), 11011=11111-00100

f.) (3/5p) 5 41 ((1 ) 5 (1 ) )eP p p p     ,   P p p p p pe       1 1 5 1 2 15 4 2 3(( ) ( ) ( ) )

3. p=7, q=17
m = p*q =7*17 = 119
fi(m) = (p-1)*(q-1) =6*16 = 96

a.) Az exponenssel kapcsolatos feltétel, hogy relatív prím legyen fi(m)-hez. A legkisebb ilyen szám a 5.
Tehát e = 5.

b.) y = xe (mod m)
115 = 161051 = 44 (mod 119)
Tehát y = 44.

c.) A dekódoló kulcs a kódoló kulcs multiplikatív inverze a modulo fi(m)
96=19*5+1,   d= -19 = 77 (mod 96)
Tehát d = 77.

d.)  x = y77 (mod 119), 77= 26 + 23 + 22 + 1 ,  3 szorzás, 6 négyzetremelés (összesen 9 szorzás)

5. (8p) két megoldás 
a.) kódszavak: (11, 10 , 01, 001, 000), (11, 01, 00, 101, 100),
(2p) várható kódszóhossz= 27/12= 2.25 bit

  
 

2. Definiálja a következőket:

a.) minimális távolságú dekódolás (1p)
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A vett szót a Hamming távolságra legközelebbi kódszóra dekódoljuk.

b.) perfekt tulajdonságú hibajavító kód (2 p)
Abban az esetben, ha a gömbi dekódolási tartományokkal hézagmentesen le tudjuk 
fedni a szavak terét  perfekt kódról beszelünk. 
Bináris egy hibát javító C(n,k,3) perfekt kód esetén: 1+n=2n-k.

Bináris t hibát javító perfekt kód esetén: 1 ... 2
2

n kn n
n

t
     .

c.) Reed Solomon kód generátorpolinomja (magyarázza el a jelöléseket) (3 p)
Tekintsünk egy GF(q) véges testet, s egy n-edrendű α elemet. C(n, k, d=n-k+1) Reed Solomon kód
generátorpolinomja:

d.) szorzatkód, a kétdimenziós bináris paritáskód paraméterei 

kétdimenziós bináris paritáskód paraméterei: n=(k1+1)*(k2+1), k=k1*k2, d=4

4.) Tömören, formálisan fejtse ki :

a.)  ütközés-ellenálló hash függvény (2 p)
Nehéz két olyan elemet olyan ősképtérbeli elemet találni, amelynek hash értéke azonos.
Iterációs hash függvények esetén, ha az iterációs (kompressziós) függvény ütközésellenálló
és MD padding-et alkalmazunk, a hash függvény is ütközésellenálló lesz.
Pl. Digitális aláírás csalást hajthatna végre az aláíró, ha nem lenne ütközésellenálló a hash függvény.

b.)  kulcstanúsítvány lánc (kis példán elmagyarázva) (3 p)
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c.)  üzenet integritásvédelem célja  (CBC-MAC példáján elmagyarázva) (3 p)
[x1, ..., xn, MAC(x1,...,xn)]

+ E

N bites regiszt.

m bit
kiválasztás

inic. blokk

üzenet blokkok MAC

kulcs

MAC generálás

Formálisan   MAC =  g(yn),  ahol  yn az   yi=Ek(xi   yi-1),  i=1,...,n  rekurzió  n-edik  lépésbeli 

eredménye, továbbá y0  = I (inicializáló. blokk). A g függvény  yn N bitjébõl valamely m bitet 

választja ki, s az eredmény a kriptográfiai ellenõrzõ összeg. 

6. Tömören, formálisan fejtse ki:
a.) Prefix kód fogalma. Adjon 4 kódszóból álló prefix kódot.  (2 p)
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Pl. {01, 10, 11, 001}   

b.) Optimális prefix kódok tulajdonságai (3 p)

c.) DPCM kódolás (blokkséma a jelölések magyarázatával) (3 p)
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