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1. Bevezetés

A többszörös hozzáférésű kommunikációs rendszerek általános modellje sok felhasználóval
számol, akiknek csak egy töredéke szeretne információt küldeni egy adott időpillanatban. A
feladat annak meghatározása, hogyan szolgáljuk ki őket akkor, ha egyetlen megosztott, általá-
ban drága kommunikációs médium (pl. egy szűkös frekvenciasáv) áll rendelkezésre. A közös
csatorna nagyon sokféle lehet. Álljon itt néhány példa többszörös hozzáférésű rendszerekre:

• Egy műholdas mobilrendszerben, amely egyetlen földsugárzóval rendelkezik, a földi
terminálok egy frekvenciasávban felküldik a jelüket a műholdnak, amely összegyűjti,
felerősíti és visszatükrözi a jeleket egy másik frekvenciasávban. A terminálok valamek-
kora késleltetés után — amely a jelterjedési idő kétszereséből és a feldolgozási időből
tevődik össze — veszik a visszatükrözött jelet.

• Egy helyi hálózatban (LAN) néhány számítógép egy közös sínre van kapcsolva (koaxi-
ális kábellel, UTP vagy fényvezető kábellel). Ha egy számítógép elküld egy üzenetet,
akkor a többi számítógép rövid késleltetést követően hallja az adást.

• Egy csomagkapcsolt mobil rádióhálózatban egy felhasználó adását egy adott távolságon
belül elhelyezkedő társai venni tudják, amely távolság az adás energiaszintjétől és a
jelterjedési tényezőktől függ.

• A kereskedelmi mobil távközlési rendszerekben a bázisállomás a kézikészülékek által
az uplink csatornában küldött jelek összességét, együttesét veszi.

Bár a közös médium meglehetősen eltér az említett példákban, a négy rendszer közös tu-
lajdonsága, hogy az egyik felhasználó által sugárzott jelet sok másik felhasználó képes venni.
A műholdas mobilrendszerben a felhasználók az összes többi adását veszik. Egy teljesen
duplex módon működő rádió még a saját adásának ismétlését is veheti. A csomagkapcsolt
rádióhálózatban egy felhasználó általában a populáció valamely részhalmazának adását képes
fogni.

Különböző helyzetek adódnak attól függően, hogy egy vagy több felhasználó szeretne
kommunikálni egy vagy több felhasználóval. Ezek alapján megkülönböztetünk egy–egy, egy–
több, több–egy és több–több típusú kommunikációs elrendezést. A mobil kommunikációs
rendszerek downlink csatornáját (amelyen a bázisállomás küld adatokat a kézikészülékeknek)
az egy–több modell jellemzi, míg az uplink csatornát (amelyen a kézikészülékek forgalmaz-
nak a bázisállomás felé) a több–egy. Könnyen belátható, hogy a több–több küldés problémája
szétbontható egy sereg több–egy küldési feladatra, így csak a több–egy problémát vizsgáltam,
amely tehát megfelel a mobil kommunikációs rendszerek uplink csatornájának.

Valamilyen módon meg kell osztanunk a közös csatorna kapacitását a felhasználók között.
A hagyományos megoldást a nyalábolási technikák egyike adhatja, mint például az időosztá-
sos vagy a frekvenciaosztásos nyalábolás. Részlegesen aktív felhasználók esetén a felhaszná-
lók jelentős hányadának nincs küldendő adata az idő nagy részében. Ebben a kommunikációs
helyzetben a nyalábolási technikák kevésbé hatékonynak bizonyulnak. Sőt, ezek a hagyo-
mányos módszerek védősávot igényelnek az idő- vagy a frekvenciatartományban az egyes
részsávok között, valamint egy csatornafoglalási fázisra is szükség van a kommunikáció meg-
kezdése előtt. Ez mind veszteséget jelent, kihasználatlan idő- és frekvenciaszeletekhez vezet.
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1. ábra. Többszörös hozzáférésű csatorna

A helyzet annál rosszabb, minél több, minél inkább véletlenszerűen viselkedő felhasználó
lehet aktív egyidejűleg. Még ha fi gyelmen kívül is hagyjuk ezt a veszteséget, az el̋ozetesen
rögzített, nem skálázható erőforrás-kiosztás pazarlóvá teszi ezeket a rendszereket.

A kódosztásos többszörös hozzáférésű (CDMA) technikák megoldást nyújtanak ezekre a
problémákra. Az idő és a frekvencia egyetlen egybefüggő tartományként kezelhető az egész
kommunikációs rendszerben. A felhasználók száma és az, hogy az egyes felhasználók a kö-
zös médium mekkora hányadát használhatják, szabadon beállítható az aktuális igényeknek
megfelelően.

