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در اين مقاله روش جديدي براي يـافتن يـک حـل اسـتاتيک      :چکيده
در واقع کار ما پلي است بين وجود يـک  . براي کد شبکه ارائه مي کنيم 

به ازاي يـک شـبکه    گراف زيردرخت مينيمالو يک  کد شبکه استاتيک
مي دانيم که براي يـک شـبکه چنـد پخشـي، راه حـل هـاي       . داده شده

از طرفي گـاهي اوقـات ممکـن    . مختلفي به عنوان کد شبکه وجود دارد
است که بعضي از لينک هاي شبکه دچار اختالل شده و از شبکه حـذف  

حالـت هـاي موجـود، کـه      ازاينرو انتخاب يک کد شبکه از ميـان . شوند
داراي حداکثر مقاومت در مقابل خرابي لينک ها باشد، هدف اصـلي مـا   

و  گـراف زيردرخـت مينيمـال   در اين مقالـه اسـت و بـا توسـعه مفهـوم      
، نشان مي دهـيم   زيرگراف مينيمال جايگزين کردن آن با تعريف جديد

وهاي که براي يک شبکه معين، آن کد شبکه اي که در مقابل تمامي الگ
 هـاي  زيرگـراف خطاي قابل حل مقاوم باشد را مي توان از حل همزمان 

  .بدست آورد مينيمال

كدگذاري شـبكه، چندپخشـي، مقاومـت در برابـر      :كليدي واژه هاي
  خرابي لينك، گراف زيردرخت مينيمال

  

  مقدمه -١
بـه   ]۱[و همکـارانش  Ahlswedeن بار توسط ياول يبرا کدگذاري شبکه

شبکه  در يچندپخش يبه حداکثر فلو يابيدست يراب يعنوان روش موثر
 شـبکه توسـط    کدگـذاري بـه   يجبر بعد از آن يک رويکرد. مطرح شد
Koetter  وMedard ]۲ [   کـد   ارائه شد که بوسـيله آن مسـاله طراحـي
 Soljanin و Fragouli، ]۳[در . شـد ل يتبد يک مساله جبريشبکه به 

 گراف زيردرخت مينيمـال ف يربه  ارائه تع ه شار اطالعاتيتجز يبر مبنا
از  ياريشـبکه در بسـ   کدگـذاري ل مساله يتحل توسط آنپرداختند، که 

روش آنها عبارت بود از افـراز گـراف شـبكه بـه      .شد يموارد راحت تر م
لـذا  . زيرگراف هايي كه درون هريك از آنها فلوي يكسـاني جريـان دارد  

 يدر مرزهـا  مختلف تنهـا  يب کردن فلوهايترکعمليات پردازشي يعني 
  رافها رگين زيا يدر واقع ساختار داخل رد ويپذ يرگرافها صورت مين زيا

  
  .باشد يبهره مند م  ۹۱۲۰/۵۰۰قرارداد   ان با شمارهيرقات مخابرات ايت مرکز تحقين مقاله از حمايا

  .دخالتي در حل شبکه ندارند

ـ   يـ ن زيـ است که ا ين موضوع کافيتنها دانستن ا     ه ر گرافهـا چگونـه ب
ي مقصد درون هريـک  ک از گره هاينکه کداميز ايگر متصل اند و نيکدي

ه ديد يک رگرافها بين زيک از ايتوان به هر  ينرو ميازا. از آنها واقع است
رگرافها به هم ين زيمتصل کننده ا يتنها شاخه ها گره جديد نگاه کرد و

دسـت  ب يرگرافهـا يک از زيـ آنها نشان دادند کـه هر . نگاه داشت يرا باق
ک يـ ا يـ و  که ريشه آنها يا يک گره منبع ک درخت هستنديآمده، خود 

ت  ردرخيگراف زو گراف حاصل از اين فرايند را نريازا. کدينگي استگره 
ت يد خاصـ يـ ن اصـل کـه همـواره با   يـ ن بـا توجـه بـه ا   يهمچن. دنديامن

