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Codificação de Rede com Mı́nimo Overhead
Utilizando Códigos de Máxima Distância de Posto

Danilo Silva e Ricardo Bohaczuk Venturelli

Resumo— Este artigo investiga a otimização de parâmetros, em
particular o tamanho do corpo finito, em sistemas de codificação
de rede linear aleatória baseada em gerações, com o objetivo de
minimizar o overhead total do sistema. Sabe-se que o principal
problema do uso de um corpo finito pequeno é o grande overhead
causado por pacotes linearmente dependentes. Neste artigo, é pro-
posta uma abordagem de pré-codificação através de um código
de máxima distância de posto, a qual permite essencialmente
eliminar este overhead e significativamente reduzir o overhead
total do sistema. Um benefı́cio adicional do uso de um corpo
finito pequeno é a redução da complexidade de codificação e
decodificação. Resultados de simulações são apresentados, os
quais confirmam os resultados teóricos obtidos.

Palavras-Chave— Codificação de rede, corpos finitos, códigos
de máxima distância de posto, canais matriciais.

Abstract— This paper investigates the parameter optimization,
particularly the choice of the finite field, in generation-based ran-
dom linear network coding systems, with the goal of minimizing
the total overhead. It is well-known that the main issue in using
a small field is the large overhead due to linearly dependent
packets. In this paper, a pre-coding approach is proposed, based
on maximum-rank-distance codes, that can virtually eliminate
this overhead and significantly reduce the total overhead of the
system. An additional benefit of using a small field is the reduction
in encoding and decoding complexity. Simulations are presented
that validate the theoretical results.

Keywords— Network coding, finite fields, maximum-rank-
distance (MRD) codes, matrix channels.

I. INTRODUÇÃO

Codificação de rede [1]–[5] é um novo paradigma para
comunicações em rede que generaliza a técnica de roteamento:
ao invés de simplesmente repassar os pacotes recebidos, os nós
da rede podem produzir novos pacotes combinando algebrica-
mente os pacotes recebidos. Esta estratégia tem o potencial
de evitar congestionamentos e assim atingir a capacidade de
multidifusão da rede, ao mesmo tempo em que dispensa o uso
de algoritmos de roteamento complexos. A área tem crescido
em ritmo acelerado desde seu surgimento em 2000, e tem
encontrado aplicações em diversos cenários, tais como redes
peer-to-peer, redes sem fio, armazenamento distribuı́do, etc.

Uma das abordagens mais populares de codificação de rede
é a chamada codificação de rede linear aleatória baseada
em gerações (GRLNC). Em sistemas GRLNC, os nós da
rede produzem novos pacotes calculando combinações lineares
aleatórias (sobre um corpo finito Fq) dos pacotes recebidos.
Os coeficientes usados em tais combinações lineares são
armazenados num cabeçalho no próprio pacote, permitindo sua
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posterior decodificação através da resolução de um sistema
de equações lineares. Além disso, a separação de pacotes
em gerações (conjuntos de k pacotes), de forma que apenas
pacotes de uma mesma geração são misturados entre si,
permite controlar a complexidade da decodificação, tornando
seu uso viável em sistemas práticos [5].

Um dos principais desafios no uso da GRLNC, além da
complexidade aritmética envolvida, refere-se ao overhead de
comunicação intrı́nseco ao sistema. Devido ao fato de que os
pacotes transmitidos são produzidos através de combinações
lineares aleatórias, existe uma probabilidade não-nula de que
o pacote recebido por um nó seja linearmente dependente
dos pacotes previamente recebidos por este nó—e portanto,
redundante, i.e., não acrescente nenhuma informação nova.

Para reduzir este overhead—chamado aqui de overhead
de dependência linear— é uma prática comum utilizar um
corpo finito de tamanho suficientemente grande, de forma
que a probabilidade de dependência linear é significativamente
reduzida. O valor mais comumente usado na prática é q = 256
[6], enquanto o valor de q = 2 é raramente usado em sistemas
GRLNC, exceto no caso de dispositivos móveis para os quais
a complexidade do uso de um corpo maior não é tolerável.