Napjainkban a népszerű CDMA rendszerek — mint például a fázis modulált és a direkt
szekvenciális rendszerek (amelyek a 3G mobiltelefon szabványok alapját képezik) — rendkí-
vül rosszul használják ki a távközlési csatornát. Adatátviteli sebességük csupán egy töredéke
az információelméleti kapacitásnak. Ennek oka, hogy kezelniük kell a csatornahibákat, a fa-
dinget, a Gauss-zajt, meg kell oldaniuk a szinkronizálást és a felhasználók detektálását, de ami
a legfontosabb, hogy nem áll rendelkezésünkre olyan konstruktív modulációs–kódoló mód-
szer, amellyel a csatornakapacitást elérhetnénk. A ma használt mobil rendszerekben a felhasz-
nálók aktivitásuk kezdetekor bejelentkeznek a központba, ahonnan egy az adott beszélgetés
során használatos kódot kapnak. A továbbiakban olyan kérdéseket vizsgálunk, amelyekben a
felhasználók örökéletű kóddal rendelkeznek. Ekkor a vevőnek három feladatot kell megolda-
nia:

• az aktív felhasználók azonosítása,

• kódszavaik szinkronizálása, és

• az üzeneteik dekódolása.

Információelméleti nézőpontból a többszörös hozzáférésű csatorna (MAC) egy diszkrét
időben működő fekete doboz, amelynek véges sok bemenete és egy kimenete van (1. ábra).
A bemeneteknek egy-egy felhasználót feleltetünk meg, ezért a bemenetek helyett gyakran
felhasználókat említünk. Legyen a felhasználók száma T . A csatorna be- és kimeneti ábécéjét
pedig jelölje I illetve O.

Minden felhasználó rendelkezik egy ún. komponens kóddal, amely kódszavak egy rögzített
halmaza, s minden kódszó a felhasználó egy-egy üzenetének felel meg. Feltételezzük, hogy a
felhasználók kódszavai n hosszúak. Az egyes felhasználók komponens kódjainak összessége
a kód. Azzal az egyszerűsítéssel fogunk élni, hogy a felhasználók által küldött kódszavak bit-
szinkronizáltak (alkalmanként blokkszinkronizáltak is), így a csatorna kimenete egy n hosszú
vektornak tekinthető.
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Szinkron hozzáférés esetén a felhasználók kódszavai blokkszinkronizáltak, vagyis minden
felhasználó ugyanakkor kezdi el küldeni a kódszavát. Aszinkron hozzáférés esetén a felhasz-
nálók csak bitszinkronizáltan működnek, vagyis a kódszavaik egymáshoz képest el lehetnek
tolva.

A sokfelhasználós információelméletben a felhasználók mindig aktívak, a csatornamodell
tetszőleges emlékezet nélküli csatorna, amelyet blokkszinkron módon használnak.

Ezzel szemben a többszörös hozzáférésű kommunikációs modellekben a felhasználók
csak részlegesen aktívak, ami azt jelenti, hogy egy adott időrésben legfeljebb M lehet ak-
tív a T felhasználó közül. Sőt, a modellek gyakran megengedik az aszinkron hozzáférést is.
Ugyanakkor a csatornamodell általában determinisztikus csatorna.

A legfontosabb probléma olyan kódok keresése, amelyek n(T,M) hossza a lehető legki-
sebb, és biztosítják, hogy ha az összes T közül legfeljebb M aktív felhasználó küldi el a kód-
szavát, akkor a többszörös hozzáférésű csatorna kimenetéből az azonosítás, szinkronizálás és
dekódolás hibamentesen megvalósítható legyen.

Van egy fontos speciális esete ennek az általános problémának, amelynél a felhaszná-
lóknak nincsenek üzeneteik, csak az aktivitásuk ténye az az információ, amelyet el akarnak
küldeni. Ezt jelzéskódolásnak hívjuk, és ekkor csak az azonosítás és a szinkronizáció feladatát
kell megoldani.

2. Problémafelvetések

Négy többszörös hozzáférésű determinisztikus csatornával foglalkoztam:

• VAGY csatorna,

• gyors frekvenciaugratásos csatorna,

• ütközéses csatorna visszacsatolás nélkül,

• ütközéses csatorna háromértékű visszacsatolással.