شـبکه   ير ضـرور يـ غ يشبکه حفظ شود، به حذف قسـمتها  يچندپخش
 .ناميدند گراف زيردرخت مينيمالشده حاصل را  پرداخته و شبکه ساده

 مي پردازيم ]Soljanin ]۳و Fragouliن مقاله ابتدا به توسعه کار يدر ا
ـ    يافتن ي يو سپس از آن برا ن رفـتن  يک کد شـبکه مقـاوم در برابـر از ب

  .مي کنيماستفاده  لينک ها
ختلفـي بـه عنـوان کـد     م حل هـاي راه  يک شبکه چندپخشي يبرا     

لينـک  از  ياوقات ممکن است که بعض يگاه ياز طرف. دوجود دارشبکه 
از  يکـ ينـرو  يازا. شبکه دچار اختالل شده واز شـبکه حـذف شـوند    هاي
حل، به عنوان کد شبکه بايـد مـورد    ک راهيکه در هنگام انتخاب  ينکات

است که توسط آن راه حـل در   يزان حداکثر مقاومتيرد، ميگتوجه قرار 
کـه  يئااز آنج. ]۴[و ]۲[شـود  يجـاد مـ  يشبکه ا هايلينک  يمقابل خراب

 يشـبکه از نظـر درسـت    لينـک هـاي  ت تک تـک  يما دانستن وضع يبرا
گـراف   يه شـده بـرا  ئـ ف اراين در تعريار مهم است و همچنيعملکرد بس

شبکه تحـت عنـوان    ياز گره ها و شاخه ها ياريبس زيردرخت مينيمال
مـا در   آنها باقي نمي ماند،اثري از  گريرند و ديگ يد قرار ميک گره جدي
م يپرداز يم زيرگراف مينيمالتحت عنوان  يديف جدينجا به ارائه تعريا

ـ ا. باشـد  يم گراف زيردرخت مينيمالافته يکه در واقع حالت توسعه  ن ي
ت تـک  يدر بـاره وضـع   يرغم دربرداشتن اطالعات کـاف يد عليف جديتعر

از  يقابـل تـوجه   زانيعملکرد، به م يشبکه از نظر درست لينک هايتک 
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ـ يـ ن قابليـ ن کار بـه مـا ا  يا. کاهد يحجم شبکه هم م دهـد تـا    يت را م
ز قابل يون ]۶[و ]۵[ کهبدر ش يت چندپخشيهمزمان با برقرار بودن خاص

 لينـک هـاي  ک از يم کـه کـدام  يشبکه، بـدان  کدگذاريحل بودن مساله 
  .ن رفته و حذف شده انديشبکه از ب

 ي، نشان م زيرگراف مينيمالد يف جديتعر ن مقاله بعد از ارائهيدر ا     
قابـل   يخطـا  يالگوها يک که در مقابل تماميم که کد شبکه استاتيده

 هـاي  زيرگـراف اسـت کـه از حـل همزمـان      يباشد، کد يحل مقاوم م
  .باشد ن بدست آمدهيک شبکه معي مينيمال

  فرمول بندي مساله -٢
دار  ک گـراف جهـت  يـ له يتـوان بوسـ   يمـ  يک شبکه را از نظر رياضـي 

G=(V,E) بـا   ين مقاله توجه ما معطوف به شـبکه هـائ  يدرا .ان نموديب
  sh ,…,s2 ,s1گره hن گره منبع به يکه اياست، به طور Sک گره منبع ي

 يبه نظـر مـ   لينک هائي با ظرفيت واحد متصل است؛ بطوري کهله يبوس
با نرخ ارسال واحـد   sh ,...,s2 ,s1منبع اطالعات  h يرسد که شبکه دارا

شـبکه   يه به عنوان منـابع اصـل  يمنبع ثانو hن يدر ادامه مقاله از ا. است
کـه   يم؛ مگـر در جاهـائ  يکنـ  ياد مينرخ ارسال واحد هستند  يکه دارا

شـبکه  . اسـت  Sک منبـع  ي يم که شبکه دارايکن ي، ذکر ميراحت يبرا
ـ با ظرف يئلينک ها يموردنظر ما دارا ـ   يت واحـد مـ  ي ن يباشـد و همچن

