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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

3

Algebraic coding

Kod przedmiotu

WFMiI M oIS C1 18/19

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

4.00
5

Semestry

2

Kodowanie algebraiczne

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Seminarium

Projekt

5

30

30

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Nauczyć studentów podstawowych pojęć i metod niezbędnych we współczesnym kodowaniu algebraicznym

Kod archiwizacji: 4FF3CC94

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Algebra liniowa z geometrią analityczną, podstawy algebry abstrakcyjnej, elementy teorii liczb oraz logika i matematyka dyskretna

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna podstawowe pojęcia teorii ciał skonczonych i zagadnienia o ciągach pseudolosowych
EK2 Wiedza Student zna podstawy teorii Shannona (pojęcia oraz twierdzenia), kodowania liniowego i cyklicznego
EK3 Umiejętności Student wie i demonstruje jak zrealizować działania w ciałach skończonych, może budować
ich tabelki Cayleya, kodować i dekodować informację za pomocą różnych kodów liniowych i cyklicznych
EK4 Kompetencje społeczne Student nie tylko wie i demonstruje jak zrealizować działania w ciałach skończonych, może budować ich tabelki Cayleya, kodować i dekodować informację za pomocą różnych kodów liniowych
i cyklicznych, lecz również potrafi precyzyjnie formulować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia
danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania, samodzielnie wyszukiwać informacje
w literaturze, także w językach obcych

6

Treści programowe
Ćwiczenia
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

zilustrować przykładami: elementy transmisji danych, charakterystyka kodów, typy
kodów, struktura kodu blokowego, zdolność detekcyjna, zdolność korekcyjna

2

C2

Badanie własności ciał skończonych: rozszerzenie ciał, wielomian minimalny
elementu algebraicznego, ciała skończone, automorfizmy ciał skończonych.
podciała ciała Fq, wielomiany nierozkładalne i pierwotne nad ciałem Fq,
cykliczność grupy multiplikatywnej ciała skończonego i elementy pierwotne

4

C3

Obliczenia w ciałach skończonych: logarytmy żecha, układy realizujące działania
arytmetyczne w ciałach skończonych i ich programowa realizacja

4

C4

Przykłady entropii i zilustrowanie teorii Shannona o kodowaniu: tajność
doskonała, entropija, jej własności, twierdzenie Shannona o kodowaniu

4

C5

Kodowanie i dekodowanie liniowe na praktyce: długość i waga Hamminga,
odległość minimalna kodu, macierzowy opis kodu, tablica standardowa, operacje
nad kodami

4

C6

Budowanie ciągów pseudolosowych: okresowe ciągi nad ciałami skończonymi,
wielomiany pierwotne nad ciałami skończonymi, konstruowanie ciał skończonych

4

C7

Kodowanie i dekodowanie cykliczne: charakterystyka kodów cyklicznych,
wielomiany generujące i sprawdzające kod cykliczny, macierzowy opis kodów
cyklicznych

3

C8

Kodowanie i dekodowanie cykliczne binarne: kody hamminga, kody maksymalnej
długości, kody BCH

3
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Ćwiczenia
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C9

Stosowanie innych kodów: kody Reeda-Solomona, kody goppaego i inne

Liczba
godzin
2

Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wstęp: elementy transmisji danych, charakterystyka kodów, typy kodów, struktura
kodu blokowego, zdolność detekcyjna, zdolność korekcyjna

2

W2

Teoria ciał skończonych: rozszerzenie ciał, wielomian minimalny elementu
algebraicznego, ciała skończone, automorfizmy ciał skończonych. podciała ciała
Fq, wielomiany nierozkładalne i pierwotne nad ciałem Fq, cykliczność grupy
multiplikatywnej ciała skończonego i elementy pierwotne

6

W3

Realizacja działan w ciałach skończonych: logarytmy żecha, układy realizujące
działania arytmetyczne w ciałach skończonych i ich programowa realizacja

2

W4

Teoria Shannona o kodowaniu: tajność doskonała, entropija, jej własności,
twierdzenie Shannona o kodowaniu

