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1. Bevezető

1.1. Diszkrét memória nélküli csatorna modell

Az információelmélet Shannon [46] cikkével jött létre. Shannon több modellt is beveze-
tett. Ebben az alfejezetben az úgynevezett diszkrét memória nélküli csatorna modellt
foglaljuk össze és kimondjuk Shannon alapvető eredményét.

Legyenek X és Y véges halmazok. X bemeneti és Y kimeneti abc-vel rendelkező
W : X Ñ Y-el vagy egyszerűen W -el jelölt csatorna alatt egy tW py|xq, x P X , y P Yu
sztochasztikus mátrixot értünk, vagyis egy olyan mátrixot amelynek mindenW p¨|xq sora
egy eloszlást határoz meg Y-on. A W csatorna n.ik kiterjesztése az a W n : X n Ñ Yn
csatorna amelyet a következő sztochasztikus mátrix definiál

W npy|xq “
nź

i“1
W pyi|xiq,x “ x1x2 . . . xn P X n,y “ y1y2 . . . yn P Yn. (1)

A tW n : X n Ñ Ynu csatorna sorozatot diszkrét memória nélküli W csatornának
nevezzük X bemeneti es Y kimeneti abc-kkel.

A későbbiekben kényelmes lesz ha megkülönböztetjük a diszkrét memória nélküli W
csatornát az általa definiált diszkrét memória nélküli csatorna modelltől. Az utóbbi
modellben az adónak hozzáférése van a W diszkrét memória nélküli csatornához. Ha
egy x P X n n-hosszúságú bemeneti sorozatot küld át a W csatornán akkor annak a
valószínűsége, hogy a vevő y P Yn kimeneti sorozatot kap W npy|xq-el egyenlő.

Definíció 1.1. n-hosszúságú, R rátájú A kódkönyv alatt olyan tx1,x2, . . . ,xNu soroza-
tokból álló kollekciót értünk ahol N “ X

2nR
\
, xi P X n, i P t1, 2, . . . , Nu. A kódkönyv

elemeit kódszavaknak nevezzük.

Az t1, 2, . . . , Nu indexhalmaz elemeit nevezzük üzeneteknek. Az adó választ egy
a P t1, 2, . . . , Nu üzenetet és a hozzá tartozó xa kódszót átküldi a W csatornán.

Definíció 1.2. Egy n hosszúságű dekódoló alatt egy g : Yn Ñ t1, 2, . . . , Nu függvényt
értünk.

A vevő a dekódoló leképezéssel megtippeli, hogy melyik üzenetet küldte el az adó. A
rendszer átlaghiba valószínűsége a következő:

Err “ 1

N

ÿ

aPN
ea, ahol ea “

ÿ

y:gpyq‰a
W npy|xaq. (2)

A fenti ea-kra vett átlaglagolás helyett maximalizálással is definiálhattuk volna a
hibavalószínűséget. A kódszavak jobban teljesítő felének a megtartásával könnyen látszik,
hogy minden a diszkrét memória nélküli csatorna modellhez kötődő tézisben bemutatott
eredmény igaz marad ezzel az alternatív definícióval is. Mindazonáltal általánosabb
modellekben, mint például a többszörös hozzáférésű csatorna modellben a két lehetőség
eltérő eredményre vezethet.
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A kódkönyv és a dekódoló egy n-hosszúságú kódoló/dekódoló rendszert definiálnak.
Megjegyezzük, hogy a kódkönyv R rátájára a kommunikációs sebesség elnevezés is hasz-
nálatos.

Definíció 1.3. Egy nemnegatív R szám elérhető ráta a W által meghatározott memória
nélküli modellben ha minden ε ą 0 és δ ą 0-ra és minden elég nagy n-re létezik n-
hosszúságú kódoló/dekódoló rendszer R ´ δ-nál nagyobb rátával és ε-nál kisebb hibával.
Az elérhető ráták szuprémuma (ami most igazából maximum) a csatorna CpW q-el jelölt
kapacitása.

Ha adva van egy W : X Ñ Y csatorna és egy P eloszlás a bemeneti abc-n akkor
legyen IpP,W q a V px, yq “ P pxqW py|xq, x P X , y P Y együttes eloszlás alapján számolt
IV pX ^ Y q kölcsönös információ.

Tétel 1.4 (Shannon zajos csatorna kódolási tétele).

CpW q “ max
P

IpP,W q. (3)

Shannon eredeti cikke a fenti alapvető tételnek csak a vázlatos bizonyítását tartalmazza.
Az első teljes bizonyítás Fenstein [28]-ban jelent meg, ahol is a konverz rész bizonyítását
(vagyis annak a résznek a bizonyítását, hogy a maxP IpP,W q-nél nagyobb ráták nem
elérhetőek) Fanonak tulajdonítja a szerző.

1.2. Jelölések

A jelölések amikor csak lehet követik a Csiszár és Körner [16]-ben és a Nazari, Ana-
stasopoulos és Pradhan [41]-ben használt jelöléseket. Minden abc véges és a log 2-es
alapú logaritmust jelöl. Továbbá rM s jelöli az t1, 2, . . . ,Mu halmazt. Ha egy állításban
szubexponenciális vagy 0-hoz tartó sorozat szerepel akkor zárójelben tüntetjük fel azon
paramétereket amelyektől függ az adott sorozat.
U , X , Y , stb. abc-jű U , X, Y , stb. valószínűségi változókhoz több különböző (együt-

tes) eloszlást rendelünk. Ezeket PU , PUX , PUXY , stb., vagy VU , VUX , VUXY , stb. jelöli,
míg ha feltételes eloszlásról van szó akkor PX|U vagy VX|U , stb. Tipikusan az első jelölés
kitüntetett (együttes) eloszlásokat, míg a második technikai célból bevezetett segédel-
oszlásokat fog jelölni. Az összes eloszlás halmazát mondjuk az U ˆ X abc-n PpU ˆ X q
jelöli, míg az összes olyan feltételes eloszlásokból álló halmazt amik mondjuk az U hal-
maz elemeire feltételezve definiálnak mondjuk X -en feltételes eloszlásokat PpX |Uq jelöli.
Ha mondjuk VUXY P PpU ˆX ˆYq többdimenziós eloszlás adott, akkor VU , VUX , VX|U ,
VY |U , stb. jelöli a megfelelő marginális és feltételes elsoszlásokat.

Az n hosszúságú x “ x1x2 . . . xn P X n sorozat típusa a belőle számolt Px P PpX q
empirikus eloszlás, vagyis az az eloszlás amire Pxpxq az x szimbólum relatív gyakorisága
az x sorozatban. Az együttes típust hasonlóan definiáljuk két vagy több sorozat esetén,
és mondjuk az pu,xq P Un ˆ X n sorozat pár együttes típusát Ppu,xq-el jelöljük. Az n
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hosszú sorozatok összes típusai alkotta halmazt PnpX q-el jelöljük, és fix P P PnpX q-
re T nP jelöli az olyan x P X n sorozatok halmazát amelyekre Px “ P . Egy fix u P
Un sorozatra PnpX |Puq-el jelöljük azon VX|U P PpX |Uq feltételes eloszlások halmazát
amelyekre PuVX|U P PnpU ˆ X q. Továbbá T nVX|U puq-val jelöljük az összes olyan x P X n

halmazát amire Ppu,xq “ PuVX|U (nem üres akkor és csak akkor ha VX|U P PnpX |Puq).
Jelölje HV pX, Y q, HV pU,X, Y q, IV pX ^Y q stb. az entrópiát és kölcsönös információt

akkor amikor az U , X, Y valószínűségi változók együttes eloszlása VXY , VUXY stb. To-
vábbá legyen Ipx^ yq az empirikus kölcsönös információ, vagyis a VXY “ Ppx,yq alapján
számolt IV pX ^ Y q kölcsönös információ.