تعـداد شـاخه   .در شبکه وجود دارند  RN,…,R2,R1صدگره مق Nتعداد 
منبـع    h.]۷[باشد يعدد م hن منابع و هر گره مقصد يب min-cut يها

گره مقصـد    Nموجود در شبکه اطالعات خود را به طور همزمان به همه
 يشـبکه هـا   ين مقاله توجه ما بـر رو يدر ا. کنند يارسال م hو با نرخ 

  .باشد يرميبدون تاخ يرگردشيغ
 يبـرا  يمختلفـ  حالـت هـاي   با مشخصات فـوق،  يشبکه چندپخش يبرا

ک گـره مقصـد   يتا گره منبع و hن يب يشاخه ا ير مجزايمس hانتخاب 
Rj  باعـث   يشـاخه ا  يمجـزا  يرهاياما تنوع در انتخاب مس. وجود دارد
کـه مـا بـه آن     يزيـ چ .در حل کد شبکه خواهد شـد  يدگيچيش پيافزا

باشد  يم G ياز گراف اصل ’Gرگراف يک زيم، انتخاب يعالقه مند هست
 i ≤ h  ,  1 ≤ j ≥ 1کهيطورب ،است (Si , Rj) ريمس hN که شامل تعداد

≤ N .  
 Gاز گراف شـبکه   ’Gرگرافيک زين اگر ما به صورت دلخواه يبنابرا     

قرار ندارند،  ’Gکه درون  Gير بخشهاينصورت سايم، در ايرا انتخاب کن
بـه حـل    يکـرد ين رويچنـ  .نخواهند داشـت  در ادامه حل مساله ينقش

از جملـه کـاهش    .دارد يدر پـ  ياريبسـ  يايشبکه مزا کدگذاريمساله 
 يبـرا  يافتن کرانهـائ يـ ک کد شـبکه،  يافتن يحجم محاسبات مربوط به 

از شـبکه کـه در    يافتن گره هـائ يز يو ن ]۸[و ]۲[کد شبکه ياندازه الفبا
فـوق   يايمزا. ]۱۰[و ]۹[و ]۳[است يضرور يت کدگذاريآنها وجود قابل

باالتر، نمـود بيشـتري پيـدا مـي      ده و با ابعاديچيپ يل شبکه هايدر تحل
  .ندک

 از يدي، کاربرد جد]۳[ف ارائه شده دريم تعاريعالوه بر تعم در اينجا     
 يبـرا  يعترين روش سريهمچن .شود يم يز معرفين  زيرگراف مينيمال

 .شبکه ارائه خواهد شد ک هايلين يافتن کد شبکه مقاوم در برابر خرابي
رفـتن  در عمل به آن برمي خوريم، از بـين  که معموال  ياز مشکالت يکي

ـ  ينـرو سـواالت  يازا. شبکه است لينک هاياز  يبعض ـ يپ د کـه  يـ آ يش م
  .ر استيبه آنها اجتناب ناپذ يپاسخگوئ

شـبکه هنـوز قابـل     کدگـذاري ک مساله ي، يخطائ يتحت چه الگوها) ۱
  ماند؟ يم يحل باق

 يالگوهـا  يکد شبکه وجود دارد که در برابـر تمـام   يبرا يا راه حليآ) ۲
 قابل حل، مقاوم باشد؟ يخطا

  افت؟يرا  ين راه حليتوان چن يچگونه م) ۳
جـواب پرسـش   . م داديف پاسخ خواهيک تعريپرسش اول را با ارائه      

 يپاسـخگوئ  يبرا. داده شده است ]Medard ]۲و  Koetterله يدوم بوس
م کـه  يکنـ  يشنهاد ميرا پ يديروش جد يائيسش سوم با ارائه قضابه پر

نسبت  يکمتر يشتر و حجم محاسباتيسرعت ب ي، دارايدر ضمن سادگ
  .باشد يم] ۲[به روش ارائه شده در 