2.1. VAGY csatorna

Cohen, Heller és Viterbi (1971) vezette be a zajmentes VAGY csatorna modelljét a többszörös
hozzáférésű kommunikáció területén (lásd Győri (2005b)). Ha T számú felhasználó van a
rendszerben, és xi jelöli az i-edik felhasználó bináris üzenetét, akkor a csatorna kimenete a
következőképpen adható meg:

y =
T_

i=1

xi,

vagyis a kimenet pontosan akkor 0, ha minden bemenet 0.
Ez az egyszerű modell valósul meg például a be/ki billentyűzéses (on/off keying, OOK)

moduláció esetén (Sommer (1968)). A kódszavak 1-es bitje egy hullámformának felel meg,
míg a 0 bit a konstans 0 hullámforma. A vevőben egy burkolódetektor, majd utána egy kü-
szöbdetektor (komparátor) található, vagyis a demoduláció egyszerűen annak eldöntése, hogy
minden felhasználó a konstans 0 hullámformát küldte-e.
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2.1.1. Kautz–Singleton-konstrukció

A VAGY csatornán megvalósított jelzéskódolásra T -ből M aktivitási modell esetén a legnép-
szerűbb kód a Kautz–Singleton-konstrukció (Kautz és Singleton (1964)), amely egy maximá-
lis hosszúságú (N = q−1,K) paraméterű GF(q) feletti Reed–Solomon-kódot képez le bináris
kóddá úgy, hogy konkatenálja azt az egységmátrixszal (ahol q prímhatvány kell legyen). Ek-
kor T = qK , és a kódszóhossz n = q(q−1). Ez a módszer hibamentes kommunikációt biztosít
abban az esetben, ha legfeljebb

M0 =

⌊
N −1
K −1

⌋

felhasználó aktív egyidejűleg. Így adott T és M0 esetén kiszámolható egy megfelelő q, amely
meghatározza az n kódszóhosszat (lásd Győri (2003)).

Ezt a kódot szeretnénk használni akkor is, ha véletlen az aktivitás, azaz több mint M0 fel-
használó lehet aktív egyidejűleg. Ekkor elképzelhető, hogy > M0 számú felhasználó kódsza-
vának bináris (Boole-) összege lefedi egy másik felhasználó kódszavát, ami detekciós hibához
vezet.

1. KÉRDÉS. Számítsuk ki a detekció hibavalószínűségét Kautz–Singleton-kód használata ese-
tén, ha több mint M0 felhasználó lehet aktív egyidejűleg.

2.1.2. Aszinkron gyors frekvenciaugratás

Gyors frekvenciaugratás (FFH) esetén a rendelkezésre álló frekvenciatartományt L darab
részsávra osztjuk, az időt pedig kis szakaszokra, ún. résekre bontjuk. Adott egy n résből
álló nagyobb időegység is, amelyet keretnek vagy blokknak nevezünk.

Minden felhasználóhoz egy n hosszúságú frekvenciaugratás-sorozatot (két dimenziós bi-
náris idő–frekvencia kódszót) rendelünk, amely megadja azon frekvencia részsávok sorozatát,
amelyben a felhasználó egy szinuszos hullámformát küldhet az adott időrésben. Ha egy adott
időrésben és részsávban legalább egy felhasználó elküldte a hullámformát, akkor azt a vevő
észlelni tudja. Ennélfogva a csatorna kimenete formálisan egy L×n-es bináris mátrixszal ad-
ható meg, amelynek (i, j) pozícióján 1-es áll, ha legalább egy aktív felhasználó volt az i-edik
részsáv j-edik időrésében.

A csatorna L darab párhuzamos zaj- és késleltetésmentes többszörös hozzáférésű VAGY

csatornának tekinthető. Az FFH megegyezik a többszörös hozzáférésű VAGY csatornán kons-
tans súlyú kódszavakkal megvalósított kommunikációval.

2. KÉRDÉS. Adjunk meg minél jobb korlátokat az aszinkron gyors frekvenciaugratásos csa-
tornán megvalósított jelzéskódolás nasyn(T,M) minimális kódszóhosszára.

2.1.3. Aszinkron VAGY csatorna

Az irodalomban számos tanulmány foglalkozik a többszörös hozzáférésű VAGY csatornán
megvalósított jelzéskódolással, de mindegyikük blokkszinkron hozzáférést tételez fel a fel-
használók között (vagyis az aktív felhasználók ugyanakkor kezdik el küldeni a kódszavukat).