1.3. Univerzális hibaexponens a diszkrét memória nélküli csator-
na modellben

Az 1.1 alfejezetben láttuk, hogy minden kapacitás alatti R-re létezik kódoló/dekódoló
rendszerek R-hez tartó rátájú olyan sorozata, hogy a hibavalószínűség 0-hoz tart ha a
kódhossz tart a végtelenbe. Ebben az alfejezetben áttekintjük a standard univerzális
(ezek relevánsak a tézis szempontjából) eredményeket a hibavalószínűség 0-hoz tartásá-
nak konvergenciasebességéről. Ezek először Csiszár, Körner és Marton [12]-ban jelentek
meg. Ez az alfejezet alapvetően Csiszár és Körner [16]-re épül, de az állítások azért, hogy
a tézis többi részéhez jobban passzoljanak, egy kicsit át lettek fogalmazva.

Definíció 1.5. Azt mondjuk, hogy egy n-hosszúságú kódkönyv konstans kompozíciójú
P P P npX q típussal ha a benne levő összes kódszó típusa P .

Minden univerzális csatorna kódolási eredmény úgynevezett pakolási lemmán alap-
szik, amely olyan konstans kompozíciójú kódkönyv (vagy a későbbiekben több kódkönyv)
létezését garantálja amely bizonyos csatornától nem függő feltételeknek tesz eleget. Stan-
dard blokk kódoláshoz a következő pakolási lemma elégséges. Ez olyan kódkönyv létezé-
sét biztosítja, hogy n hosszú sorozatpárok minden lehetséges együttes típusára az ilyen
együttes típust követő kódszó párok számára a lenti felsőbecslés érvényes.

Lemma 1.6 (Csiszár, Körner és Marton). Legyen minden n-re egy R ráta és egy
P P P npX q típus adott. Ekkor létezik egy δ1np|X |q Ñ 0 sorozat és minden n-re egy P
típusú és R rátájú konstans kompozíciójú kódkönyv úgy, hogy minden V P P npX ˆX q-re

KrV s fi
ÿ

aPrNs
âPrNs,â‰a

1Tn
V
X̂X

pxâ,xaq ď 2´npIV pX^X̂q´2R´δ
1
nq. (4)

Megjegyezzük, hogy az olyan V együttes típusokra amelyek marginálisai nem P -vel
egyeznek meg a fenti KrV s igazából 0.

Legyen n és egy A “ tx1,x2, . . . ,xNu kódkönyv rögzített. Legyen g : Yn Ñ
t1, 2, . . . , Nu az a leképezés amire gpyq “ a ha a egyedül teljesíti, hogy

Ipxa ^ yq “ max
bPrNs

Ipxb ^ yq, (5)
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ha pedig a fenti maximum legalább két indexre is eléretik, akkor az egyértelműség ked-
véért legyen gpyq a legkisebb ilyen index. A fenti g leképezést maximális empirikus
kölcsönös információ dekódolónak nevezik.

Legyen a memória nélküli W : X Ñ Y csatorna és a P P PpX q eloszlás adott.
A véletlen kódolási hibaexponens az R ráta függvényében az adott P és W mellett a
következő

ErpR,P,W q fi min
V PPpXˆYq

VX“P

DpVY |X ||W |P q ` | IV pX ^ Y q ´R|`. (6)

A következő tétel azt mutatja, hogy a Lemma 1.6 által biztosított kódkönyv és fen-
ti dekódoló minden memória nélküli W csatornára egyszerre eléri a véletlen kódolási
hibaexponenst.

Tétel 1.7 (Csiszár, Körner és Marton). Legyen minden n-re egy R ráta és egy P P
P npX q típus adott. Ekkor létezik egy δnp|X |q Ñ 0 sorozat úgy, hogy a Lemma 1.6 ál-
tal biztosított kódkönyvet és a fent definiált maximális empirikus kölcsönös információ
dekódolót használva minden diszkrét memória nélküli W : X Ñ Y csatornára

Err ď 2´n¨pErpR,P,W q´δnq. (7)

Megjegyezzük, hogy ErpR,P,W q akkor és csak akkor pozitív ha IpP,W q ą R. Továb-
bá ha R nem kisebb egy R̃pP,W q-el jelölt kririkus értéknél, akkor Haroutunian [40]
cikk tanulsága szerint ErpR,P,W q-nél még csatornától függő dekódolóval sem lehet jobb
hibaexponenst elérni. Kis rátákra azonban ErpR,P,W q javítható. További részletek ta-
lálhatóak a Csiszár és Körner [16] könyv 10. fejezetében Itt többek között megtalálható
ErpR,P,W q-nek a Gallager [29] véletlen kódolási hibaexponenséhez való viszonya.

1.4. Diszkrét memória nélküli többszörös hozzáférésű csatorna

A többszörös hozzáférésű csatorna azt az esetet modellezi amikor két vagy több adó
küld üzenetet egyetlen vevőnek. Ebben az alfejezetben áttekintjük a két adós többszörös
hozzáférésű csatornához kötődő legfontosabb ismereteket. További részletek találhatóak
a Csiszár és Körner [16] könyv 14. fejezetében.

A két adós X , Y bemeneti abc-kkel és Z kimeneti abc-vel rendelkező diszkrét memória
nélküli többszörös hozzáférésű csatornát egy diszkrét memória nélküli W : X ˆ Y Ñ
Z csatornával definiáljuk. Reméljük, hogy a későbbiekben nem okoz majd félreértést,
hogy a többszörös hozzáférésű csatorna kifejezést magára a diszkrét memória nélküli W
csatornára és a lenti modellre is használni fogjuk. Továbbá a diszkrét és memória nélküli
jelzőket el fogjuk hagyni.

Az egyik felhasználó a csatorna X abc-s bemetéhez még a másik az Y abc-s bemenet-
hez fér hozzá. A modellben ha a felhasználók az x P X n és y P Yn bemeneti sorozatokat
küldik át a csatornán, akkor annak a valószínűsége, hogy a vevő a z P Zn kimeneti
sorozatot kapja W npz|x,yq-el egyenlő.
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Definíció 1.8. n-hosszúságú pR1, R2q ráta párú pA,Bq kódkönyv pár alatt olyan soro-
zatkból álló A “ tx1,x2, . . . ,xN1u, B “ ty1,y2, . . . ,yN2u kollekció párt értünk ahol
N1 “

X
2nR1

\
, N2 “

X
2nR2

\
, xi P X n, i P t1, 2, . . . , N1u, yi P Yn, i P t1, 2, . . . , N2u.

Az A elemeit az első felhasználó kódszavainak, míg a B elemeit a második felhasználó
kódszavainak nevezzük.

A felhasználók a P rN1s illetve b P rN2s üzeneteket választanak, majd az üzenetekhez
rendelt kódszavakat átküldik a többszörös hozzáférésű W csatornán.

Definíció 1.9. Egy n hosszúságű dekódoló alatt egy g : Yn Ñ rN1s ˆ rN2s függvényt
értünk.

A vevő a dekódoló leképezéssel megtippeli, hogy mely üzeneteteket küldték el az adók.
Minthogy a többszörös hozzáférésű csatorna esetén standard, feltesszük, hogy a felhasz-
nálók egymástól függetlenül egyenletesen választják ki az elküldendő üzenetüket. Az
eszerint számolt átlaghiba valószínűség a következő

Err “ 1

N1N2

ÿ

aPN1,bPN2

ea,b, where ea,b “
ÿ

z:gpzq‰pa,bq
W npz|xa,ybq. (8)

A kódkönyv pár és a dekódoló egy n-hosszúságú kódoló/dekódoló rendszert definiálnak.

Definíció 1.10. Egy pR1, R2q ráta pár elérhető a többszörös hozzáférésű W csatornára
vonatkozólag ha minden ε ą 0 és δ ą 0-ra és minden elég nagy n-re létezik n-hosszúságú
kódoló/dekódoló rendszer pR1 ´ δ, R2 ´ δq-nél koordinátánként nagyobb rátával és ε-nál
kisebb hibával. Az elérhető sebességek halmazát a többszörös hozzáférésű W csatorna
kapacitás tartományának nevezzük.