No entanto, o aumento do tamanho do corpo finito tem
impacto negativo em outro overhead: o overhead devido ao
cabeçalho presente em todo pacote codificado, o qual ocupa
pelo menos k log2 q bits. Por exemplo, no caso de um pacote
de rede tı́pico de cerca de 1500 bytes, com q = 256 e gerações
de tamanho k = 100, este overhead já é superior a 6.6%, che-
gando a 10% para um pacote de 1KB. Note que decrementar k
potencializa outros problemas (pacotes recebidos em excesso
após a geração ter sido decodificada) [5], [7], enquanto na
maioria dos casos um valor ainda maior de k seria preferı́vel
(caso o overhead resultante fosse tolerável). Dessa forma, estes
dois overheads, assim como a complexidade das operações
em Fq , são considerados alguns dos principais obstáculos à
utilização de GRLNC em sistemas práticos.

Neste artigo, é proposta uma nova abordagem para a
redução do overhead de dependência linear, a qual é baseada
no uso de códigos de máxima distância de posto (MRD) [8].
Códigos MRD são códigos matriciais baseados na métrica
de distância de posto, os quais tem encontrado diversas
aplicações em codificação de rede [9]. A principal contribuição
deste artigo é mostrar que, realizando uma pré-codificação
da mensagem com um código MRD de taxa apropriada, é
possı́vel praticamente eliminar o overhead de dependência
linear e significativamente reduzir o overhead total do sistema
(para menos de 1% com parâmetros tı́picos). Além de obter
analiticamente o valor ótimo da taxa do código, mostra-se que,
quando este valor é utilizado, o tamanho de corpo finito que
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minimiza o overhead total é dado por q = 2. Este é um
resultado aparentemente surpreendente, em contraste com a
prática corrente na área, que permite não apenas minimizar
o overhead do sistema, mas também simplificar as operações
realizadas em todos os nós da rede.

O artigo está organizado da seguinte forma. As Seções II
e III apresentam revisões sobre códigos MRD e sistemas
GRLNC, respectivamente. A Seção IV apresenta definições
e análise de overhead de sistemas GRLNC, com a introdução
do conceito de overhead intrı́nseco. A Seção V introduz a
estratégia de pré-codificação MRD e aborda a otimização de
parâmetros para minimização do overhead. A Seção VI avalia
experimentalmente o emprego da técnica proposta em redes
genéricas. Finalmente, a Seção VII apresenta as conclusões do
artigo. Provas foram omitidas devido à limitação de espaço.

A. Notação

Seja Fnq o espaço vetorial de dimensão n sobre um corpo
finito Fq e seja Fn×mq o conjunto de todas as matrizes n ×
m com elementos em Fq . A notação E[X] indica o valor
esperado de uma variável aleatória X . As funções piso e teto
são denotadas por bxc e dxe, respectivamente.

II. CÓDIGOS DE MÁXIMA DISTÂNCIA DE POSTO

A distância de posto [8] entre duas matrizes X,Y ∈ Fn×`q

é definida como dR(X,Y ) , posto(Y −X). Seja dR(C) a
mı́nima distância de posto de um código matricial C ⊆ Fn×`q ,
isto é, a menor distância de posto entre palavras distintas do
código. A cardinalidade de um código matricial é limitada por
[8], [10]

|C| ≤ qmax{n,`}(min{n,`}−d+1)

onde d = dR(C). Um código que atinge esse limitante com
igualdade é chamado de código de máxima distância de posto
(MRD). Códigos MRD existem para todos os valores de q,
n, ` e d [8]. Em particular, se ` ≥ n, a mı́nima distância de
posto de um código MRD é dada por d = n − k + 1, onde
k = 1

` logq |C|.
Uma propriedade importante de códigos matriciais, a qual

será explorada neste artigo, é sua capacidade de corrigir apa-
gamentos de posto [9], [10]. Mais precisamente, se C ⊆ Fn×`q

possui dR(C) = µ + 1, e A ∈ Fm×nq é qualquer matriz com
posto(A) ≥ n−µ, então o conhecimento do par (A, Y ), onde
Y = AX , permite que X ∈ C seja unicamente determinado.

Conforme mostrado em [9], no caso dos códigos MRD
propostos por Gabidulin [8], a decodificação descrita acima
pode ser realizada de forma eficiente, utilizando cerca de
O(µ2n`) operações em Fq .

III. CODIFICAÇÃO DE REDE LINEAR ALEATÓRIA
BASEADA EM GERAÇÕES

Esta seção apresenta uma revisão sobre codificação de
rede linear aleatória baseada em gerações (GRLNC). Um
tratamento mais detalhado sobre codificação de rede pode ser
encontrado em [11].