3. KÉRDÉS. Határozzunk meg éles korlátokat az aszinkron VAGY csatornán elérhető jelzés-
kódolás nasyn(T,M) minimális kódszóhosszára.
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2.2. Ütközéses csatorna

Az ütközéses csatorna modelljét elsőként Massey és Mathys (1985) vezette be. A T -felhasz-
nálós többszörös hozzáférésű ütközéses csatorna egy visszacsatolás nélküli determinisztikus
csatorna, amelynek T bemenete és egy kimenete van. A csatornán üzenetcsomagokat kül-
denek át a felhasználók, s feltesszük, hogy a csomagok az I bemeneti ábécéből veszik fel
értéküket. A felhasználók tetszőleges csomagot küldhetnek a csatornába az I bemeneti ábé-
céből, illetve ha egy felhasználónak nincs küldendője, akkor formálisan az /0 szimbólumot
küldi. A csatorna kimenete /0, ha egyik felhasználónak sem volt küldendője; I egyik eleme,
ha pontosan egy felhasználó küldte ezt a csomagot, a többi pedig csendben maradt; és ∗, az
ún. törlés (ütközés) szimbólum egyébként. Az időtengely egységekre, ún. résekre van fel-
osztva (réselt csatorna), amelyek hosszúsága pontosan egy csomag átküldési idejének felel
meg. Használatos még egy hosszabb időegység is, a keret vagy blokk, amely n időrésből áll.

Nem áll rendelkezésre visszacsatolás, amelyből a küldők értesülhetnének a megelőző idő-
résekben a csatorna kimenetéről. Ha a felhasználók száma véges (T ), akkor a kódolás elvé-
gezhető a felhasználókhoz rendelt egyedi protokollsorozatok segítségével. Minden felhasz-
náló, például az i-edik is, rendelkezik egy qi protokollsorozattal, amely egy n hosszú bináris
sorozat, és a felhasználó csomagküldését szabályozza a következőképpen. Amikor az i-edik
felhasználó aktivizálódik (valamekkora inaktivitás után) a keretének j-edik (1 ≤ j ≤ n) idő-
résében csomagot küldhet, ha a qi protokollsorozatának j-edik pozícióján 1-es áll, egyébként
köteles hallgatni ebben a résben. A továbbiakban is ezt a módszert követi és a protokollso-
rozatát periodikusan használja mindaddig, amíg el nem fogynak a csomagjai, s ekkor ismét
inaktív lesz. Az i-edik felhasználó aktivitása esetén w(qi) csomagot küld minden n hosszú
keretben, ahol w(·) a Hamming-súly. A protokollsorozatokat külső kódnak tekinthetjük.

Bizonyos csomagok ütköznek (törlődnek), ezért fel kell készülni az ilyen törléses hibák
javítására. Legyen A a felhasználók üzeneteinek halmaza, és |A| = S. Az i-edik felhasználó
az a j ∈ A üzenetét a w(qi) hosszú c j

i ∈ Ci kódszóval kódolja (1 ≤ j ≤ S, 1 ≤ i ≤ T ). A c j
i

kódszó elemeit a qi protokollsorozatnak megfelelően küldi el. Ci az i-edik felhasználó kódja.
Ha a protokollsorozatok azonos súlyúak, akkor a felhasználók Ci kódjai megegyezhetnek. Az
ütközések miatt néhány csomag megsemmisülhet az átvitel során, s ezek a törléses hibák a Ci

kódok segítségével kijavíthatók. A Ci kód játssza a belső kód szerepét.
Ha mind a T felhasználó folyamatosan aktív lenne, akkor — blokkszinkron esetben — az

időosztás lenne a legjobb megoldás számukra (nagy T esetén), ami nem túl érdekes kérdés.
Tegyük fel, hogy egyidejűleg csak legfeljebb M felhasználó szeretne forgalmazni (2 ≤ M �
T ). Ekkor keressük azt a legrövidebb n blokkhosszt (vagy az elérhető legnagyobb összesített
kihasználtságot), amelynél a kommunikáció még lehetséges.

Bassalygo és Pinsker (1983) vizsgálta ezt a kérdést még aszinkron hozzáférést is meg-
engedve, de csak bináris csomagok esetén (|I| = 2). Azt találták, hogy az aszimptotikusan
elérhető legnagyobb összesített kihasználtság Rsum(T,M) � e−1.

A nembináris (S = |I|k) csomagok használatának igénye gyakran felmerül a gyakorlati
kommunikációs feladatokban. Ekkor a belső kód egy (w(qi),k) paraméterű, GF(|I|) feletti
Reed–Solomon-kód lehet.