Tétel 1.11 (Ahlswede [2] és Liao [35]). A többszörös hozzáférésű W csatorna kapa-
citás tartománya egyenlő a következő formájú ötszögök uniójának konvex burkával

0 ď R1 ď IV pX ^ Z|Y q
0 ď R2 ď IV pY ^ Z|Xq
R1 `R2 ď IV pX, Y ^ Zq (9)

valamilyen olyan V P P pX ˆ Y ˆ Zq-re ami teljesíti azt, hogy

V px, y, zq “ VXpxqVY pyqW py|x, zq, x P X , y P Y , z P Z. (10)

Megjegyezzük, hogy a fenti ötszögek lehetnek degeneráltak, további részletekért lásd
Ninoslav és Rimoldi [42]. Azt is megjegyezzük, hogy a konvex burok az időosztás nevű
technika miatt jön elő (lásd Csiszár és Körner [16], Lemma 14.2).

Ha adva van egy többszörös hozzáférésű W csatorna, egy U segéd abc, PU P PpUq el-
oszlás és PX|U P PpX |Uq ,PY |U P PpY |Uq feltételes eloszlások akkor CrW,PU , PX|U , PY |U s
jelölje a következő ötszöget

$
’&
’%

pR1, R2q : 0 ď R1 ď IV pX ^ Z|U, Y q
0 ď R2 ď IV pY ^ Z|U,Xq
R1 `R2 ď IV pX, Y ^ Z|Uq

,
/.
/-
, (11)
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ahol

V pu, x, y, zq “ PUpuqPX|Upx|uqPY |Upy|uqW pz|x, yq, u P U , x P X , y P Y , z P Z. (12)

A Csiszár és Körner [16] 14.4-es jelzésű Korolláriuma a Lemma 14.4+-ra támaszkodva
bebizonyítja, hogy a többszörös hozzáférésűW csatorna kapacitás tartománya nem más,
mint a CrW,PU , PX|U , PY |U s halmazok uniója az összes lehetséges olyan U , PU , PX|U ,
PY |U választásra amire |U | “ 2. Utóbbi elemszámra vonatkozó kiegészítés miatt válik a
karakterizáció kiszámíthatóvá (szó szerint fordítva az angol kifejezést ettől lesz egy betűs
a karakterizáció).

1.5. Háttér

A disszertációm a következő kutatási irányokhoz kötődik.

• A klasszikus információelméleti többszörös hozzáférésű csatorna modellben a fel-
használók és a vevő még a kommunikáció megkezdése előtt közösen megválasztják
a felhasználók rátáit és ilyen rátákhoz kódkönyveket konstruálnak. Ezután hosszú
ideig az előzetesen megválasztott kódkönyveket használják a felhasználók. Másrészt
a csomag alapú véletlen hozzáférésű kommunikációs modellek (például Abramson
[1]) olyan szituációkat próbálnak leírni amikor a felhasználók igényei időben gyor-
san változnak (például néha egyáltalán nem akarnak csomagot küldeni). Luo és
Ephremides [39]-ben bevezetnek egy véletlen hozzáférésű modellt amely közelebb
hozza a klasszikus információelméletet az utóbbi kommunikációs szituációkhoz.
Luo és Ephremides [39] eredményét erősíti Wang és Luo [53] ahol egy módosított
maximum likelihood dekódolóval Gallager típusú elérhető error exponenst adnak
a szerzők.

Luo és Ephremides [39] és Wang és Luo [53] matematikai modellje hasonlít Csi-
szár [13] egyfelhasználós modelljéhez (a cikk íródásának idejében a véletlen hoz-
záférés interpretáció még nem volt elterjedt). A tézis terminológiájával kifejezve
Csiszár [13] egy konstans kompozíciójú kódkönyvekből álló kódkönyvtár teljesít-
ményét vizsgálja. Megmutatja, hogy a kódkönyvtár minden kódkönyvére elérhető
az a véletlen kódolási hibaexponens ami egyedüli kódkönyvként elérhető volt. Ez a
tétel aztán a mérnökileg eltérő együttes forrás-csatorna kódolási problémára kerül
felhasználásra. Egy elérhető hibaexponens kerül levezetésre a diszkrét memória
nélküli forrás diszkrét memória nélküli csatornán való blokk továbbítására, ami
nagyobb, mint ami szeparált forrás és csatorna kódolással elérhető és ami bizonyos
feltételek mellett a lehető legjobb.

• A többszörös hozzáférésű csatornát leggyakrabban azon feltevés mellett vizsgál-
ják, hogy az adók egymással nem tudnak kommunikálni, de képesek egymással
szinkronban küldeni a kódszavaikat. Aszinkron többszörös hozzáférésű csatornáról
akkor beszélünk amikor ezt a feltevést elhagyjuk, vagyis amikor előre nem ismert
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eltolás lép fel a kódszavak között (az eltolás természetét kicsit pontosabban kifejezi
an angol frame-asynchronous kifejezés). A többszörös hozzáférésű csatornának ezt
a verzióját Cover, McEliece és Posner [10]-ben, Poltyrev [43]-ban illetve Hui és
Humblet [34]-ban vezették be.

1.6. Új eredmények és publikációk

A tézisfüzet a tézis struktúráját követve a 2-4 fejezetekben ismerteti a tézis új eredmé-
nyeit. Megjegyezzük, hogy maguk a bevezetett modellek is tartalmaznak új elemeket.

A második és harmadik fejezet eredményei Farkas és Kói [23]-ban illetve [27]-ben
lettek publikálva. Az utolsó fejezet alapvetően a Farkas és Kói [19] konferencia cikk
jelentősen kibővített verziója, de Farkas és Kói [22] egyes részei is felhasználásra kerültek
az elkészítése során.

2. Véletlen Hozzáférésű és Forrás-Csatorna Kódolási Hi-
baexponensek Többször Hozzáférésű Csatornára

2.1. Bevezető

Ez a fejezet két többszörös hozzáférésű csatornához kötődő problémával foglalkozik. Ezek
a problémák mérnökileg ugyan különböznek, de matematikailag szorosan összefüggnek.

A fejezet első részében egy kétfelhasználós véletlen hozzáférésű modell kerül beveze-
tésre amelyben mindkét felhasználóknak különböző rátájú konstans kompozíciójú kód-
könyveket tartalmazó kódkönyvtár áll rendelkezésére. A fejezetnek ez a része Csiszár
[13] egyfelhasználós modelljének az általánosítása. Bebizonyítjuk, hogy a Liu and Hug-
hes [37]-ban egy kódkönyv párra elért hibaexponens egyszerre elérhető a kódkönyvtárak
kódkönyveiből képzett minden párra úgy, hogy ütközés detektálás is történik ha megbíz-
ható üzenetküldés nem lehetséges. Mivel a felhasznált eszközök univerzálisak ezért az
eredményeink a modellbeli különbségek erejéig pozitív választ adnak Luo és Ephremides
[39] azon kérdésére, hogy az elért eredmények akkor is igazak-e ha a vevő nem ismeri a
csatornát.

A fejezet második része független források többszörös hozzáférésű csatornán való át-
küldésének problémájával foglalkozik. Section 2.3 alfejezetben az első rész eredményének
formális felhasználásával (mindenféle változtatás nélkül, de az állítás ütközésesre vonat-
kozó második felének a felhasználása nélkül) elérhető együttes forrás-csatorna kódolási
hibaexponenst adunk. Csiszár [13] együttes forrás-csatorna kódolási eredményének leg-
direktebb kiterjesztése az alfejezet második felében található, ahol egy kicsit módosított
együttes forrás-csatorna kódolási problémát vizsgálunk. Egy speciális hibamentes 0 rátá-
jú kommunikációt engedélyezünk a két felhasználó között. Pontosabban, megengedjük,
hogy a felhasználók kódoló leképezése a saját forrásuk realizációján kívül függhessen a
másik felhasználó forrás realizációjának a típusától is.
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Bár általában nem vagyok híve az egyéni hozzájárulások elválasztásának közös mun-
ka esetén, most úgy érzem, hogy meg kell jegyeznem, hogy a 0 rátájú kommunikáció
lehetőségét Farkas Lóránt vetette fel egy konzultáción. Ebben a tekintetben az én hoz-
zájárulásom a matematikai következmények kidolgozása beleértve Tétel 2.11-t is.