Considere uma rede de comunicação modelada por um
multigrafo (i.e., um grafo em que arestas paralelas são permi-
tidas) com arestas dirigidas contendo um único nó-fonte e um

conjunto de nós-destino. Deseja-se difundir uma mensagem
produzida na fonte até cada um dos destinos, um problema
conhecido como multidifusão. Assume-se que cada aresta
da rede é capaz de transmitir, sem erros, um único pacote
de tamanho fixo por unidade de tempo. Canais de maior
capacidade são modelados através de arestas paralelas.

Assuma que a mensagem produzida pela fonte é partici-
onada em K = kL pacotes de tamanho P bits, chamados
de pacotes originais, que por sua vez estão organizados
em L conjuntos de k pacotes cada, chamados de gerações,
correspondendo a um total de KP = kLP bits de mensagem.
Seja Fq um corpo finito de tamanho q, onde q é uma potência
de 2, e assuma que P = ` log2 q, onde ` é um número inteiro,
de tal forma que cada pacote original pode ser considerado
um vetor em F`q .

Cada pacote original é formatado com um cabeçalho de
identificação formado por um identificador da geração à
qual o pacote pertence e por um vetor de comprimento k
com coeficientes em Fq chamado de vetor de codificação
global do pacote. Este vetor é calculado de tal forma que
o i-ésimo pacote original de cada geração possui vetor de
codificação global com coeficientes nulos exceto por um único
1 na posição i. Assim, após a anexação do cabeçalho—e
excetuando-se o identificador da geração—cada pacote origi-
nal pode ser considerado um vetor em F(k+`)

q .
Assuma que cada nó da rede possui um buffer para armaze-

namento de pacotes recebidos. No inı́cio da sessão, todos os
buffers estão vazios, exceto o buffer da fonte, o qual contém
os K pacotes originais (já formatados com o cabeçalho). Em
um sistema GRLNC, cada nó da rede, inclusive a fonte, segue
o mesmo princı́pio de operação. A cada nova oportunidade de
transmissão de um pacote, o nó realiza as seguintes etapas:
• escolhe uma geração i da qual possui pelo menos um

pacote no buffer, de acordo com alguma estratégia de
agendamento de gerações pré-estabelecida;

• gera r sı́mbolos a1, . . . , ar ∈ Fq de forma independente
e uniformemente aleatória, onde r é o número de pacotes
da geração i presentes no buffer;

• calcula a combinação linear sobre Fq dada por v =
a1u1 + · · · + arur, onde u1, . . . ,ur ∈ Fk+`q denotam
os pacotes da geração i presentes no buffer;

• transmite o novo pacote v produzido, mantendo o mesmo
identificador da geração i.

Seja X̄(i) ∈ Fk×`q uma matriz cujas linhas correspondem
aos k pacotes originais da geração i, e seja X(i) =

[
Ik X̄(i)

]
a mesma matriz após a anexação dos cabeçalhos. Considere
um nó-destino especı́fico que recebe mi pacotes da geração i,
os quais são dispostos como as linhas de uma matriz Y (i) ∈
Fmi×(k+`)
q . Devido à linearidade da codificação de rede, a

matriz Y (i) pode ser expressa como

Y (i) = A(i)X(i) =
[
A(i) A(i)X̄(i)

]
(1)

onde A(i) ∈ Fmi×k
q é a matriz de transferência entre fonte e

destino correspondente à geração i. Note que a presença do
cabeçalho de identificação permite ao destino obter a matriz
de transferência A(i), para cada geração, independente da
topologia da rede, das escolhas dos coeficientes aleatórios e
de possı́veis apagamentos de pacotes.
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A condição necessária e suficiente para que a geração i
possa ser decodificada resolvendo-se o sistema (1) é que
posto

(
A(i)

)
= k, sendo que para recuperar a mensagem

original da fonte é necessário que todas as gerações sejam
decodificadas. A multidifusão é dita bem-sucedida quando
todos os destinos conseguem recuperar a mensagem da fonte.
Em geral, é sempre possı́vel garantir o sucesso da multidifusão
desde que o sistema seja mantido em operação por um tempo
suficiente. Dessa forma, novos pacotes chegarão ao receptor
ao longo do tempo, o que finalmente produzirá uma matriz
Y (i) (e consequentemente também a matriz A(i)) de posto
k, permitindo a decodificação da geração e posteriormente da
mensagem original.