4. KÉRDÉS. Mekkora összesített kihasználtság érhető el az ütközéses csatornán nembináris
csomagokkal és/vagy aszinkron hozzáférés esetén?
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2.3. Ütközéses csatorna háromértékű visszacsatolással

Tekintsük most a háromértékű visszacsatolással rendelkező réselt többszörös hozzáférésű üt-
közéses csatornát (lásd Abramson (1970)). Tetszőlegesen sok felhasználó küldhet csomagokat
a csatornába, amelyek hossza rögzített, és az elküldésükhöz szükséges időt tekintjük időegy-
ségnek, amelyet résnek hívunk. A felhasználók egy közös csatornán küldik a csomagjaikat,
amelyek címzettje egyetlen közös vevő. A különböző csomagok küldői nem tudnak egymás-
sal információt cserélni. Így feltehetjük, hogy végtelen sok, egymással nem együttműködő
felhasználónk van, és a csomagok érkezése az időben λ intenzitású Poisson-folyamatot alkot.

Amennyiben két vagy több felhasználó küld csomagot egy időrésben, azok összeütköznek,
s az általuk hordozott információ megsemmisül, vagyis a vevő nem tudja meghatározni a
csomagok tartalmát, ezért azokat újra kell küldeni. Ugyanakkor az összes felhasználó — azok
is, akik nem küldtek csomagot — a (t +1)-edik időrést közvetlenül megelőzően a háromértékű
visszacsatolásból nyomon tudja követni a t-edik időrés történéseit:

• a 0 visszacsatolás üres rést jelent,

• az 1 visszacsatolás az egyik felhasználó sikeres csomagküldését jelenti,

• míg ha a visszacsatolás a ∗ ütközésszimbólum, akkor ütközés történt.

Egy konfliktusfeloldó protokoll (vagy véletlen többszörös hozzáférésű algoritmus) egy üt-
közésben részt vevő csomagok újraküldésének eljárását adja meg. Biztosítania kell, hogy a
csomagok előbb-utóbb sikeresen átmenjenek a csatornán. Két összetevőből áll: a csatorna-
hozzáférési protokollból (CAP) és a konfliktusfeloldó algoritmusból (CRA).

A CAP egy elosztott algoritmus, amely minden küldő számára meghatározza, hogy az
újonnan érkezett csomagokat legelőször mikor küldheti el.

A CRA egy térben és időben elosztott algoritmusként adható meg, amely az ütközésben
szereplő csomagok újraküldését vezérli úgy, hogy minden csomag véges késleltetéssel átmen-
jen a csatornán, s ennek megtörténtéről az összes felhasználó értesüljön.

Azt az időtartamot, amely a kezdeti ütközéstől addig a résig telik el, amelyből a felhasz-
nálók felismerhetik, hogy az összes, az előbbi konfliktusban részt vev ő csomag sikeresen
elküldésre került, konfliktusfeloldási időnek (CRI) nevezzük.

Egymástól függetlenül Capetanakis (1979), Tsybakov és Mikhailov (1978) vezette be az
első stabil konfliktusfeloldó protokollt eredményez ő CRA-t, amelyet faalgoritmusnak nevez-
tek.

Legyen N az aktív felhasználók száma, vagyis a konfliktus multiplicitása. A faalgoritmus
szerint minden felhasználó elküldi a csomagját a következő időrésben. Ha senki sem volt aktív
(N = 0), akkor a visszacsatolás 0, és a faalgoritmus befejeződik. Ha pontosan egy felhasználó
volt aktív (N = 1), akkor a visszacsatolás 1 és a küldés sikeres volt, tehát az algoritmus ismét
lezárul. Egyébként, ha N ≥ 2, akkor a visszacsatolás a ∗ ütközésszimbólum. Az ütközés
után, a benne részt vevő felhasználók feldobnak egy (szabályos) pénzérmét. Azok, akik fejet
dobnak, a következő időrésben újra elküldik a csomagjukat, míg azok, akik írást dobnak csak
azután küldik el a csomagjukat, miután a fejet dobók konfliktusa feloldódik (ha van ilyen
egyáltalán).

Az algoritmus egy bináris fával ábrázolható. A kezdeti konfliktus a gyökérnek, a további
konfliktusok a bels ő pontoknak felelnek meg, míg az üres és a sikeres rések alkotják a levele-
ket.
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Az algoritmus analíziséhez jelölje X a CRI első időrésében konfliktusban lév ő csomagok
számát, és legyen Y ennek a CRI-nek a résekben számolt hossza, vagyis az X -résztvevős
konfliktus feloldási ideje. Vezessük be a következ ő jelölést

LN = E{Y | X = N},

tehát LN a konfliktusfeloldási id ő feltételes várható értéke, ha adott N, a konfliktus multiplici-
tása.