2

W5

Kody liniowe: długość i waga Hamminga, odległość minimalna kodu, macierzowy
opis kodu, tablica standardowa, kodowanie i dekodowanie informacji, operacje nad
kodami

4

W6

Ciągi pseudolosowe: okresowe ciągi nad ciałami skończonymi, wielomiany
pierwotne nad ciałami skończonymi, konstruowanie ciał skończonych

4

W7

Kody cykliczne: charakterystyka kodów cyklicznych, wielomiany generujące
i sprawdzające kod cykliczny, kodowanie i dekodowanie kodów cyklicznych,
macierzowy opis kodów cyklicznych

4

W8

Kody cykliczne binarne: kody hamminga, kody maksymalnej długości, kody BCH,
ich kodowanie i dekodowanie

4

W9

Inne kody: kody Reeda-Solomona, kody goppaego i inne

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Praca w grupach
N3 Konsultacje
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

60

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

60

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

120

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

4.00

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
Ocena podsumowująca
P1 Zaliczenie pisemne
P2 Zaliczenie ustne
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Do zaliczenia przystępują studenci, którzy zaliczyli algebrę liniową z geometrią analityczną oraz algebrę abstrakcyjną. Ocena końcowa jest średnią ocen P1 i P2
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Ćwiczenie praktyczne

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowe pojęcia o kodowaniu, ciałach skończonych i ciągach
pseudolosowych, nie ilustruje ich przykładami
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Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe pojęcia o kodowaniu, ciałach skończonych i ciągach
pseudolosowych, ilustruje ich przykładami

Na ocenę 3.5

Student zna podstawowe pojęcia o kodowaniu, może sformulować podstawowe
zagadnienia o ciałach skończonych i ciągach pseudolosowych, ilustruje ich
przykładami

Na ocenę 4.0

Student zna podstawowe pojęcia o kodowaniu, może udowodnić podstawowe
zagadnienia o ciałach skończonych i ciągach pseudolosowych, ilustruje ich
przykładami

Na ocenę 4.5

Student zna podstawowe pojęcia o kodowaniu, ciałach skończonych i ciągach
pseudolosowych„ ilustruje ich przykładami, może udowodnić podstawowe
zagadnienia i stosować ich do rozwiązywania standardowych zadań teoretycznego
i praktycznego charakteru

Na ocenę 5.0

Student zna podstawowe pojęcia o kodowaniu, ciałach skończonych i ciągach
pseudolosowych, ilustruje ich przykładami, może udowodnić podstawowe
zagadnienia o ciałach skończonych i stosować ich do rozwiązywania
standardowych i niestandardowych zadań teoretycznego i praktycznego
charakteru
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowe pojęcia o kodowaniu liniowym i cyklicznym oraz nie
ilustruje ich przykładami

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe pojęcia o kodowaniu liniowym i cyklicznym oraz
ilustruje ich przykładami

Na ocenę 3.5

Student zna podstawowe pojęcia i podstawowe zagadnienia o kodowaniu
liniowym i cyklicznym oraz ilustruje ich przykładami

Na ocenę 4.0

Student zna podstawowe pojęcia i podstawowe zagadnienia o kodowaniu
liniowym i cyklicznym , może udowodnić podstawowe zagadnienia, zilustrować
prykładami oraz rozwiązywaniem zadań elementarnych

Na ocenę 4.5

Student zna podstawowe pojęcia i podstawowe zagadnienia o kodowaniu
liniowym i cyklicznym, może udowodnić podstawowe zagadnienia i stosować ich
do rozwiązywania standardowych zadań oraz ilustruje ich przykładami

Na ocenę 5.0

Student zna podstawowe pojęcia o kodowaniu liniowym i cyklicznym, może
udowodnić podstawowe zagadnienia i stosować ich do rozwiązywania
standardowych i niestandardowych zadań teoretycznego i praktycznego
charakteru
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowe pojęcia, nie umie rozwiązać podstawowe zadania
praktycznego charakteru i zilustrować podstawowe pojęcia przykładami

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe pojęcia, umie rozwiązać podstawowe zadania
praktycznego charakteru i zilustrować podstawowe pojęcia przykładami