2.2. Véletlen hozzáférés ütközés detektálással

Ebben a modellben két felhasználó kommunikál egy közös vevővel egy többszörös hoz-
záférésű W csatornán keresztül. Mindkét felhasználónak több n hosszúságú kódkönyv
áll rendelkezésére. Feltesszük, hogy egy közös u segédsorozat adott, a kódkönyvek u-ra
vett feltételes típusa fix a kódkönyveken belül, de kódkönyvről kódkönyvre változhat.

Definíció 2.1. Legyen egy véges U halmaz, egy PU P PnpUq típusú u P Un sorozat,
M1 és M2 pozitív egészek, tP i

X|U P PnpX |Puq, i P rM1su, tP j
Y |U P PnpY |Puq, j P rM2su

feltételes eloszlások és tRi
1, i P rM1su and tRj

2, j P rM2su ráták adott paraméterek.
Egy n hosszú, az adott paraméterekre illeszkedő konstans kompozíciójú kódkönyv-

tár pár az egy pA,Bq pár ahol A-t és B-t konstans kompozíciójú pA1, A2, . . . , AM1q il-
letve pB1, B2, . . . , BM2q kódkönyvek alkotják úgy, hogy Ai “ txi1,xi2, . . .xiN i

1
u és Bj “

tyj1,yj2, . . .yjNj
2

u, xia P T n
P i
X|U
puq és yjb P T nP j

Y |U
puq, i P rM1s, j P rM2s, N i

1 “
Y
2nR

i
1

]
,

N j
2 “

Y
2nR

j
2

]
, a P rN i

1s, b P rN j
2 s.

Megjegyzés 2.2. A fenti definícióban elvileg minden paraméter függhet n-től. Megje-
gyezzük, hogy a Tétel 2.4-ben U fixálva van és fel van téve, hogy M1 és M2 legfeljebb
szubexponenciálisan nőnek n-ben.

Üzenetküldés előtt a felhasználók a másik választásáról semmit nem tudva kiválaszt-
ják, hogy melyik kódkönyvüket szeretnék használni. Jelölje ezt a választást pi, jq P
rM1s ˆ rM2s. A felhasználók sem egymással sem a vevővel nem osztják meg a kódkönyv
választásukat. Jelölje xia illetve yjb a felhasználók által elküldött kódszavakat. A dekó-
doló m̂-el jelölt kimenete vagy egy p̂i, â, ĵ, b̂q négyes vagy "ütközés". Luo és Ephremides
[39] által motiválva azt követeljük meg a dekódolótól, hogy ha az pRi

1, R
j
2q ráta pár a

CrW,PU , P i
X|U , P

j
Y |U s ötszög belső pontja, akkor dekódolja az pi, a, j, bq négyest, egyéb-

ként pedig deklaráljon "ütközést". Itt a belső pont kifejezés a pozitív síknegyed relatív
topológiája szerint értendő, vagyis például az pR1, 0q ha 0 ď R1 ă IpX ^ Z|U, Y q belső
pont. Így két fajta hibavalószínűség van, amelyknek attól függően kell kicsinek lenniük,
hogy pRi

1, R
j
2q belső pontja-e CrW,PU , P i

X|U , P
j
Y |U s-nek.

Definíció 2.3. pAi, Bjq kódkönyvekhez kötődő átlagos dekódolási hibavalószínűsége a kö-
vetkező

Errdpi, jq fi 1

N i
1N

j
2

|Ai|ÿ

a“1

|Bj |ÿ

b“1
Prtm̂ ‰ pi, a, j, bq|xia,yjb volt elküldveu. (13)
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Az átlagos ütközés nem deklarálás hibavalószínűség pedig a következő

Errcpi, jq fi 1

N i
1N

j
2

|Ai|ÿ

a“1

|Bj |ÿ

b“1
Prtm̂ ‰ "ütközés"|xia,yjb volt elküldveu. (14)

Ahhoz, hogy a főtételt kimondhassuk a következő jelölésekre van szükség:

VLH “ VLHpW,PU , PX|U , PY |Uq fi
#
VUXY Z P PpU ˆ X ˆ Y ˆ Zq :
VUX “ PUPX|U , VUY “ PUPY |Uu

+
(15)

EXLHpR1, R2,W, PU , PX|U , PY |Uq
fi min

VUXY ZPVLH

rDpVZ|XY U ||W |VXY Uq ` IV pX ^ Y |Uq ` |IV pX ^ Y Z|Uq ´R1|`s (16)

EYLHpR1, R2,W, PU , PX|U , PY |Uq
fi min

VUXY ZPVLH

rDpVZ|XY U ||W |VXY Uq ` IV pX ^ Y |Uq ` |IV pY ^XZ|Uq ´R2|`s (17)

EXYLHpR1, R2,W, PU , PX|U , PY |Uq fi min
VUXY ZPVLH

rDpVZ|XY U ||W |VXY Uq ` IV pX ^ Y |Uq
` |IV pX, Y ^ Z|Uq ` IV pX ^ Y |Uq ´R1 ´R2|`s (18)

ELHpR1, R2,W, PU , PX|U , PY |Uq fi mintEXLH , EYLH , EXYLHu. (19)

(15)-(19) definíciókban az LH index Liu-ra és Hughes-ra utal akik bebizonyították [37]-
ben, hogy (19) az egy elérhető exponens a többszörös hozzáférésű csatorna modellben
akkor amikor mindkét felhasználónak egy kódkönyve van. Tétel 2.4 kiterjeszti ezt a
fejezetbeli modellre úgy, hogy az átlagos ütközés nem deklarálás hibavalószínűség pedig
0-hoz tart akkor amikor ez meg van követelve.

Tétel 2.4. Minden n-re legyenek adva Definíció 2.1-beli konstans kompozíciójú véletlen
hozzáférésű kódkönyvtár paraméterek úgy, hogy az az U hamaz közös és 1

n
logM1 Ñ 0,

1
n
logM2 Ñ 0 ahogy n Ñ 8. Ekkor létezik egy δnp|U |, |X |, |Y |, |Z|,M1,M2q Ñ 0 sorozat

és minden n-re konstans kompozíciójú kódkönyvtár pár az adott paraméterekkel és egy
univerzális dekódoló, úgy, hogy minden többszörös hozzáférésű W csatornára teljesülnek
a következő állítások:

(i) Minden pi, jq P rM1s ˆ rM2s-re
Errdpi, jq ď 2´npELHpRi

1,R
j
2,W,PU ,P

i
X|U ,P

j
Y |U q´δnq. (20)

(ii) Ha pRi
1, R

j
2q ráta pár nem belső pontja CrW,PU , P i

X|U , P
j
Y |U s-nek akkor

Errcpi, jq ă δn. (21)

Megjegyzés 2.5. Az ELHpRi
1, R

j
2,W, PU , P

i
X|U , P

j
Y |Uq exponens a Tétel 2.4 (i) részében ak-

kor és csak akkor pozitív ha az pRi
1, R

j
2q ráta pár a CrW,PU , P i

X|U , P
j
Y |U s belső pontja.

Technikai dolog, hogy az ütközés nem detektálása hibavalószínűség nullához tart ugyan,
de nem exponenciálisan gyorsan. A tézis 2.13-as jelzésű állítás demonstrálja (a tézisfü-
zetben nem szerepel), hogy ez a hiányosság valószínűleg nem durva becslés eredménye.
Megjegyezzük, hogy dekódoló megfelelő módosításával ez a hibavalószínűség is lehetne
exponenciálisan kicsi, de ez a módosítás nem passzol az univerzalitáshoz.
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2.3. Hibaexponens forrás-csatorna kódolásra

Legyen adott két diszkrét memória nélküli S1 illetve S2 abc-jű, Q1 illetve Q2 eloszlású
forrás. Ezeket a forrásokat akarjuk a többszörös hozzáférésű W csatornán továbbítani.
Ránézésre ez a probléma nagyon különbözik az előbb tárgyalttól, de a mögöttes ma-
tematika nagyon hasonló. Valóban, az előző alfejezet főtételének formális alkalmazása
elérhető együttes forrás-csatorna kódolási hibaexponenst fog szolgáltatni.

