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ויציג את צוואר  בסיסיים הבראשיתו הקורס יעסוק במשפטי זרימ

הבקבוק שהוא משפט חתך מינימום/זרימה מקסימום. ההתגברות על 
רשת. ברשתות שבהן יעסוק הקורס  קידודצוואר הבקבוק היא באמצעות 

ם ומספר סופי של יש מספר סופי של משדרים, מספר סופי של מקלטי
הודעות היוצאות מהמשדרים. כל מקלט מעוניין בקבוצה מסוימת של 

ברשתות עם אילוצים  וגםברשתות כלליות  גם הקורס יעסוק הודעות.
-לגבי המשדרים המקלטים וההודעות. חלק נכבד יוקדש לרשתות רב

משדר אחד שממנו נשלחות כל ההודעות וקבוצה של  יש נתיב בהן
עבור משפחה זו נקבל  כל מקלט מעונין בכל ההודעות. מקלטים, כאשר

רשת, שממנו רואים  קידודמשפט חתך מינימום/זרימה מקסימום עם 
רשת על ניתוב רגיל. יתרון זה  קידוד ניתוב עם את היתרון הגדול של

בסיבוכיות של אלגוריתם הניתוב. בעיות המפתח בשלב  גם מתבטא
בורו ניתן לבצע את הניתוב הראשון יהיו בעיקר בגודל האלפבית ע

רשת מצד אחד וקביעת הקידוד עבורו ניתן לבצע את  קידודבאמצעות 
הניתוב. השלב הבא יראה שקביעת הקידוד יכולה להיעשות באופן 

בצורה זו הן מנותבות אקראי. בשלב זה כל ההודעות הינן סקלרים ו
 kברשת. בשלב הבא נתייחס להודעות שהן וקטורים באורך 

. היחס הטוב nוהאינפורמציה ברשת מנותבת על ידי וקטורים באורך 
אותו ניתן להשיג בניתוב כל ההודעות יקרא הקיבול של  n-ל kביותר בין 

הרשת. נושא זה יטופל במספר  הרצאות כאשר תעשה גם השוואה בין 
רשת וקטורי. נושא שלישי בו יעסוק הקורס  קידודרשת סקלרי ל קידוד



 

אינפורמציה במקרה והאינפורמציה נפגעת כתוצאה יהיה העברת ה
מרעש ברשת או התקפה חיצונית. מטריקות לטיפול וצופנים מתאימים 

 קידודרשת דטרמינסטי ל קידודבין  תהיה הפרדהיוצגו בחלק זה כאשר 
שילוב של  בעיקר השיטות שיוצגו במהלך הקורס יהיו אקראי. רשת

וחדים שבהם נשתמש יזכו גם אלגברה ומבנים קומבינטוריים. מבנים מי
 כן לטיפול מיוחד בקורס. 

 
הקורס הינו קורס מתקדם ובמהלכו יוצגו גם בעיות הקשורות לנושאים 

 שיילמדו בכיתה ואת פתרונן עדיין לא יודעים.
 

נתנו החל מהרצאה רביעית כל ימארבעה תרגילי בית שיהציון יורכב 
 בונוס.שלוש הרצאות. כמו כן תהיה משימת/תרגיל -שתיים

 

 
 
 
 



Introduction to Network Coding,

Bounds and Constructions (236525) - Spring 2017

Lecturer: Tuvi Etzion

Prerequisites: 104134 Modern Algebra, 234247 Algorithms 1, 236343 Computability The-
ory

Credit points 2.0

Lectures: Wednesday 10:30 – 12:30

Grade: will be based on four assignments + a bonus assignment

The course is for graduate and undergraduate students

Detailed content by weeks:

• lecture 1 - Introduction for network coding, finite fields, error-correcting codes.

• Lecture 2 - Routing, unicast, multicast, and broadcast, min-cut/max-flow theorem,
Menger’s theorem, Edmonds’ theorem, Steiner trees.

• Lecture 3 - The advantage of network coding on routing, linear vs. nonlinear network
codes.

• Lecture 4 - Routing capacity and network coding capacity.

• Lecture 5 - Algebraic approach to network coding, min-cut/max-flow theorem for
multicast networks, linear information flow algorithm.

• Lecture 6 - Code design and alphabet size, random network coding, coherent vs.
noncoherent network coding.

• Lecture 7 - Combinatorial designs and q-analogs.

• Lecture 8 - Bounds on the alphabet size and complexity questions.

• Lecture 9 - Metrics used for network coding, the rank-metric, the Grassmannian, the
projective space, the injection metric.

• Lecture 10 - Subspace codes, Ferrers diagrams, lifting rank-metric codes, the multi-
level construction, punctured codes.

• Lecture 11 - Bounds on the sizes of codes, asymptotic behavior.



• Lecture 12 - The advantage of vector network coding on scalar network coding.

• Lecture 13 - Matroids and networks.

List of references: From some only a few lines will be considered. They are listed for
completeness.
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