 بخش اصلي -٣
ف ي، تعرلينک ها يدر ابتدا به منظور مطالعه مقاومت شبکه در برابر خراب

 يتـر  يرا به حالـت کلـ   مينيمالگراف زيردرخت  يبرا] ۳[ارائه شده در
تم ينجـا الگـور  يدر ا. مينام يم زيرگراف مينيمالم و آنرا يده يم ميتعم
م بــه يج آن و تعمــير در نتــارا بــا تغييــ] ۳[ارائــه شــده در مرجــع  ۴.۱

  .ميده يارائه م زيرگراف مينيمال
  : الگوريتم

  (1 ≤ i ≤ h , 1 ≤ j ≤ N ,  (Si ,Rj) )  زيرگراف مينيمال 
 
γ = (Vγ , Eγ)  ← U

Nj
hi

jRiSL

≤≤
≤≤

1
1

),(  

C ← coding points of γ 
ε ← edges of γ terminating in C 
 
for each e ∈ ε  

{ }
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Cin  ng terminati of edges 
 of points coding  C

) E , (V 
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 then  

propertymulticast   thesatisfies  {e}) \ E , (V  if 

γε
γ

γ γγ

γγ

γγ

e
 

 γ = (Vγ , Eγ) = زيرگراف مينيمال
return γ. 

      
ر يمسـ  hاز  يانگر مجموعـه ا يـ ب { 1 ≤ i ≤ h ,  (Si ,Rj)}نمـاد        
 ,  (Si ,Rj)} نماد و  Rjمنبع به گره مقصد  ياز گره ها يشاخه ا يمجزا

1 ≤ i ≤ h , 1 ≤ j ≤ N } از  يانگر مجموعـه ا يـ بhN ير مجـزا سـي م 

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
 

 سيزدهمين کنفرانس ملي انجمن کامپيوتر ايران
١٣٨٦ اسفند ٢١الي  ١٩جزيره کيش، خليج فارس، ايران    

ـ   يگـره هـا   يمنبع به تمـام  ياز گره ها يشاخه ا از . باشـد  يمقصـد م
م کـه  يوع هسـت ضن مويان ايملزم به ب ن يک کد شبکهايب يکه برايآنجائ

ـ را با ياتيچه نوع عمل ’Gرافموجود در گ يک از گره هايهر  يد بـر رو ي
 ار راحت تر اسـت ين مرحله بسيخود انجام دهند؛ در ا يورود يداده ها

Uبا گراف  که
Nj

hi
jRiSL

≤≤
≤≤

1
1

),( γ = کهيم، بطوريکار کن،  ),( jRiSL 

کـه   يباشـد  و عبـارت اسـت از گرافـ      (Si ,Rj)ريمس يانگر گراف خطيب
که دو گره از آن بـه هـم   يبطور. هستند E(Si ,Rj)آن  يهامجموعه گره 
 (Si ,Rj)اگر و تنهـا اگـر آنهـا دو شـاخه مجـاور هـم در         متصل هستند

ک گره متنـاظر  يشامل  يم که گراف خطيکن ين فرض ميچنهم. باشند
 يگـره هـا  ن گره ها بـه عنـوان   ياز ا تا گره منبع باشد که hک از يبا هر 
 يک شاخه ورودي يد که داراير شبکه جدهر گره د .ميکن ياد مي منبع

خـود   يخروجـ  يخود را به شاخه ها يتواند سمبل ورود يباشد، تنها م
ات يـ ک عملي، يشاخه ورود يشتريا تعداد بيو  ۲هر گره با . انتقال دهد
اش را انجـام داده و   يورود ياز سـمبلها  يب خطيترک يعني ،کدگذاري

 ين گره هائيچن. خواهد کردخود منتقل  يخروج يج را به شاخه هاينتا
  .مينام يم گره هاي کدينگيرا 

الگـوي   شبکه را که بـه اختصـار آنـرا    لينک هاي يخطا يک الگوي     
ـ له يم بوسـ ينام يم خطا م، يدهـ  ينشـان مـ   |E|بـه طـول    ƒک بـردار  ي
اگـر  . اسـت  Gک شـاخه در  يـ متناظر با  ƒ يه هايک از درايکه هريبطور