Legyen

L(z) =
∞

∑
N=0

LN
zN

N!
e−z

az {LN} sorozat Poisson-transzformáltja (lásd Szpankowski (2001)). Ha N egy Poisson(z)
eloszlású valószínűségi változó, akkor

L(z) = E{LN}.

Feltettük, hogy az új csomagok Poisson-folyamat szerint érkeznek, ezért L(z) (valójában L(z)
z )

fontos szerepet játszik a különböző véletlen hozzáférésű protokollok maximális kihasznált-
ságának vizsgálatában (lásd Capetanakis (1979), Gallager (1978), Mathys és Flajolet (1985),
Kerekes (1988)). Az L(z) kiszámítására szolgáló eddigi módszerek rekurzívak vagy numeri-
kusan instabilak.

5. KÉRDÉS. Adjunk hatékony algoritmust L(z) és L(z)
z kiszámítására.

LN aszimptotikus viselkedését az irodalomban legtöbbször az L(z) Poisson-transzformált-
ján keresztül vizsgálják. Általában, ha az L(z) Poisson-transzformált kielégít bizonyos felté-
teleket, akkor elegendően nagy N-ekre LN −L(N) � 0 (lásd Szpankowski (2001) 10.3. tétel),
de esetünkben L(z)-re nem teljesülnek a feltételek. Így felmerül a kérdés, mekkora az eltérés
LN és L(N) között, ha N → ∞. Mathys (1984) belátta, hogy LN −L(N) = O(1).

6. KÉRDÉS. Mi az LN −L(N) különbség pontos aszimptotikus viselkedése?

3. Új eredmények

1. tézis. VAGY csatorna

1.A. Kautz–Singleton-konstrukció

Legyen Vm egy kijelölt felhasználó kódszavában fedett 1-esek száma m aktív felhasználó ese-
tén. {Vm} homogén Markov-láncot alkot a {0,1, . . . ,q− 1} állapottéren, ahol q a Kautz–
Singleton-konstrukcióban használt prímhatvány. Mivel Vm = q− 1 esetén a kijelölt felhasz-
náló összes 1-ese fedett, a detekció hibavalószínűségét a P{Vm = q−1} valószínűség adja,
amely m lépésben kiszámolható a Markov-lánc kezdeti eloszlása és az átmenetvalószínűségek
alapján:
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1. TÉTEL (GYŐRI (2004)). A {Vm} Markov-lánc kezdeti eloszlása

P{V1 = �} = p� (0 ≤ � ≤ K −1),

az átmenetvalószínűségek

P{Vm = j + i |Vm−1 = j} =
min{K−1−i, j}

∑
k=0

pi+k

(q−1− j
i

)( j
k

)
(q−1

i+k

)
minden 0 ≤ j, j + i ≤ q−1, 0 ≤ i ≤ K−1 esetén, ahol

p� =

(q−1
�

)
(q−1)

K−�−1
∑

k=0
(−1)k

(q−�−2
k

)
qK−�−k−1

qK −1

minden 0 ≤ � ≤ K −1, K = logT
logq értékre.

A detekció hibavalószínűségének egyszerűbb és gyorsabb kiszámítása illetve közelítése
érdekében felső korlátok is alkalmazhatóak. Ezekhez szükséges a Markov-lánc várható érté-
kének és szórásának ismerete.

2. TÉTEL (GYŐRI (2004)). A {Vm} Markov-lánc várható értéke

E{Vm} = (q−1)

(
1−

(
1−

c
q−1

)m)
,

szórásnégyzete pedig

σσσ2 {Vm} = E{Vm}−E{Vm}
2 +(q−1)(q−2)

(
1−2

(
1− c

q−1

)m
+

(
K−1
∑

�=0
p�

(q−3
� )

(q−1
� )

)m)
,

ahol

c =
K−1

∑
�=1

�p�.

A fenti eredmények K = 3 esetén megegyeznek a Györfi , Jordán és Vajda (2000) által
megadottakkal.

1.B. Aszinkron gyors frekvenciaugratás

3. TÉTEL (GYŐRI (2005A)). Aszinkron hozzáférés esetén, ha M,L rögzített és T →∞, akkor

nasyn(T,M,L) �
M +1

− log
(

1−
(
1− 1

L

)M
) logT.

Aszinkron esetben a minimális kódszóhosszra adott aszimptotikus felső korlát megegye-
zik az A és Zeisel (1988) által a szinkron esetben megadott felső korláttal.
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1.C. Aszinkron VAGY csatorna

Sajnos az aszinkron VAGY csatorna esetén az időeltolás a rés tetszőleges egész számú több-
szöröse lehet, és nem csak L darab időrés többszöröse (mint az FFH esetén). Ezért lehetetlen
egyszerűen adaptálni a 3. tétel eredményeit a VAGY csatornára, s így egy másik kódkonstruk-
ciót és elemzési módszert használtam.

