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БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

сигнатура: 

4.6 I B 02 v1 

професионално  

направление 

код на докт. 

програма 

вид курс 

(базов/спец.) 
номер версия 

попълва се административно след приемане от НС на ИМИ 

 

 

Утвърдил: 

(акад. В. Дренски, Директор на ИМИ-БАН) 

 

Учебна програма 

за базов докторантски курс 
 

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика 

професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки 

докторска програма: Информатика 

тема: Теория на кодирането 

лектор: проф. дмн Илия Буюклиев 

данни за връзка с лектора  

(тел., имейл) 
iliyab@math.bas.bg 

хорариум: 40 часа лекции, 40 часа практически упражнения  

кредити съгл. кредитната система  

на ЦО на БАН: 
40 

 

1. Анотация 

Учебният курс има за цел въвеждане в теорията на кодирането. Курсът представя основните 

класове шумозащитни кодове с основните характеристики, методи за конструиране и някои от 

начините за декодиране.  Структурата на шумозащитните кодове е тясно свързана  с  други 

комбинаторни обекти като комбинаторни дизайни, адамарови матрици, проективни 

геометрии, булеви функции. Затова в курса е предвидено запознаване и изучаване  на тези 

структури и на връзките помежду им. Някои от темите се отнасят до криптографски  

примитиви и тяхното значение в схемите за крипто защита.  

2. Необходими предварителни знания 

Базови познания в рамките на стандартните университетски курсове по алгебра и дискретни 

структури. 
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3. Компетентности, придобити в резултат на обучението 

Придобиване на знания, отнасящи се до основни алгебрични и комбинаторни структури, 

използвани в подходите за защита на информацията - както в защита от грешки, така и от 

злоумишлен достъп. 

Тези знания се отнасят до конструиране, анализиране, изследване и използване на споменатите 

структури. 

Очаква се да бъдат придобити умения за свободно боравене със специализирана литература 

по тематиката и използването и при решаване на научни и научно приложни задачи.  

 

4. Тематично съдържание 

 

№ тема 
брой часове 

лекции 

брой часове  

практически 

упражнения 

1 
Линейни кодове- параметри, граници 

 
5 5 

2 
Нелинейни кодове. Граници за кодове. 

 
5 5 

3 
Циклични кодове. 

 
5 5 

4 
Крайни геометрии и линейни кодове 

 
5 5 

5 
Адамарови матрици и дизайни 

 
5 5 

6 
Групи от пермутации и дизайни 

 
5 5 

7 
Булеви функции. Векторни булеви функции. 

 
5 5 

8 
Графи. Канонична форма. Изоморфизъм на графи 

 
5 5 

 

5. Конспект 

 

1. Кодове откриващи и изправящи грешки.  

2. Линейни кодове. Декодиране по метода на максималното правдоподобие. 

3. Линейни кодове и проективни геометрии 

4. Граници за кодове. 

5. Оптимални кодове. 

6.  Радиус на покритие. 

7. Дуална трансформация и класификация на грийсмърови кодове 
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8. Еквидистантни и константно тегловни кодове.  

9. Съвършени кодове  

10. Кодове на Рид-Малер 

11. Циклични кодове 

12. Кодове БЧХ и Рид-Соломон 

13. Самодуални кодове 

14. Дизайни –определения и свойства. Симетрични дизайни 

15. Крайни геометрии и дизайни 

16. Групи от пермутации. Действие на група върху множество 

17. Групи от пермутации и дизайни 

18. Разширяване на дизайни 

19. Адамарови матрици и дизайни 

20.  Булеви функции. 

21.  Векторни булеви функции.  

22.  Графи – основни понятия, представяне, видове графи. 

23.  Канонична форма. Изоморфизъм на графи 

6. Препоръчана литература: 

 

1. Увод в дискретната математика, Манев К., (IV изд.), КЛМН, София, 2007 

2. Комбинаторни структури и кодове, В. Тончев, Университетско издание “Климент 

Охридски”, София, 1988 

3. Introduction to algorithms, Cormen Th. H., Leiserson Ch. E., Rivest R. L., The MIT Press 

Cambridge, Massachusetts London, England, McGraw-Hill Book Company, 1990 

4. Fundamentals of Error-Correcting codes, W. C. Huffman, V. Pless, Cambridge University Press, 

2003 

5.  The Theory of Error-Correcting codes, J. MacWilliams,  N. J. A. Sloane, North-Holland, 1977 

6. Combinatorial Algorithms: Generation, Enumeration and Search, D. Kreher, D. Stinson, CRC 

Press, 1999 

7. Ресурсно осигуряване на обучението: 

Няма 

 

8. Критерии за оценка 

 

Изпитът е с продължителност 4 часа и се състои от две части – писмен и устен.  

На писмения изпит докторантът развива своите идеи и концепции по два въпроса от конспекта. 

На устния изпит докторантът отговаря на зададени от журито въпроси, свързани с темата на 

курса. 
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Крайната оценка е от 2 до 6 (с точност до 0.5). 

Тя се формира на базата на следното съответствие: 

 

Отличен (6) Мн.добър (5) Добър (4) Среден (3) Слаб (2) 

Отлично владее 

материала. 

Изложението е 

изчерпателно, 

последователно, 

компетентно, логично 

и хармонично. 

Правилно обосновава 

предлаганите решения, 

знае как да обобщава и 

излага материала без да 

прави грешки. 

Притежава 

необходимите умения 

за изпълнение на 

практически задачи. 

Познава материала. 

Излага го правилно 

без да допуска 

съществени 

неточности. 

Може правилно да 

прилага теоретични 

принципи и 

притежава 

необходимите 

умения за 

изпълнение на 

практически задачи. 

Владее голяма 

част материала, но 

допуска  

неточности при 

изложението и 

отговорите на 

въпросите. 

Има известни 

неясноти при 

опитите за 

прилагане на 

материала в 

практически 

ситуации. 

Владее само част от 

материала, но се 

затруднява в 

отделните детайли. 

Допуска неточности 

във 

формулировките и 

нарушава 

последователността 

при представянето 

на материал. Има 

затруднения при 

изпълнение на 

практически задачи. 

Не познава 

значителна 

част от 

материала, 

допуска 

съществени 

грешки и с 

големи 

трудности 

изпълнява 

практически 

задачи. 

 

 

 

Учебната програма е обсъдена и одобрена на заседание на секция „Математически основи на 

информатиката“ на 09.02.2021 г. 

 

 Ръководител секция: 

(доц. д-р Христо Костадинов) 

 

 

Учебната програма е разгледана от Директорския съвет на ИМИ-БАН  

на 18.02.2021 г. (протокол № 7). 

 

 

Учебната програма е приета от Научния съвет на ИМИ-БАН  

на 19.02.2021 г. (протокол № 4). 