ـ باشد، درا ن رفتهينک در شبکه از بيک لي  ƒه متنـاظر بـا آن در بـردار    ي
ک يـ  يبـه ازا . خواهـد بـود   صـفر نصورت برابر با ير ايو در غ  يکبرابر با 

اسـت   Gانگر شـبکه  يب  ƒ  ،Gƒ يخطا يک الگويو  G  شبکه داده شده
. از آن حـذف شـده باشـند     ƒهـا در   ۱متنـاظر بـا    يکه شاخه هايبطور
. قابـل حـل باشـد     Gƒشبکه  م اگرينام يرا قابل حل م ƒ يخطا يالگو

کـه  يک کـد شـبکه اسـت بطور   ياسـتات  حل هايتوجه ما معطوف به راه 
اده در لينـک هـا در   رخ د يهـا  يله آنها، عدم اطالع شبکه از خرابيبوس

 يک کد شبکه همانطوريافتن ي يبرا. جاد نکنديا يرعملکرد شبکه تغيي
مـان را   يم مدل شبکه خطـ يتوان يح داده شده است ميتوض] ۲[که در 

ن يانگر ارتباط بيم که نمايان کنيب M=[λij]  س انتقاليک ماتريله يبوس
از  يها عناصر λijباشد ودر ضمن  يشبکه م يو خروج يورود يبردارها

از  Fک کـد شـبکه را تحـت مجموعـه     يـ  .دان محـدود هسـتند  يـ ک مي
 يکه تحت الگوهـا  يشبکه ا يم، اگر براينام يک ميخطا استات يالگوها
 يبـرا  λijکسـان  يب يبا ضرا يئحل هاگرفته باشد، راه  قرار ƒ∈F يخطا
  .وجود داشته باشد Mس يماتر
  1لم 
 Gک شبکه داده شده ياز  Gminimal-i،  زيرگراف مينيمالهر  يبرا )۱

وجـود دارد،     ƒ قابـل حـل   يخطـا  ياز الگوها Fiک مجموعه ي، 
ک کـد شـبکه   ي  Gminimal-iکه کد شبکه بدست آمده از حل يبطور

 .  ƒ∈Fi)  ( باشد يها م  Gƒهمه  يک برايتاتاس

 تـا   L، تعـداد  Gک شـبکه داده شـده   يـ  يد که به ازايفرض کن )۲
ن يـ ک از ايهر  يآنگاه به ازا. وجود داشته باشد زيرگراف مينيمال

ک يـ ،   i=1,2,…,Lو   Gminimal-i  يعنـ يهـا   زيرگـراف مينيمـال  
که کـد  يطوروجود دارد ب   Fiل قابل ح يخطا يمجموعه از الگوها
ک يک کـد شـبکه اسـتات   ي،    Gminimal-iاز حل  شبکه بدست آمده

  FL, … , F2 , F1نرو ياز ا.   ƒ∈Fi)  ( ها مي باشد  Gƒهمه  يبرا

 .م يرا دار  
  اثبات

  Gƒزيـر گرافـي از    Gminimal-iبطوريکه  ƒتمامي الگوهاي خطاي  )۱
ه کـ ياز آنجائ. در نظـر گرفـت   Fiباشد را مي تـوان عضـو مجموعـه    

Gminimal-i  پس  ،حل است يداراGƒ ز که شامل گراف ينGminimal-

i  ه يشبکه اول لينک هايگر از يد يبه عالوه  بعضG ز يـ باشد ن يم
مربـوط بـه    Mس يتوان ضرائب ماتر يرا ميقابل حل خواهد بود، ز

ن کـار معـادل   يـ قرار داد؛ کـه ا  صفررا برابر با  ياضاف يآن بخشها
مربوط بـه آن   يمحل کدگذاري يسته هاب هيقرار دادن ضرا صفر

 ]. ۲[است ياضاف يبخشها

ــود    )۲ ــي شــ ــه مــ ــل نتيجــ ــمت قبــ ــي از قســ ــه راحتــ .                                          بــ
■                     

                       