Az egyszerűség kedvéért olyan forrás-csatorna kódokkal foglalkozunk ahol a kódolt
forrás blokkok hossza megegyezik a hozzárendelt csatorna bemeneti blokkok hosszával.
Az alfejezetben végig feltesszük, hogy a pHpQ1q, HpQ2qq entrópia pár benne van a több-
szörös hozzáférésű W csatorna kapacitás tartományában, így a források továbbíthatóak
a W csatornán.

Definíció 2.6. n hosszúságú forrás-csatorna kód alatt egy pf1, f2, ϕq leképezés hármast
értünk ahol f1 : Sn1 Ñ X n, f2 : Sn2 Ñ Yn a kódolók míg ϕ : Zn Ñ Sn1 ˆ Sn2 a dekódoló.

Definíció 2.7. Az n hosszúságú pf1, f2, ϕq forrás-csatorna kód hibavalószínűsége a kö-
vetkező

Errpf1, f2, ϕq “
ÿ

ps1,s2qP
Sn
1 ˆSn

2

Qn
1 ps1qQn

2 ps2qpeps1, s2q, ahol (22)

peps1, s2q “ W nptz P Zn : ϕpzq ‰ ps1, s2qu|f1ps1q, f2ps2qq. (23)

Definíció 2.8. Az E ą 0 szám elérhető hibaexponens a Q1, Q2 források a W többszörös
hozzáférésű csatornán való továbbításának problémájában ha minden δ ą 0 és minden elég
nagy n-re létezik n hosszúságú pf1, f2, ϕq forrás-csatorna kód, úgy, hogy Errpf1, f2, ϕq
kisebb, mint 2´npE´δq.

Tetszőleges U -ra legyen G1pUq illetve G2pUq az összes r0, log |S1|s Ñ PpX |Uq illetve
r0, log |S2|s Ñ PpY |Uq leképezések halmaza, továbbá legyen

EjpQ1, Q2,W q fi sup
U

PUPPpUq

sup
g1PG1pUq
g2PG2pUq

EjpQ1, Q2,W, PU , g1, g2q (24)

ahol

EjpQ1, Q2,W, PU , g1, g2q
fi min

0ďR1ďlog |S1|
0ďR2ďlog |S2|

”
e1pR1, Q1q ` e2pR2, Q2q ` ELHpR1, R2,W, PU , g1pR1q, g2pR2qq

ı
, (25)

és e1pR1, Q1q, e2pR2, Q2q a források megbízhatósági függvényei, vagyis

eipRi, Qiq fi min
P :HpP qěRi

DpP }Qiq, i P t1, 2u. (26)

A tézis bebizonyítja, hogy EjpQ1, Q2,W q ą 0.
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A következő tétel megmutatja, hogy EjpQ1, Q2,W q elérhető hibaexponens az együttes
forrás-csatorna kódolás problémájában. Pontosabban megmutatjuk, hogy minden PU , g1,
g2 választásra EjpQ1, Q2,W, PU , g1, g2q elérhető akkor is ha az adók és a vevő nem ismerik
Q1-t, Q2-t és W -t, ha ismerik, akkor PU , g1, g2-re vett optimalizálással EjpQ1, Q2,W q is
elérhető (elérhető exponensek szuprémuma is elérhető exponens). Megjegyezzük, hogy
az mindkét esetben fel van téve, hogy a S1, S2, X , Y , Z abc-ket az adók és a vevő
ismerik.

Tétel 2.9. Legyenek U , PU P PpUq, g1 P G1pUq és g2 P G2pUq adottak. Ekkor létezik egy
νnp|S1|, |S2|, |U |, |X |, |Y |, |Z|q Ñ 0 sorozat és minden n-re létezik n-hosszúságú pf1, f2, ϕq
forrás-csatorna kód úgy, hogy

Errpf1, f2, ϕq ď 2´npEjpQ1,Q2,W,PU ,g1,g2q´νnq. (27)

Csiszár [13]-beli együttes forrás-csatorna kódolás eredményének legdirektebb kiter-
jesztését akkor kapjuk ha úgy módosítjuk a modellt, hogy 0 rátájú hibamentes kommu-
nikációt engedélyezünk a felhasználók között. Pontosabban ahogy a következő definíció
mutatja megengedjük, hogy a felhasználók értesítsék egymást az elküldendő forrásblok-
kuk típusáról.

Definíció 2.10. n hosszúságú típus informált forrás-csatorna kód alatt egy pf1, f2, ϕq
leképezés hármast értünk ahol f1 : Sn1 ˆPnpS2q Ñ X n, f2 : Sn2 ˆPnpS1q Ñ Yn a kódolók
míg ϕ : Zn Ñ Sn1 ˆ Sn2 a dekódoló.

A módosított modellben a hibavalószínűséget és az elérhető exponens fogalmát az 2.7
és 2.8 Definíciókkal analóg módon definiálhatjuk. A Theorem 2.9 módosítása és egy
technikai trükk a következő tételhez vezet:

Tétel 2.11. A következő exponens elérhető a Q1, Q2 források W többszörös hozzáféré-
sű csatornán való informált továbbításának problémájában akkor ha az adók és a vevő
ismerik Q1-t, Q2-t és W -t:

min
0ďR1ďlog |S1|
0ďR2ďlog |S2|

re1pR1, Q1q ` e2pR2, Q2q ` ELHpR1, R2,W qs. (28)

3. Univerzális Véletlen Hozzáférésű Hibaexponens Kü-
lönböző Hosszúságú Kódkönyvekre

3.1. Bevezető

A fejezet egy másik irányban, többszörös hozzáférésű csatornát nem érintve általánosít-
ja Csiszár [13] eredményeit. A fejezet olyan kódkönyvtárakkal foglalkozik amelyekben
nemcsak a kódkönyvek rátája és típusa de a kódszavaik hossza is különbözhet, így a be-
vezetett modell egyfajta átmenetet képez a fix és változó hosszúságú kódolások között.
Csak egyetlen régebbi eredményt ismerünk amely ebben az irányban általánosítja Csiszár
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[13]-t. Ez Balakirsky nem univerzális eszközöket használó változó hosszúságú együttes
forrás-csatorna kódolásról szóló [3] cikke. A cikk fő átfedése a fejezetbeli eredményekkel
a hibaesemény definíciója. Az általunk bevezetett modell természetesnek tűnik olyan
szituációkban amikor egy csatornát több különböző célra, mondjuk adat, audio és videó
stb. továbbítására akarunk használni. A kódszó hosszak szabadon megválasztása lehető-
vé teszi, hogy a hibavalószínűséget és az elküldési időt a különböző típusú üzenetek eltérő
igényeire szabjuk, például érzékenyebb üzeneteknél hosszabb kódszavakat használva ak-
kor is csökkenthetjük a hibavalószínűséget amikor a kódszó hosszban mért hibaexponens
rögzített.

Nem egyértelmű, hogy a bevezetett modellben mit tekintsünk dekódolási hibának.
Azt a definíciót adaptáljuk, hogy a j. üzenet jól van dekódolva ha a dekódoló az üzenet
mellett annak pontos küldési idejét is detektálja. Megjegyezzük, hogy azt nem követeljük
meg, hogy a dekódoló azt is megmondja, hogy hanyadik volt a küldött üzenet (ezzel
ügyelünk arra, hogy önmagában az a tény, hogy esetleg korábban kevesebb vagy több
üzenetet dekódolt a dekódoló ne okozza automatikusan a j. üzenet dekódolási hibáját).