A decodificação dos pacotes originais através da resolução
de (1) corresponde, essencialmente, à conversão de Y (i)

para forma escalonada reduzida por linhas. A complexidade
desse procedimento pode ser calculada como O(k2(k + `))
operações em Fq para cada geração, ou aproximadamente
O(k) operações em Fq por sı́mbolo de mensagem. Vale
ressaltar que a complexidade da codificação, em um nó que
transmite cerca de K pacotes, possui ordem de grandeza
semelhante.

É importante observar que, apesar de extremamente útil,
a presença do cabeçalho de identificação implica em um
pacote maior, e portanto em um overhead na transmissão dos
coeficientes do cabeçalho, dado por

εH =
1

P
(dlog2 Le+ k log2 q) =

dlog2 Le
P

+ k/`

medido como uma fração do tamanho do pacote.

IV. OVERHEAD DE SISTEMAS GRLNC

Considere um sistema GRLNC utilizado para multidifusão.
O overhead total na recepção, para um dado destino, cor-
responde ao valor esperado da fração de bits em excesso
recebidos por este destino em comparação com o número de
bits da mensagem original. Para o sistema como um todo, o
overhead total na recepção, denotado por ε, é definido como
a média dos respectivos overheads entre todos os destinos. É
fácil mostrar que ε pode ser obtido como

ε = εR + εH + εRεH ≤ εR + εH + (εR + εH)2/4

onde εR, chamado de overhead devido à recepção de pacotes
redundantes é definido como

εR ,
E[M ]

K
− 1

e M é o número de pacotes recebidos por um destino até
que a decodificação se torne possı́vel (isto é, posto

(
A(i)

)
= k

para todo i). Note que, na definição acima, o valor esperado
incorpora também a média entre todos os destinos.

A. Overhead Intrı́nseco

Observa-se que o overhead devido a pacotes redundantes
pode ser separado em duas partes, εR = εD + εG. O overhead
devido à dependência linear, denotado por εD, refere-se a
pacotes recebidos que poderiam ser inovadores (isto é, linear-
mente independentes dos demais pacotes recebidos da mesma
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Fig. 1. Overhead intrı́nseco εI em função de k e q para um sistema RLNC
(com L = 1) aplicado a um rede com 2 nós.

geração), mas que, por causa do tamanho do corpo finito,
acabam sendo linearmente dependentes. Por exemplo, no caso
de uma rede contendo apenas fonte e destino, a probabilidade
de que próximo pacote recebido seja redundante quando o
destino já possuir r pacotes linearmente independentes é dada
por qr−k, a qual decresce rapidamente com o aumento de q,
se r < k.

Por outro lado, o overhead devido à geração completa,
denotado por εG, refere-se aos pacotes recebidos após a
geração correspondente ter sido completamente decodificada,
e portanto independem do tamanho do corpo finito. Este
overhead é causado por imperfeições na estratégia de agenda-
mento de gerações, de forma que um nó continua a transmitir
pacotes de uma geração já decodificada pelo destino, ao invés
de prosseguir para uma geração diferente.

Matematicamente, define-se εD , 1
K

∑L
i=1E[MD

i ] e εG ,
1
K

∑L
i=1E[MF

i ], onde MD
i e MF

i denotam o número de
pacotes redundantes da geração i recebidos, respectivamente,
antes e depois da geração ter sido completada.

É conveniente definir o conceito de overhead intrı́nseco de
um sistema GRLNC como sendo εI , εD + εH , uma vez que
este overhead depende apenas de parâmetros básicos do sis-
tema, independendo da estratégia especı́fica de agendamento
de gerações. Assim, temos que ε ≤ εG + εI + (εG + εI)

2/4.
A Fig. 1 mostra a variação de εI em função de k para

vários valores de q, em uma rede com apenas fonte e destino,
assumindo um pacote de tamanho1 P = 1470 · 8 bits. Pode-se
observar que, à medida que k aumenta, o valor ótimo de q
tem de diminuir para reduzir εH , enquanto para k pequeno o
valor ótimo de q precisa ser grande para reduzir εD.

