Kate°ina Teplá: Kerdo kovy kódy a okolí

Posudek vedou ího diplomové prá e

Z textu diplomové prá e je z°ejmé, ºe studentka získala o tématu dobrý p°ehled.
Zpra ování je uspokojivé, by´ ne vynikají í.
V první kapitole se zavád¥jí dv¥ma zp·soby Kerdo kovy kódy. Chybí jasný výklad, které z postulovaný h vlastností jsou v prá i pozd¥ji dokázány (nap°íklad
minimální vzdálenost je odvozena v kapitole t°i). Je zavedena Tei hmüllerova mnoºina, ale d·kaz její h vlastností je uveden ve form¥ nástinu. To je ²koda, protoºe
m
jde o základní strukturní nástroj p°i prá i s okruhem R = GR(4 ). Naví mi není
jasné  a bylo by dobré to b¥hem obhajoby vyjasnit  jaká znalost autor e
aby podala plný d·kaz, ne pouze nástin. V¥

hyb¥la,

lze p°itom dokázat velmi snadno bez

pouºití jaký hkoliv hlub²í h tvrzení. Lze se vyhnout i Henselovu lemmatu. (Grupa
m m
má °ád 2 (2
− 1) a z projek e µ vyplývá, ºe R∗ má jako faktor ykli kou
m
∗
grupu °ádu 2 − 1. Z klasika e abelovský h grup proto plyne, ºe R má jedinou
m
abelovskou podgrupu °ádu 2 −1. To je (spolu s nulou) ona hledaná Tei hmüllerova
Q
2m −1
mnoºina. A´ α je generátor podgrupy. Ode£tením polynom· x
− 1 a (x − αi )
i
dostaneme polynom tvaru 2c(x), který je niº²ího stupn¥ a má ko°eny α . Pouºitím
2m −1
µ zjistíme, ºe c(x) = 0. Podobnou úvahou vyplyne, ºe kdyº x
− 1 = h(x)q(x),
i
tak h(x) i q(x) jsou sou£iny p°íslu²ný h ko°enový h £initel· (x − α ). Z projek e µ

R∗

tak dostáváme, ºe v p°ípad¥ primitivního polynomu h(x) jsou v²e hny jeho ko°eny
αi , které jsou °ádu 2m − 1. Zbytek d·kazu je z ela p°ímo£arý.)

rovny vhodným

Druhá kapitola podává základní vlastnosti symplekti ký h forem nad dvouprvkovým t¥lesem. Ty jsou pro prá i s Kerdo kovými mnoºinami základním pra ovním
nástrojem. V kapitole jsou pouºity pro výklad ekvivalen e Kerdo kový h mnoºin a
ortogonální h rozest°ení (orthogonal spreads).
Jádro prá e je v kapitole 3, která jednak podává (obtíºný) d·kaz klasi ké v¥ty
o vztah· design· a kód·, jednak ukazuje, jak lze tvrzení zobe nit pro kvaternární
kódy.
Záv¥re£ná kapitola 4 se v¥nuje pouºitím Kerdo kový h kód· pro k°ivé (bent)
funk e a pro odolné (resilient) funk e. Souvislosti jsou zajímavé a uºite£né. Teorie v
kapitole uvedená se netýká Kerdo kový h kód· jako takový h. Po jejím vybudování
totiº sta£í pouze vyuºít jeji h známý h vlastností. Z matemati kého hlediska je
tedy jádrem kapitoly 4 jednak výpo£et pokrýva í h polom¥r· Reed-Mullerovy h
kód·