A fő tétel (Theorem 3.2) kiterjeszti Csiszár [13] eredményét a bevezetett modellre
azon technikai feltevés mellett, hogy a kódszó hosszak hányadosai egy fix konstans alatt
maradnak. Mivel még a klasszikus egy kódkönyves esetben is P típusú kódkönyvvel
csak akkor érhető el pozitív exponens ha R ă IpP,W q, kívánatos, hogy ha ez a feltétel
nem teljesül a dekódoló jelezze, hogy megbízható dekódolás nem lehetséges. Ez a kiegé-
szítés jelen van Luo és Ephremides [39]-ben (de nincs jelen Csiszár [13]-ban). Az előző
fejezetben többszörös hozzáférésű csatornákra vonatkozóan ütközés detektálásnak nevez-
tük ezt a kiegészítést, most az egyfelhasználós környezetben túlterheltség detektálásnak
fogjuk nevezni. A fő tétel része az a kiegészítés, hogy amikor a kiválasztott kódkönyv
típusa és rátája olyan, hogy az adott W csatorna mellett R ě IpP,W q, akkor annak
a valószínűsége, hogy a dekódoló nem jelez túlterheltséget 0-hoz tart ahogy a kódhossz
tart a végtelenbe. Megjegyezzük, hogy a fő tétel az utóbbi valószínűségre nem biztosít
exponenciálisan gyors 0-hoz tartást. Kiemeljük, hogy a fő tételben sem a felhasznált
kódkönyvtár sem a dekódoló nem függ a W csatornától.

A fő tétel egy korolláriuma (a technikai jellege miatt a tézisfüzet ezt nem részletezi)
jelentős javulást biztosít abban az esetben amikor az adó ismeri a csatornát (a vevőnek
továbbra sem kell ismernie). Megmutatásra kerül, hogy ekkor minden üzenet típusra
elérhetjük az ErpR,P,W q véletlen kódolási hibaexponens P bemeneti eloszlásra vett
maximumát, továbbá amikor a ráta nagyobb vagy egyenlő, mint a csatorna kapacitása
akkor exponenst kapunk a túlterheltség nem detektálás hibaesemény valószínűségére. A
korolláriumnak az a speciális esete is érdekes amikor csak egy kódkönyv van, mert a
korrolárium bizonyítja, hogy a véletlen kódolási hibaexponens bemeneti eloszlásra vett
maximuma úgy is elérhető ha csak az adó ismeri a csatornát. A szakirodalomban az
utóbbi elérhetőségét abban az esetben szokták állítani amikor az adó és a vevő is ismeri
a csatornát. Megjegyezzük, hogy az utóbbi speciális eset Csiszár [13] eredményeiből is
következik, de ott nem volt explicite kimondva.
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A fő tétel bizonyítása az eltérő kódkönyv hosszak miatt egy a szokásosnál összetet-
tebb pakolási lemmát igényel. Önálló együttes típusok helyett Farkas és Kói [21], [24]
mintájára szubtípus sorozatok szükségesek és az pl , qq elrendezés fogalmára is szükség
van. A pakolási lemma bizonyításában az újonnan bevezetett γ-független sorozatok fo-
galma is felhasználásra kerül az elrendezésben előforduló kódszó ismétlések technikai
kezelésére. A komplexebb pakolási lemmán túl egy komplexebb dekódolóra is szükség
van: Csiszár [13] univerzális dekódolójának egy kétfázisú szekvenciális általánosítását
vezetjük be azért, hogy azonosítani tudjuk a kódszó határokat illetve, hogy elkerüljük a
hibaterjedést.

3.2. A modell és a fő tétel

Az adónak több különböző kódkönyvet tartalmazó kódkönyvtára van. A kódszavak
hossza és típusa a kódkönyvökön belül rögzített, de kódkönyvről kódkönyvre szabadon
változhat egy a kódszó hosszak arányára vonatkozó határ mellett.

Definíció 3.1. Legyen c P p0, 1s, pozitív egészek n, M , l1, l2, . . . , lM amelyekre cn ď li ď
n minden i P rM s-re, eloszlások tP i P P lipX q, i P rM su és ráták tRi, i P rM su adott para-
méterek. Egy az az adott paraméterekre illeszkedő A konstans kompozíciójú kódkönyvtárat
a konstans kompozíciójú pA1, . . . , AMq kódkönyvek alkotják ahol Ai “ txi1,xi2, . . .xiN iu,
xia P T liP i, i P rM s, N i “

Y
2l

iRi
]
, a P rN is. A későbbiekben n-re maximális hosszként

fogunk hivatkozni.

A Definíció 3.1-beli paraméterek n-től függenek majd a konstans c kivételével, de ezt a
függést az áttekinthetőség miatt nem tüntetjük fel csak néha az M esetén, ami helyett
néhaMn-t írunk. megjegyezzük, hogy a Tétel 3.2 bizonyítása akkor is működik ha c “ cn

a kódkönyv számtól függő sebességgel 0-hoz tart. Az egyszerűség kedvéért döntöttünk a
c fixálása mellett.

Az adó folyamatosan küld üzenetet a vevőnek a diszkrét memória nélküliW : X Ñ Y
csatornán keresztül. Minden egyes üzenetküldés előtt az adó tetszőlegesen kiválasztja,
hogy melyik kódkönyvét szeretné használni. A vevő ismeri a teljes kódkönyvtárat, de
azt nem tudja, hogy az adó mely kódkönyvet választotta. Formálisan az adó kódkönyv
választásait a h “ ph1, h2, h3, . . . , hj, . . . q, hj P rM s, kódkönyv ütemezés írja le. Minden
rögzített h kódkönyv ütemezéshez tartozik a véletlen üzenetek sorozatát megtestesítő B1,
B2, . . . teljesen független valószínűségi változó sorozat, ahol minden j-re a Bj egyenletes
eloszlású az rNhj s halmazon. A Bj “ b üzenet elküldéséhez a felhasználó kiválasztja a hj.
kódkönyv b.-ik kódszavát és azt küldi át a csatornán. Ennek az üzenetnek az átküldése
az sj “

řj´1
i“1 l

hi`1 időpontban kezdődik. Fontos, hogy ez a kezdési időpont a kódkönyv
ütemezésnek determinisztikus függvénye, nem függ az átküldendő üzenettől.

A dekódolót y “ y1, y2, . . . végtelen kimeneti sorozatokhoz végtelen o “ o1, o2, . . .

dekódolási sorozatot rendelő függvényként definiáljuk, ahol az ot vagy egy ph, bq pár,
h P rM s, b P rN lhs, vagy a vonás -, vagy egy speciális "f" szimbólum (itt az f az angol
failure szóra utal). Az, hogy ot “ ph, bq azt jelenti, hogy a dekódoló azt tippeli, hogy t egy
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a h. kódkönyvet használva elküldött üzenet kezdési ideje (vagyis t “ sj valamilyen olyan
j-re amire hj “ h), és az elküldött üzenet a Bj “ b volt. A speciális f szimbólummal
azt fejezi ki a dekódoló, hogy a dekódolás nem lehetséges, míg a vonásnak egyszerűen
formális időjelölő szerepe van, minden ph, bq alakú kimenetet lh ´ 1 vonás követ.

...

1. ábra. A modell

Legyen Y1, Y2,..., a csatorna kimeneti sorozata akkor amikor az adó a h kódkönyv
ütemezés mellett továbbítja a B1, B2,... üzenet sorozatot. Továbbá legyen O1, O2,..., az
Y1, Y2,..., sorozathoz a dekódoló által rendelt dekódolási sorozat. A j. üzenet dekódolási
hibavalószínűségét a következőképpen definiáljuk:

Errhj fi Pr
`
Osj ‰ phj, Bjq

˘
. (29)

Ez a hiba nem lehet kicsi ha a felhasznált kódkönyvnek olyan a rátája és a típusa, hogy
az adott W csatorna mellett R ě IpP,W q. Ebben az esetben egy jó dekódolónak 1-hez
közeli valószínűséggel jeleznie kell a túlterheltséget, vagyis f kimenetet kell adnia. A
túlterheltség nem jelzésének hibavalószínűsége az Rhj ě IpP hj ,W q esetben a következő:

Edfhj fi Pr
`D i P tsj, . . . , sj ` lhj ´ 1u amire Oi ‰ f

˘
. (30)

Tétel 3.2. Minden n-re legyenek adva Definíció 3.1-beli konstans kompozíciójú véletlen
hozzáférésű kódkönyvtár paraméterek úgy, hogy c rögzített és 1

n
logMn Ñ 0 ahogy nÑ 8.