4. TÉTEL (GYŐRI (2005C)). Aszinkron hozzáférés esetén, ha M rögzített és T → ∞, akkor

nasyn(T,M) � e ln2(M +1)2 logT.

Aszinkron esetben a minimális kódszóhosszra adott aszimptotikus felső korlát megegye-
zik a Dyachkov és Rykov (1983) által a szinkron esetben megadott felső korláttal.

2. tézis. Ütközéses csatorna

A többszörös hozzáférésű ütközéses csatornán nembináris csomagokkal történő kommuni-
káció során elérhető n(T,M,k) minimális blokkhosszra adható felső korlát kiszámításához
véletlenszerűen választott konstans w súlyú protokollsorozatokat használtam, belső kódként
pedig minden felhasználónál azonos Ci = C Reed–Solomon-kódot alkalmaztam (w,k) para-
méterrel a GF(|I|) test felett (w ≤ |I|). Aszimptotikus alsó korlátot is levezettem a minimális
blokkhosszra. Mivel az alsó és felső korlátok megegyeznek — az aszinkron esetben is —,
a következő aszimptotikus egyenlőséget bizonyítottam a minimális blokkhosszra illetve az
elérhető legnagyobb összesített kihasználtságra:

5. TÉTEL (GYÖRFI ÉS GYŐRI (2005A)). Az ütközéses csatornán nembináris csomagokkal
folytatott szinkron vagy aszinkron kommunikáció esetén, ha M rögzített, T → ∞, |I| → ∞,k →
∞, |I|> ek, logT

log |I| → 0 és logT
k → 0, akkor

n(T,M,k)� kM
(
1− 1

M

)1−M
,

az összesített kihasználtság pedig

Rsum(T,M) �
(
1− 1

M

)M−1
.

Ha még M → ∞ is fennáll, akkor

n(T,M,k)� kMe,

az összesített kihasználtság pedig

Rsum(T,M)� e−1.

3. tézis. Ütközéses csatorna háromértékű visszacsatolással

1. ALGORITMUS (GYÖRFI ÉS GYŐRI (2005B)). Tetszőleges rögzített z > 0 számhoz válasz-
szunk egy k0 értéket úgy, hogy ẑ := z/2k0 < 10−5, és alkalmazzuk a következő iterációt:

L(2kẑ) = 1−2(1+2kẑ)e−2k ˆz+2L(2k−1ẑ), (1 ≤ k ≤ k0).

Ekkor a k0-adik lépésben megkapjuk L(z) értékét. L(ẑ)-ra jó kezdeti értéket ad a másodrendű
Taylor-polinommal való közelítése:

L(ẑ) ≈ 1+2ẑ2.
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Vezessük be az

F(z) =
L(z)

z
függvényt, amely az ütközésfeloldáshoz szükséges átlagos idő intenzitásegységenként, ha a
konfliktusok Poisson(z) eloszlást követnek.

Az 1. algoritmus segítségével F(z) kiszámítható 1 ≤ z ≤ 2 esetén, és ebből kiindulva egy
olyan algoritmust adtam, amely megadja F(z) értékét nagy z-kre, s így megmutatja annak
oszcillációját is.

2. ALGORITMUS (GYÖRFI ÉS GYŐRI (2005B)).

F(2z) =
1−2(1+2z)e−2z

2z
+F(z),

így ha F(z) adott 1 ≤ z ≤ 2 értékekre (például az 1. algoritmussal), akkor F(2z) kiszámítható
az 1 ≤ z ≤ 2 értékekre, így F(z) ismert minden 2 ≤ z ≤ 4 értékre is. Indukcióval adódik, hogy

F
(

2kz
)

=
k

∑
i=1

1−2(1+2iz)e−2iz

2iz
+F(z)

tetszőleges k ≥ 2-re. Elegendően nagy k-ra bármely 1 ≤ z ≤ 2 értékre

F
(

2kz
)
� G(z)+F(z),

ahol k ≥ k0, és

G(z) =
∞

∑
i=1

1−2(1+2iz)e−2iz

2iz
�

k0

∑
i=1

1−2(1+2iz)e−2iz

2iz
.

Ha k ≥ k0 = 30, akkor a közelítés hibája 10−9 nagyságrendű.