V. MINIMIZANDO O OVERHEAD COM CÓDIGOS MRD

Esta seção apresenta uma abordagem de pré-codificação
para sistemas GRLNC cujo objetivo é minimizar o overhead

1Este valor especı́fico de P foi escolhido pois é da ordem de 1500 bytes e
é múltiplo de todos os inteiros entre 2 e 8, o que facilita os cálculos.
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intrı́nseco. A análise apresentada assume uma matriz de trans-
ferência A(i) uniformemente distribuı́da, uma hipótese que é
satisfeita no caso de uma rede single-hop (fonte diretamente
conectada aos destinos, sem nós intermediários). Uma ex-
tensão para redes mais gerais é descrita na Seção VI.

A. Esquema de Pré-Codificação

Assuma que2 k ≤ ` e seja n tal que k ≤ n ≤ `. Seja C ⊆
Fn×`q um código MRD com dR(C) = n− k+ 1. Suponha que
os k pacotes originais de cada geração i sejam pré-codificados
(através de um mapeamento injetivo) em uma palavra-código
matricial X̄(i) ∈ C. (Assim, em comparação com o esquema
da Seção III, a matriz X̄(i) agora possui n linhas ao invés de k,
onde as n−k linhas adicionais correspondem à redundância do
pré-codificador.) Consequentemente, os primeiros mi pacotes
pertencentes a uma geração i recebidos por um destino são
dados por

Y (i) =
[
A(i) A(i)X̄(i)

]
onde A(i) ∈ Fmi×n

q é a matriz de transferência da geração i.
Note que, devido à capacidade dos códigos MRD de corrigir
apagamentos de posto, a decodificação da geração i pode ser
realizada imediatamente após ser obtido posto

(
A(i)

)
= k.

B. Overhead Intrı́nseco

Para permitir a pré-codificação descrita acima, o cabeçalho
de identificação dos pacotes deve ser alongado de forma a
acomodar os n ≥ k coeficientes do vetor de codificação.
Assim, o overhead de cabeçalho torna-se

εH =
1

P
(dlog2 Le+ n log2 q) =

dlog2 Le
P

+ n/`.

Seja Ri(mi) , min{posto
(
A(i)

)
, k} o posto acumulado

na geração i imediatamente após a recepção do mi-ésimo
pacote da geração i, saturando em k quando a geração pode
ser decodificada. Modelando Ri como uma cadeia de Markov,
e assumindo que cada nova linha de A(i) é gerada independen-
temente e uniformemente sobre Fnq , é possı́vel obter o seguinte
resultado.

Teorema 1: εD =
1

k

k−1∑
r=0

1

qn−r − 1
.

C. Otimização da Taxa do Código

Seja µ = n− k e denote por

εI(µ) ,
dlog2 Le

P
+
k + µ

`
+

1

k

k∑
i=1

1

qµ+i − 1

o overhead intrı́nseco em função de µ. Observando que εI(µ)
é uma função convexa, é possı́vel mostrar o seguinte resultado.

Teorema 2: O argumento µ∗ que minimiza εI(µ) é dado
pelo maior inteiro µ tal que

(qµ − 1)−1 − (qµ+k − 1)−1 ≥ k/`

2Note que, para k > `, o overhead de cabeçalho já é superior a 100%.

20 40 60 80 100 120 140
10

−3

10
−2

10
−1

Tamanho da Geração (k)

O
ve

rh
ea

d 
in

tr
ín

se
co

 (
 ε I )

 

 

q=2 − simulado
q=2 − teórico
q=4 − simulado
q=4 − teórico
q=8 − simulado
q=8 − teórico
q=16 − simulado
q=16 − teórico

Fig. 2. Overhead intrı́nseco otimizado, em função de k e q, para um
sistema GRLNC com pré-codificação MRD aplicado a um rede com 2 nós.
Os resultados de simulação foram obtidos com 100 iterações.

o que pode ser aproximado por

µ∗ ≈
⌊
logq (1 + `/k)

⌋
.

Além disso, pode-se mostrar que o acréscimo em εI(µ
∗)

caso seja usada a aproximação acima é sempre inferior a
k−1((1+`/k)k−1)−1, o que converge para 0 rapidamente em
função de k, e pode ser considerado desprezı́vel para k > 1.

A Fig. 2 mostra o comportamento de εI(µ∗)− dlog2 Le/P
em função de k. Tal comportamento se mantém para quaisquer
valores de P (essencialmente deslocando o gráfico para baixo
com o aumento de P ). Conclui-se que o tamanho de corpo
que minimiza εI(µ∗) é dado por q = 2.