Ekkor létezik egy szubexponenciális νnp|X |, |Y |,Mn, cq sorozat ( 1n log νn Ñ 0), és minden
n-re létezik konstans kompozíciójú kódkönyvtár az adott paraméterekkel és egy univerzális
dekódoló, úgy, hogy minden diszkrét memória nélküli W csatornára, minden h kódkönyv
ütemezésre és minden j üzenetküldési indexre teljesülnek a következő állítások:

(i)
Errhj ď νn ¨ 2´lhj ErpRhj ,Phj ,W q, (31)

ahol ErpR,P,W q-t (6) definiálja.
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(ii) Ha Rhj ě IrW,P hj s akkor
Edfh

j ď
1

n
log νn. (32)

Megjegyzés 3.3. Hangsúlyozzuk, hogy (31) hibabecslés a kódkönyv ütemezéstől csak hj-n
keresztül függ.

Megjegyzés 3.4. A Theorem 3.2 bizonyításában szereplő univerzális dekódoló az ot meg-
határozásához nem használja a teljes végtelen csatorna kimeneti sorozatot csak yt-t és
az azt megelőző illetve követő 2n´ 2 csatorna kimeneti szimbólumot. Ebből következik,
hogy ha j1, j2 küldési indexek |j1´j2| távolsága nagyobb, mint az 1

c
egy konstans szorosa

akkor (29)-beli (vagy (30)-beli) hibaesemények függetlenek. Ez azt jelenti, hogy hosszú
távon nincs hibaterjedés.

4. A Részben Aszinkron Többszörös Hozzáférésű Csa-
torna Kapacitás Tartománya

4.1. Bevezető

Ahogy a 1.4 alfejezetben említettük Ahlswede [2] és Liao [35] megmutatták, hogy a két
felhasználós diszkrét többszörös hozzáférésű csatorna kapacitás tartománya a (9) alakú
ötszögök uniójának a konvex burka.

Aszinkron többszörös hozzáférésű csatornáról akkor beszélünk amikor az adók nem
tudják a kódszavaik küldési idejét szinkronizálni és így előre nem ismert eltolás lép fel
a kódszavak között. Cover, McEliece és Posner [10] megmutatta, hogy ha az adók közti
eltolás egy olyan kódszóhossztól függő bn alatt marad amire bn

n
Ñ 0 akkor a fenti konvex

burok általánosított időosztási technikával még elérhető marad.
Poltyrev [43] és Hui és Humblet [34] olyan modelekkel foglalkoztak amiben a felhasz-

nálók közti eltolás tetszőleges lehet ( Poltyrev [43]-ban fel van téve, hogy az eltolást a
vevő ismeri, míg Hui és Humblet [34] ez nincs feltéve). Az ilyen teljes aszinkron rendsze-
rekben néhány hiányt leszámítva bebizonyították, hogy az ötszögek uniója a kapacitás
tartomány. A hiányok Farkas és Kói [18] és [22] illetve El Gamal és Kim [30]-ban pótolva
lettek, részletekért lásd Farkas és Kói [22], Appendix A.

A fejezet bevezeti a részben aszinkron többszörös hozzáférésű csatorna modellt, amely-
ben a felhasználók csoportokba vannak osztva, a különböző csoportok felhasználói kö-
zött tetszőleges lehet az eltolás míg az azonos csoportban levő felhasználók egymással
szinkronban vannak egymáshoz képest. A fejezet úgynevezett egybetűs karakterizációját
(angol szakirodalomban single-letter characterization) adja a modell kapacitás tartomá-
nyának.

Az elérhetőség bizonyítása a Grant, Rimoldi, Urbanke és Whiting [31] illetve Rimoldi
[45] által bevezetett rátaosztási technikát kombinálja az időosztással. A konverz irány
Farkas és Kói [22]-beli általános eltolás eloszlástól függő konverz állításának felhasználá-
sával kerül bizonyításra.
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4.2. A részben aszinkron többszörös hozzáférésű csatorna modell

Először a K felhasználós diszkrét memória nélküli aszinkron többszörös felhasználású
csatorna (az angol elnevezés kezdőbetűi alapján K-AMAC-nak fogjuk rövidíteni) álta-
lános definícióját adjuk meg. Ezután vezetjük be speciális esetként a K felhasználós
részben aszinkron többszörös hozzáférésű csatornát (az angol elnevezés kezdőbetűi alap-
ján K-PAMAC-nak fogjuk rövidíteni).

A Xm,m P rKs bemeneti abc-jű és Y kimeneti abc-jű K-AMAC-ot egy diszkrét
memória nélküli W : X1ˆX2ˆ¨ ¨ ¨ˆXK Ñ Y csatorna és egy Definíció 4.3-beli D eltolás
rendszer definiál.

Definíció 4.1. n-hosszúságú R “ pR1, R2 . . . , RKq ráta vektorú K-AMAC kódkönyv
rendszer alatt K darab C1, C2, . . . , CK-val jelölt kódkönyv összességét értjük, ahol az
m. adó Cm kódkönyvében t2nRmu darab n hosszú Xm-beli kódszó van.

A felhasználóknak két irányban végtelen üzenetsorozatuk van amelyekhez kódszavakat
rendelnek. Formálisan a következő definícióit használjuk (n továbbra is a kódszavak
hosszát jelöli).

Definíció 4.2. Minden egész j P Z és m P rKs legyen Mm,j egy
“
t2nRmu

‰
halmazbeli

értékű egyenletes eloszlású valószínúségi változó. Tegyük fel, hogy ezek a valószínűsé-
gi változók teljesen függetlenek. A két irányban végtelen tMm,j, j P Zu sorozat az m.
felhasználó üzenet folyama. Minden egész j P Z és m P rKs jelölje Xm,j az m. felhasz-
náló kódkönyvében az Mm,j. kódszót. Jelölje Xm,nj`i az Xm,j kódszó i. szimbólumát,
i P t0, 1, . . . , n´ 1u.

Az üzenetekhez társított kódszavak átmennek a csatornán. A rendszer szimbólum
szinkronizált, de nem keret szinkronizált vagyis a kódszavak eltolódhatnak egymáshoz
képest. Fixáljuk le a kimenet 0. szimbólumát. Az m. felhasználó azon üzenetét jelöljük
Mm,0-val ami a hozzá rendelt kódszó elküldése miatt hatással van a kimenet 0. szimbó-
lumára. A 0. kimeneti szimbólum és az első olyan kimeneti szimbólum amelyre hatással
van az Mm,0 különbségét nevezzük az m. felhasználó eltolásának, lásd Ábra 2.

Definíció 4.3. Legyen

Dpnq “ pD1pnq, D2pnq, . . . , DKpnqq (33)

egy a Mm,j üzenetektől (és így az Xm,j kódszavaktól is) független K dimenziós valószínű-
ségi vektor változó amely koordinátái egymástól nem feltétlenül független t0, 1, . . . , n´1u-
beli értékű valószínűségi változók. Dmpnq az m. felhasználónak a vevő 0. szimbólumához
képesti eltolását modellezi. Feltesszük, hogy az adók és a vevő ismerik Dpnq eloszlását.
Viszont a Dpnq realizációját az adók nem ismerik. Az adó a modell feltevéstől függően is-
meri illetve nem ismeri a realizációt. Az eltolás vektorok D “ tDp1q,Dp2q, . . . ,Dpnq, . . . u
sorozatát eltolás rendszernek nevezzük.

Rögzített n kódszó hossz mellett a kimeneti sorozat a következőképpen van definiálva.
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Definíció 4.4. Legyen Ynj`i a W csatorna kimeneteként adódó valószínűségi változó ak-
kor amikor a bemenetek az X1,nj`i`D1pnq, X2,nj`i`D2pnq, . . . , XK,nj`i`DKpnq valószínűségi
változók, i P t0, 1, . . . , n´ 1u.
Kicsit formálisabban az Ynj`i feltételes eloszlása az üzenetek (és így az elküldött kód-
szavak) és a csúszások adott értékei mellett csak a X1,nj`i`D1pnq, X2,nj`i`D2pnq, . . . ,
XK,nj`i`Dkpnq valószínűségi változók x1, x2, . . . , xK értékeitől függ ésW p¨|x1, x2, . . . , xKq-
el egyezik meg.