A 2. algoritmus egyszerű módszert szolgáltat az F(z) vizsgálatára. Megállapítottam, hogy
egyrészt

L(z)
z

�
2

ln2
+Acos(2π log2 N +ϕ),

ahol
A = 3.127 ·10−6, ϕ = −0.5882.

(lásd Janssen és de Jong (2000)), másrészt

2.8853869 ≤ liminf
z→∞

L(z)
z

≤ limsup
z→∞

L(z)
z

≤ 2.8853932.

Pontosítottam Mathys (1984) eredményét azzal, hogy megmutattam az LN −L(N) különb-
ség oszcillációját.

6. TÉTEL (GYÖRFI ÉS GYŐRI (2005B)). N → ∞ esetén

LN −L(N) � Acos(2π log2 N +ϕ),

ahol
A = 1.29 ·10−4, ϕ = 0.698.
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4. Az eredmények alkalmazása

A jelzéskódolás számos kommunikációs területen felhasználható.

� Bejelentkezés. Tekintsünk egy kommunikációs rendszert, amelyben sok, alacsony akti-
vitású felhasználó szeretne hozzájuk képest csekély számú csatornát használni. Amikor
egy felhasználó forgalmazni szeretne, egy rádiócsatornán elküldi a saját kódszavát a
központba (a bázisállomáshoz). A csatorna kimenetéből a központ felismeri az aktív
felhasználókat, és egy-egy dedikált csatornát rendel hozzájuk. Napjainkban a mobil
távközlési rendszerek a felhasználók bejelentkezésére véletlen hozzáférést használnak
visszacsatolással. Ez az eljárás kiváltható lenne egy többszörös hozzáférésű csatornán
alkalmazott jelzéskódolással, amelynek előnye, hogy nem kell foglalkozni a nyugta fel-
dolgozásával, ezen kívül nem merül fel a véletlen hozzáférés késleltetési problémája.

� Mérési adatok összegyűjtése. Egy áramszolgáltató szeretné automatikusan összegyűj-
teni fogyasztóinak elektromos energia fogyasztását. Maga az elektromos hálózat több-
szörös hozzáférésű VAGY csatornaként használható (lásd Dostert (2001)), így megfelel
erre a célra. A felhasználók fogyasztásmérő órái elküldik saját egyedi kódszavukat a
hálózatba, amikor a fogyasztó elhasznál egy egységnyi (pl. 1 kWh) energiát.

� Riasztás. Fűzzünk fel T darab tűzjelző készüléket egyetlen vezetékre. Amikor egy
készülék jelezni akar, elküldi a saját kódszavát a vezetéken. Ha egyidejűleg csak leg-
feljebb M helyen üthet ki tűz a hálózatban, a jelzést küldő állomások azonosíthatók a
vezetéken megjelenő jelből. A meglévő, egy közös vezetéket használó riasztó-/jelző-
rendszerek általában 1 bites információt küldenek a központba, amelyből csupán azt
lehet megtudni, hogy valahol a közös vezeték mentén tűz ütött ki. A többszörös hoz-
záférésű csatorna alkalmazásának előnye, hogy az is megtudható, pontosan hol ütött ki
a tűz, illetve nyomon követhető a tűz terjedése is. Ugyanez a feladat szenzorhálózat
esetén is.

Az 1. és 2. tétel szerint a VAGY csatorna gyakorlati alkalmazásaiban a detekciós hiba va-
lószínűsége sokkal kisebb, mint az eddig alkalmazott módszer által szolgáltatott érték. Így
sokkal kisebb hosszúságú (vagy több egyidejűleg aktív felhasználót megengedő) kódokat le-
het alkalmazni úgy, hogy a detekció hibavalószínűsége továbbra is alacsony szinten marad.

A 3. és 4. tétel biztosítja, hogy az FFH és a VAGY csatornán való kommunikáció során
nincs szükség a felhasználók közötti szinkronizációra. Ez egyszerűbbé teszi a kommunikációs
rendszer tervezését, valamint csökkenti a késleltetést.

A nembináris csomagok használatának igénye gyakran felmerül a gyakorlati kommuni-
kációs problémákban. Az 5. tétel alapján az ütközéses csatornán hatékonyságromlás nélkül
alkalmazhatunk nembináris csomagokat, valamint aszinkron hozzáférést.

Az 1. és 2. algoritmusnak, illetve a 6. tételnek nincs közvetlen gyakorlati haszna, de se-
gítenek tisztázni az ütközésfeloldási idő várható értékének aszimptotikus viselkedését, amely
fontos szerepet játszik a háromértékű visszacsatolással ellátott, ütközéses csatornán megvaló-
sított protokollok analízisében.
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