D. Complexidade

Conforme mencionado na Seção II, a decodificação de
um código MRD pode ser realizada com aproximadamente
O(µ2) operações em Fq por sı́mbolo de mensagem. Note
que µ∗ é decrescente com k (em particular, µ∗ ≤ 7 para
k ≥ 47, q = 2 e P = 1470 · 8 bits). Vale mencionar que
todas as operações envolvidas (re-codificação GRLNC nos nós
intermediários e decodificação GRLNC e MRD nos destinos)
são significativamente mais simples quando q = 2 do que
quando q = 28, o que mais do que compensa a complexidade
adicional da decodificação MRD.

VI. EXTENSÃO PARA REDES MAIS COMPLEXAS

No caso de redes multi-hop, a hipótese de que A(i) é
uniforme pode se tornar inválida. Por exemplo, no caso de um
destino que recebeu s ≤ r pacotes linearmente independentes
vindos de um nó intermediário, que por sua vez possui
apenas r < k pacotes linearmente independentes presentes
em seu buffer, é fácil ver que o próximo pacote recebido
pelo destino, vindo do nó intermediário, será redundante com
probabilidade igual a qs−r, independentemente de ter sido
usada pré-codificação MRD. De fato, a pré-codificação MRD
só demonstra sua utilidade quando r ≥ k, o que só ocorre
próximo ao final da recepção da geração correspondente.
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Fig. 3. Rede com fonte (nó 0) e dois destinos (nós 1 e 2).

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
10

−3

10
−2

10
−1

10
0

Limiar de acumulação (h)

O
ve

rh
ea

d 
In

tr
ín

se
co

 (
 ε I )

Fig. 4. Overhead intrı́nseco otimizado, em função de h, para um sistema
GRLNC com q = 2, aplicado à rede da Fig. 3. Foram utilizadas 1000
iterações.

Para evitar o problema descrito acima, propomos que os
nós intermediários devam seguir uma polı́tica de acumulação:
cada nó deve transmitir pacotes de uma geração somente após
ter acumulado nesta geração um posto maior ou igual a um
limiar de acumulação h. Esta estratégia garante (sob certas
condições de funcionamento da rede) que teremos, no exemplo
acima, r − s ≥ h, e consequentemente uma probabilidade de
redundância suficientemente pequena.

Vale mencionar que o atraso decorrente de tal polı́tica de
acumulação é amortizada com o número de gerações (pois a
segunda geração começa a ser acumulada enquanto a primeira
geração ainda está sendo concluı́da, e assim por diante) e
portanto tem impacto praticamente desprezı́vel em sistemas
GRLNC com valores de parâmetros tı́picos.

As simulações abaixo foram realizadas para a rede da Fig. 3.
A Fig. 4 mostra o overhead intrı́nseco εI em função de h,
assumindo q = 2 e que o valor de µ ótimo é utilizado. A
Fig. 5 mostra o overhead intrı́nseco em função de k para a
abordagem proposta (com q = 2, h = 10 e µ = µ∗) em
comparação com a abordagem tradicional (q = 256, h = 1
e µ = µ∗ = 0). Estes resultados mostram que, mesmo em
redes multi-hop, a abordagem proposta permite uma redução
de overhead significativa em comparação com a abordagem
tradicional.

VII. CONCLUSÕES

Neste artigo, apresentamos uma estratégia de pré-
codificação MRD que pode ser usada em conjunto com qual-
quer sistema GRLNC para praticamente eliminar o overhead
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Fig. 5. Overhead intrı́nseco otimizado, em função de k, para um sistema
GRLNC com q = 2 e h = 10 em comparação com q = 256 e h = 10,
aplicado à rede da Fig. 3. Foram utilizadas 100 iterações.

de dependência linear, e consequentemente reduzir significa-
tivamente o overhead intrı́nseco do sistema. Em particular,
é apresentada uma análise que permite encontrar o valor
ótimo da taxa de código, assim como o tamanho ótimo do
corpo finito—surpreendentemente, este último é obtido como
q = 2 para todos os cenários investigados. Este resultado
permite, simultaneamente, reduzir tanto o overhead quanto a
complexidade total do sistema.

Trabalhos futuros envolverão uma avaliação experimental
das técnicas propostas aplicadas a redes mais complexas.
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