  1ه یقض
 يقابل حل باشد، آنگاه به ازا يخطا يمجموعه شامل همه الگوها Fاگر 

وجـود دارد    مـال ينيرگـراف م يز کيـ ،  ƒ∈Fو   Gƒحل  هر شبکه قابل
  .باشد يز مين  Gƒ يک حل براي زيرگراف مينيمالکه حل آن يبطور
  اثبات

بدسـت   ƒ يخطـا  يمربوط به الگو لينک هاياز حذف  Gƒکه ياز آنجائ 
 يت چندپخشـ يباشد، لذا خاص يآمده است ودر ضمن هنوز قابل حل م

) الـف . قابل تصور اسـت  زير دو حالت کي ازو ينريازا. باشد يز دارا ميرا ن
Gƒ  از آن  يکيقا يدقL  نصورت حـل  ياست، که درا زيرگراف مينيمالتا

 Lاز آن  يکـ يحداقل  )ب. ذا قضيه ثابت مي شودباشد ول يم يکيهردو 
را گـراف  يـ اسـت؛ ز   Gƒگراف شـبکه   گرافي ازري، ز زيرگراف مينيمالتا 

بدست آمده و درضمن هنـوز   G ياز شاخه ها ياز حذف بعض Gƒشبکه 
 يگر از شاخه هـا يد يلذا با حذف بعض. است يت چندپخشيخاص يدارا
توان به  يم) وارد نشود يلطمه ا يت چندپخشيکه به خاص ييتا جا(آن

زيرگـراف  تـا   Lاز آن  يکـ يحـداقل   پس. رسيد  زيرگراف مينيمالک ي
تـا   Lآن  از يکـ ين اگـر حـداقل   يبنابرا. است  Gƒ گرافي ازري، زمينيمال

باشد؛ از  Gƒرمجموعه گراف شبکه ي، ز  Gminimal-iمثال  زيرگراف مينيمال
ز کـه شـامل گـراف    يـ ن Gƒحـل اسـت پـس     يدارا  Gminimal-iکه يآنجائ

Gminimal-i  ه يشبکه اول لينک هايگر از يد يبه عالوه  بعضG  باشـد   يمـ
ـ  Mس يتوان ضرائب ماتر يرا ميز قابل حل خواهد بود، زين ه آن مربوط ب

قـرار   صـفر ن کـار معـادل   يقرار داد؛ که ا صفررا برابر با  ياضاف يبخشها
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 ياضاف يمربوط به آن بخشها يمحل کدگذاري يب هسته هايدادن ضرا
  ■].           ۲[است
  .شود يجه مير نتيز ، قضيه فرعيه فوق يفاده از قضبا است

  قضیه فرعی
زيرگـراف  تـا   Lتعـداد   Gک شـبکه داده شـده   ي يد که به ازايفرض کن
از  Fiک مجموعـه  يـ هر کـدام از آنهـا    يوجود دارند ولذا به ازا مينيمال
ــا ــا يالگوه ــل   يخط ــل ح ــود دارد ƒقاب ــواه . وج ــاه خ ــت  يآنگ م داش

FF
L

i
i =

=
U

1

 ƒقابـل حـل    يخطـا  يهـر الگـو   يگر بـه ازا يان ديبه ب.  

ارد، وجــود د) Gminimal-iمتنــاظر بـا  ( Fiک مجموعـه  يــ،  ƒ∈Fکـه يبطور
  . ƒ∈Fiکه يبطور
  اثبات

 ƒ، به ازاي هر الگوي خطاي قابل حل ۱از آنجايي که با استفاده از قضيه 
)ƒ∈F(      ۱، يک زيرگراف مينيمال وجـود دارد و نيـز بـا اسـتفاده از لـم ،

از الگوهاي خطاي قابل   Fiمتناظر با هر زيرگراف مينيمال، يک مجموعه 
يـک   ƒقابـل حـل    يخطـا  يگـو هـر ال  حل وجود دارد؛ بنابراين به ازاي

   ƒ∈Fi،کـه يبطوراز الگوهاي خطـاي قابـل حـل وجـود دارد      Fiمجموعه 

ــت ــه    .  اسـ ــت کـ ــح اسـ ــب واضـ ــين ترتيـ ــه همـ FFبـ
L

i
i =

=
U

1

                                .