Na ocenę 3.5

Student zna podstawowe pojęcia i zagadnienia, umie rozwiązać podstawowe
zadania praktycznego charakteru i zilustrować ich przykładami
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Na ocenę 4.0

Student zna podstawowe pojęcia i zagadnienia z dowodami, umie rozwiązać
podstawowe zadania praktycznego i teoretycznego charakteru i zilustrować ich
przykładami

Na ocenę 4.5

Student zna podstawowe pojęcia, ich związki oraz zagadnienia z dowodami, umie
rozwiązać zadania praktycznego i teoretycznego charakteru, zilustrować ich
przykładami

Na ocenę 5.0

Student zna podstawowe pojęcia i podstawowe zagadnienia, ich związki oraz
zagadnienia z dowodami, umie rozwiązać standerdowe i niestandardowe zadania
praktycznego i teoretycznego charakteru, zilustrować ich przykładami i stosować
na praktyce
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie zna ograniczenia własnej wiedzy, nie potrafi precyzyjnie formulować
pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego przedmiotu, nie
potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, nie potrafi formulowac
opinie na temat podstawowych zagadnień

Na ocenę 3.0

Student zna ograniczenia własnej wiedzy, potrafi precyzyjnie formulować
pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego przedmiotu, potrafi
samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, potrafi formulowac opinie na
temat podstawowych zagadnień

Na ocenę 3.5

Student zna podstawowe pojęcia i podstawowe zagadnienia i moze ich
zilustrować, potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, potrafi
formulowac opinie na temat podstawowych zagadnień, zna ograniczenia własnej
wiedzy

Na ocenę 4.0

Student nie tylko zna podstawowe pojęcia i podstawowe zagadnienia, moze ich
zilustrować i udowodnić, rozumie konieczność systematycznej pracy, potrafi
samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, potrafi formulowac opinie na
temat podstawowych zagadnień, zna ograniczenia własnej wiedzy

Na ocenę 4.5

Student nie tylko zna podstawowe pojęcia i podstawowe zagadnienia, moze ich
zilustrować, udowodnić i rozwiazać podstawowe zadania, rozumie konieczność
systematycznej pracy, potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze,
potrafi formulowac opinie na temat podstawowych zagadnień, zna ograniczenia
własnej wiedzy

Na ocenę 5.0

Student nie tylko zna podstawowe pojęcia i podstawowe zagadnienia, moze ich
zilustrować, udowodnić i rozwiazać podstawowe i niestandardowe zadania,
rozumie konieczność systematycznej pracy, potrafi samodzielnie wyszukiwać
informacje w literaturze, także w językach obcych, potrafi formulowac opinie na
temat podstawowych zagadnień, zna ograniczenia własnej wiedzy
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W01 K_K04
K_K06

Cel 1

C1 C2 C3 C4
W1 W2 W3 W4

N1 N2 N3

F1 P1 P2

EK2

K_W01

Cel 1

C5 C6 C7 C8 C9
W5 W6 W7 W8
W9

N1 N2 N3

F1 P1 P2

Cel 1

C1 C2 C3 C4 C5
C6 C7 C8 C9 W1
W2 W3 W4 W5
W6 W7 W8 W9

N1 N2 N3

F1 P1 P2

Cel 1

C1 C2 C3 C4 C5
C6 C7 C8 C9 W1
W2 W3 W4 W5
W6 W7 W8 W9

N1 N2 N3

F1 P1 P2

EK3

EK4

11

K_U25

K_W11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] W. Mochnacki — Kody korekcyjne i kryptografia, Wracław, 1997, PW
[2 ] A. Pilitowska — Algebraiczne aspekty teorii kodów, Warszawa, 2008, PWar
[3 ] J. Dróżdż — Podstawy kodowania nadmiarowego, Warszawa, 1968, PWar

Literatura uzupełniająca
[1 ] R.Lidl, H.Niderreiter — Finite fields, London, 1983, Addisin-Wiley
[2 ] E.R. Berlenkamp — Algebraic coding theory, New York, 1968, McGraw-Hill
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof. dr hab. Orest Artemowicz (kontakt: artemo@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 Prof.dr hab. Orest Artemowicz (kontakt: artemo@usk.pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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