RM (1, m), jednak d·kaz ekvivalen

e odolný h funk í a velký h ortogonální h

²ik· (large orthogonal arrays).
Jsem p°esv¥d£en, ºe diplomantka dokazovaným tvrzením v zásad¥ rozumí. Na
druhou stranu na n¥který h míste h se nelze ubránit dojmu, ºe p°i reproduk i
ur£itý h d·kaz· se ne hala p°íli² vést vzorovým textem a d·kaz dostate£n¥ nerozpra ovala. Nevím, do jaké míry to byla nepozornost nebo pohodlnost, a do jaké
míry látku v ur£itý h detaile h ne z ela promyslela.
B¥hem obhajoby by h se rád dozv¥d¥l, jaké má argumenty pro tvrzení v odstav i
vλ . Dále by h se rád do-

t¥sn¥ navazují ím na formuli (1.46) ve vztahu k vektor·m

zv¥d¥l podrobné zd·vodn¥ní tvrzení o po£tu r·zný h kódový h slov v p°edposlední
v¥t¥ d·kazu 1.2.15.
Potíºe porozum¥t textu jsem m¥l také na straná h 43-47. D·kazu bodu (i) lemmatu 3.3.1 nerozumím. Mluví se v n¥m o n¥jakém izomorsmu, z°ejm¥ má jít o
izomorsmus ve smyslu multiplika£ní pologrupy. Jak by tento fakt m¥l mít vliv na
rozd¥lení hodnot 0 a 2, mi není jasné.
Nerozumím tomu, jak interpretovat symbol

± ve zn¥ní V¥ty 3.3.3. Následuje ko-

mentá° k d·kazu této v¥ty. Skute£nost, která není na vr holu strany 45 dokázána,
je velmi jednodu há. Sta£í si uv¥domit, ºe kdyº Tei hmüllerova mnoºina obsahuje

1

2

ζ i ± ζ j , tak musí obsahovat i p°íslu²ný obraz Frobeniovým automorsmem. Srovnáním se £tver em sou£tu (nebo rozdílu) pak plyne spor. Povaºuji za

hybu, ºe toto je

°e²eno odkazem na externí zdroj. Protoºe zn¥ní v¥ty není jasné, není mi ani jasné,
jak se provedou záv¥re£né úpravy. Prosím, aby poslední v¥ta d·kazu byla pe£liv¥
rozvedena. P°edpokládám, ºe z upraveného zn¥ní v¥ty bude jiº d·kaz následují ího
d·sledku z°ejmý. Ze sou£asné verze mi to z°ejmé nep°ijde.
Je samoz°ejmé, ºe podrobnosti není moºno b¥hem obhajoby uvád¥t do detail·.
Proto navrhuji, aby diplomantka ve vý²e uvedený h p°ipade h vypra ovala opravené zn¥ní písemn¥ a zaslala ho vedou ímu prá e, p°ípadn¥ i oponentovi, a to s
p°edstihem. Do této kategorie budiº je²t¥ za°azen d·kaz letmé zmínky o ekvivalen i kvadrati ký h forem

Q

a

Q+f

(vztah (2.9)).

Po matemati ké strán e je prá e kvalitní;

hyby mají v zásad¥

harakter bu¤

drobnosti ve formula í h, nebo nejasnosti v pr·vodním textu. Zaráºejí í je formula e na stran¥ 22: In this
bilinear form

β

ase, a quadrati

form

Q is non-singular if and only if the

obtained by polarisation is non-singular. V bodu (iii) V¥ty 2.1.8 je

t°eba p°edpokládát, ºe jde o symplekti ké formy.
Co se tý£e angli£tiny, tak s frekven í zhruba dvou a ví e

hyb na strán e je bu¤

uveden vyloºen¥ ²patn¥ £len, nebo je pouºit ²patný tvar slovesa ve t°etí osob¥. Jinak
je angli£tina slu²ná. Místo slovesa

divide

by bylo vhodné pouºívat sloveso

partition,

jde-li o rozklad mnoºiny.
V prá i nejsou ºádné ilustrativní p°íklady. To povaºuji za

hybu.

Prá i doporu£uji uznat jako diplomovou a hodnotit ji stupn¥m ...............

Ale² Drápal