2. ábra. A két felhasználós aszinkron modell

A dekódolót (legalább) 4-féleképpen lehet definiálni attól függően, hogy a vevő ismeri-
e az eltolás vektor realizációját illetve, hogy a teljes két irányban végtelen kimeneti
sorozatot vagy annak csak egy végés részét használja az üzenetek becsléséhez. A modell
lényege az, hogy az adók nem ismerik az eltolás vektort. Így az egyszerűség kedvéért
csak az eltolás vektorról informált dekódolókkal foglalkozunk. Megjegyezzük, hogy a nem
informált dekódolóból adódó extra technikai nehézségeket a Farkas és Kói [22] cikkbeli
módszerrel kezelve az adódik, hogy a PAMAC kapacitás tartománya ugyanaz az ilyen
dekódolókkal is.

Definíció 4.5. Informált L blokk dekódoló alatt, ahol L P Z`, olyan függvényt értünk
ami minden p2Ln ` 1q hosszú tyl, l P t´Ln, . . . , 0, . . . , Lnuu kimeneti blokkhoz és a
Dpnq “ pD1pnq, D2pnq, . . . , DKpnqq eltolás vektor minden realizációjához egy tm̂m,0,m P
rKsu K dimeziós üzenet becslő vektort rendel.

Definíció 4.6. Informált végtelen dekódoló alatt olyan függvényt értünk ami minden
két irányban végtelen kimeneti szimbólumokból álló tyl, l P Zu sorozathoz és a Dpnq “
pD1pnq, D2pnq, . . . , DKpnqq eltolás vektor minden realizációjához egy tm̂m,0,m P rKsu K
dimeziós üzenet becslő vektort rendel.
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A kódkönyvek és a dekódoló egy n hosszú kódoló/dekódoló rendszert alkot.
A fenti definíciók meghatározzák a modell valószínűségi struktúráját minden rögzített

n P Z` esetén. Minden m P rKs-ra tMm,j, j P Zu valószínűségi változó sorozat az m.
adó két irányban végtelen üzenet folyama. Ez a megfelelő tXm,j, j P Zu kódszó folyamot
is meghatározza. Az adók kódszó folyamai, az eltolás vektorok és a csatorna átmenet
definiál egy két irányban végtelen tYl, l P Zu kimeneti valószínűségi változó sorozatot.
Informált L-blokk dekódoló esetén a vevő a Y´Ln`1, Y´Ln`2, . . . , Y0, Y1, . . . YLn´1 kimeneti
blokk és az eltolás vektor realizáció alapján tM̂m,0,m P rKsu becslést szolgáltatja az adók
0. üzenetére. Informált végtelen dekódoló esetén a csúszás vektorok realizációin kívül
a teljes kimeneti sorozat felhasználásra kerül a tM̂m,0,m P rKsu becsléshez. Feltesszük,
hogy a vevő ezt a dekódolási procedúrát hajtja végre csak elcsúsztatva az tnk, k P Zu idő
indexekben is. Ezzel a kiegészítéssel definiáltuk az tM̂m,j,m P rKs , j P Zu becsléseket.
Ezen a ponton érdemes újra megnézni az Ábra 2-t.

Kétféle hibavalószínűség definíciót adunk. Minthogy ez a standard többszörös hoz-
záférésű csatornára, mindkét hiba átlaghiba az üzenetekre. A különbséget az adja, hogy
az első esetben az eltolásokra is átlagolunk, míg a második esetben maximumot veszünk
a lehetséges eltolásokra.

Definíció 4.7. Az átlaghiba a következő:

P n
e “ Pr

#
Kď

m“1

!
Mm,0 ‰ M̂m,0

)+
. (34)

Definíció 4.8. A maximális hiba a következő:

P n
e p˚q “ max

dpnq:PrtDpnq“dpnquą0
Pr

#
Kď

m“1

!
Mm,0 ‰ M̂m,0

)
|Dpnq “ dpnq

+
. (35)

A kétféle dekódolóval és a kétféle hibavalószínűséggel 4-féle modellt definiáltunk. Az
egyszerűség kedvéért a következő definícióval egyszere definiáljuk a kapacitás tartományt
mind a 4 esetben. Az informált L blokk dekódoló létezését úgy értjük, hogy az megfele-
lően választott n-től nem függő L-re létezik.

Definíció 4.9. Az pR1, R2, . . . , RKq ráta vektor elérhető a K ´ AMAC modellben ha
minden ε ą 0, δ ą 0-ra és minden N0 P Z`-ra létezik n ą N0 hosszú kódoló dekódoló
rendszer amelynek rátája koordinátánként nagyobb, mint pR1 ´ δ, R2 ´ δ, . . . , RK ´ δq és
amely hibája kisebb, mint ε. Az elérhető ráták halmaza a K-AMAC kapacitás tartomá-
nya.

Megjegyzés 4.10. Az 1.1 és 1.4 alfejezetekkel ellentétben a fenti definícióban optimista
módon definiáltuk az elérhetőséget a szokásosabb pesszimista mód helyett (röviden az
a különbség, hogy az optimista definíció mellett elég megmutatni, hogy létezik "jó" kó-
doló/dekódoló rendszerek olyan sorozata ahol a hossz a végtelenbe tart). A PAMAC
esetén a két hozzáállás ugyanazt a tartományt adja. Azért használtuk az optimista mó-
dot, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy bizonyos AMAC modellekben a két hozzáállás
eltérő eredményre vezet, a részletekért lásd Farkas és Kói [22] 5.1-es tételét.
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3. ábra. 4-PAMAC t1, 2u, t3, 4u partícióval

Most, hogy definiáltuk a K-AMAC-ot általában megadjuk a K-PAMAC definícióját.

Definíció 4.11. Legyen tG1, G2, . . . , Glu a rKs halmaz egy partíciója. A K-PAMAC
a tG1, G2, . . . , Glu partícióval az a K-AMAC amelynek eltolás rendszere a következő.
Legyenek DG1pnq, DG2pnq, . . . , DGl

pnq a t0, 1, . . . , n´ 1u halmazon egyenletes eloszlású
teljesen független valószínűségi változók. Minden m P rKs-ra legyen Dmpnq “ DGj

pnq ha
m P Gj.

Megjegyezzük, hogy a klasszikus szinkron többszörös hozzáférésű csatorna és a teljesen
aszinkron többszörös hozzáférésű csatorna speciális esetek: az első esetben minden adó
ugyanabban a csoportban, míg a második esetben minden adó külön csoportban van.

4.3. Capacity region of the PAMAC

Adók egy nem üres S Ă t1, 2, . . . , Ku halmazához kötődően Grant, Rimoldi, Urbanke és
Whiting [31] mintájára a következő jelöléseket vezetjük be:

Sc “ rKs zS, XS “ pXiqiPS, RpSq “
ÿ

iPS
Ri. (36)

Tétel 4.12. Legyen adva a rKs halmaz tG1, G2, . . . , Glu partíciója. A partíció által
definiált K-PAMAC kapacitás tartománya mind a négy modell verzió mellett ugyanaz.
Ezt a tartományt azon pR1, R2, . . . , RKq ráta vektorok alkotják amelyhez léteznek U1, U2,
. . . , UK segéd halmazok és U1, U2, . . . , Ul, X1, X2, . . . , XK, Y valószínűségi változók
amelyek értékei rendre a U1, U2, ¨ ¨ ¨ , Ul, X1, X2, . . . , XK és Y halmazokba esnek és
amelyek együttes eloszlása a következő módon faktorizálódik

V pu1, u2, . . . , ul, x1, x2, . . . , xK , yq “
lź

i“1
VUi
puiq

ź

rPGi

VXr|Ui
pxr|uiqW py|x1, x2, . . . , xKq,

(37)
úgy, hogy minden S Ď t1, 2, . . . , Ku-ra

0 ď RpSq ď IV pXS ^ Y |XSc , U1, U2, . . . , Ulq. (38)
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Továbbá, |Ui| ď 2K ´ 1, i P rls mindig feltehető, és ha |Gi| “ 1 akkor |Ui| “ 1 is feltehető,
vagyis feltehető, hogy Ui “ konstans..
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