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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

По темата за изследване на съществуването на MDS и NDMS [8,4] самодуални 
кодове над поле   които са нужни за конструирането на оптимални [88+2t,44+t] кодове с 
автоморфизъм от тип 11-(8,f) са получени следните резултати. Не съществуват 
оптималните  ермитови NDMS [8,4], ортогонални спрямо съответното скаларно 
произведение, което означава че двоични самодуални кодове с тегло 18d   за кодове с 
четни дължини между 88 и 96 не съществуват.  

Докладът Big Data Analysis with the means of cloud computing представлява 
продължение на работа на гл. ас. д-р Ивелин Иванов в областта на BigDate, като 
акцента е поставен върху средата R, но с използването на облачните технологии. В  

докладa “Образователни ресурси по дисциплините структури от данни и алгоритми” са  
представени възможностите на дистанционна форма на обучение и образователните 
ресурси, които могат да се използват в дисциплината структури от данни и алгоритми. 
Показано е как, в процеса на обучение, могат да се използват и такива ресурси като 
допълнителна информация и онагледяване на материала. 

В доклада „Реализация на състезанието „ИТ свят“ със средствата на облачните 
технологии” се показва как със средствата на облачните технологии може да се 
реализира едно онлайн състезание в сферата на Информационните технологии. Това е 
продължение на работата с облачните продукти на Google и тяхното прилагане по един 
по-различен начин. 
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