■  
 ]۲[در Medardو Koetterک لم ارزشمند که توسط يان ينجا به بيدر ا

  .ميپرداز يشده است م اثبات
  2لم 

 يهـا بـر رو  ياز چند جملـه ا  يحلقه ا [X1,X2,…,Xn]₣د کهيفرض کن
هـر   يآنگاه به ازا. باشد Xnو...و X2و X1  يرهايوبا متغ ₣دان محدود يم

 ييتـا  nک مجموعه محـدود از  ي، f∈₣[X1,X2,…,Xn] ر صفريعنصر غ
  . f(x1,x2,…,xn)≠0که يوجود دارد به طور n₣∋(x1,x2,…,xn) يها
  2ه یقض
 يمجموعه تمـام  يبه ازا ط ذکر شده ويبا شرا يک کد شبکه خطي يبرا

ک وجـود دارد،  يک کـد شـبکه اسـتات   يـ ،  Fقابـل حـل    يخطا يالگوها
ن يبرقرار است و ا ƒ∈Fها و  Gƒ يتمام ين کد شبکه  به ازايکه ايبطور

ــد را مــ  ــل   يک ــوان از ح ــهت ــه   )λg(≠0رابط ــت آورد، بطوريک  بدس

)=λg(∏ ∏
= =

)
N

1j

ƒ

ƒƒ
j,ƒ

L

1i

i
(g λ  و iƒ است که بـه   يقابل حل يخطا يالگو

i-minimalƒ  ميآن دار يازا GG
i

j,ƒiهمچنـين   . =
g)λ(  نـان  يدترم

 Rjو گره مقصد  Sن منبع يان کننده ارتباط بياست که ب يس انتقاليماتر

 .باشدمي  Gه يبه شبکه اول   ƒi يخطا ي، بعد از اعمال بردار الگو
  اثبات

نشان   Fرا با ƒقابل حل  يخطا يالگوها يد که مجموعه تماميکن فرض
باشد که آنهـا را   زيرگراف مينيمالتا  L يدارا Gشبکه  يم واز طرفيده
ــا  ــهــر  يبــه ازا. ميدهــ ينشــان مــ  i=1,2,…,Lو Gminimal-iب ک از ي

Gminimal-i  يعنـ يقابل حل  يخطا يک مجموعه از الگوهاي ها Fi   وجـود
ز برقـرار  يـ ، ن Fi ƒ∋کـه يها بطور  Gƒ يبرا Gminimal-i که حليدارد بطور

ـ فـرض کن  .است کـه  يباشـد بطور  يقابـل حلـ   يخطـا  يالگـو  ƒiد کـه  ي

i-minimalƒ GG
i

j,ƒد کـه يـ فـرض کن همچنين . = i
g)λ( نـان  يدترم

 Rjو گره مقصد  Sن منبع يان کننده ارتباط بياست که ب يس انتقاليماتر

با استفاده . باشد Gه يبه شبکه اول   ƒi يخطا ياعمال بردار الگو، بعد از 

∏ )λg=(حاصلضرب  ياز چندجمله ا ∏
= =

)
N

1j

ƒ

ƒƒ
j,ƒ

L

1i

i
(g λ    و بـا اسـتفاده

ـ  ۲از لم  ک از يـ کـه هر ياختصـاص داد، بطور  λرا بـه   يتـوان اعـداد   يم
j,ƒi ينانهايدترم

g)λ( لـذا  . اشـند رصفر بيمقدار غ يبطور همزمان دارا
، هنـوز  F يخطـا  يالگوها يمموعه تماواضح است که بدون توجه به مج

ک راه يـ بدست آمده،  λر ين مقاديبرقرار است ولذا ا يت چندپخشيخاص
 يقابل حل را به وجود مـ  يخطا يالگوها يک نسبت به تماميحل استات

  ■. آورند
 يتمام يک به ازايک کد شبکه استاتيافتن يعالقه مند به  ياگر کس     

بـا منبـع    Gک شبکه داده شـده  ي يو به ازا ƒقابل حل  يخطا يالگوها
د بـه حـل   يـ باشـد، با   RN,…,R2,R1گره مقصـد   Nز تعداد يو ن Sه ياول

ــه  ــردازد )λg(≠0رابطـ ــه ا]  ۲[در . بپـ ــد جملـ ــورت  )λg( يچنـ بصـ

)=λg(∏∏
= =

)
N

1j

||F

1ƒ
jƒ, (g λ 0 رابطهحل . ده استارائه ش≠)λg( با چند  و

ست و در ميدانهاي محدود بر ا ده و زمانيچيذکر شده، پ )λg( يجمله ا
 )λg(≠0 رابطـه که حل  يدرصورت. بزرگ انجام خواهد شد يها با مرتبه

∏ يعني با چند جمله اي ارائه شده در اين مقالهو  ∏
= =

)
N

1j

ƒ

ƒƒ
j,ƒ

L

1i

i
(g λ  

)=λg(ضرب از  کاهش چشمگير در تعداد عمليات به علت|F|    تـا بـهL 
من بـه  خواهد بود و درض يکمتر يدگيچيشتر و پيسرعت ب يعدد، دارا

 يت هايمز. از خواهد داشتين يکوچکتر يها ميدانهاي محدود با مرتبه
شـبکه   يعنيبا ابعاد باال  يشبکه ها يذکر شده در روش ما بخصوص برا

جـاد  يا يريچشـمگ  ياد، تفاوتهـا يـ ز يبا تعداد گره ها و شاخه هـا  يها
 يعنوان شده است که تعـداد سـاختارها  ] ۳[رمثال د يبرا. خواهند کرد

 (h=2)با دو منبع  يشبکه ها يبه ازا گراف زيردرخت مينيمالمختلف 
ـ م يهر تعـداد گـره هـا    يو سه گره مقصد، و به ازا  يو شـاخه هـا   ياني

بـا دو   يشبکه هـا  ين مقدار به ازايا. شبکه، سه عدد خواهد بود يداخل
و  يانيـ م يهر تعداد گره هـا  ياو چهار گره مقصد، و به از (h=2)منبع 

 يکه تعدادالگوهايشبکه، هفت عدد خواهد بود؛ درحال يداخل يشاخه ها
ـ ا. ر استين مقاديشتر از ايب يليخ |F| يعنيقابل حل،  يخطا ن مثالهـا  ي

اسـت، در   Lها که برابـر بـا    زيرگراف مينيمالدهند که تعداد  ينشان م
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ش ابعـاد  يکه با افزا |F| يعنيقابل حل،  يخطا يسه با تعداد الگوهايمقا
ن مقاله يلذا روش ارائه شده در ا .ار کمتر استيشوند؛ بس ياد ميشبکه ز

خواهد بـود و   يکمتر يدگيچيشتر و پيار بيبس يسرعت محاسبات يدارا
  .از خواهد داشتين يکوچکتر يمحدود با اندازه ها يدانهايدرضمن به م

 نتيجه گيري -٤
جديدي، روشي سريعتر وبا پيچيدگي کمتر در اين مقاله با ارائه قضاياي 

براي بدست آوردن يک کد شـبکه اسـتاتيک در برابـر تمـامي الگوهـاي      
خطاي قابل حل که مي توانند موجب خرابي لينک هاي شبکه بر طبـق  
الگوهاي معيني شوند، ارائه کـرده ايـم و نشـان داديـم کـه کـد شـبکه        

يک شـبکه   ينيمالم هاي زيرگرافاستاتيک را مي توان از حل همزمان 
، بـه  ]٢[روش ما در مقايسه بـا روش ارائـه شـده در    . معين بدست آورد

بـه   )λg(علت کـاهش تعـداد عمليـات ضـرب در توليـد چندجملـه اي       
هـاي   λو يـافتن   )λg(≠0کـه اسـتفاده از آن در رابطـه     |L / |Fنسـبت 

مناسب منجر به يافتن يک کد شبکه استاتيک خواهد بود، داراي مزاياي 
  دي از لحاظ پياده سازي در عمل مي باشدمتعد
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