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1. Общо представяне на процедурата и докторанта

Със заповед № PД -Д - 16 - 143 / 17.09.2018 r. на Ректора на Шуменския университет „Епископ

Константин  Преславски”  (ШУ)  съм  определен  за  член  на  научното  жури  във  връзка  с

процедурата за защита на дисертационния труд на тема „Самодуални кодове и връзката им с

други  комбинаторни  структури ”  за  придобиване  на  образователната  и  научна  степен

‘доктор’  в  област на  висше образование  4.  Природни науки,  математика  и  информатика,

професионално  направление  4.5.  Математика,  докторска  програма  Алгебра  и  теория  на

числата. Автор на дисертационния труд е Емине Ахмед Караташ  – редовен докторант към

катедра “Алгебра и геометрия” при ФМИ на Шуменския университет с научен ръководители

проф. дмн Стефка Христова Буюклиева от Великотърновския университет и доц. д-р Радка

Пенева Русева от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

Представеният от  Емине Ахмед Караташ  комплект материали на електронен носител  е в

съответствие с Чл. 26 от Правилника за развитие на академичния състав на ШУ.   

Резултатите от дисертационния труд са публикувани  в 1 списание с SJR  и 4 в сборници от

трудове на конференции – 2 международни и 2 национални. 
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Емине Караташ се е дипломирала като магистър по математика и информатика през 2002 г. в

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. В периодите 2003 – 2006 г. и от

2011  г.  досега  преподава  в  ШУ „Епископ  Константин  Преславски”  заемайки  длъжности

преподавател и асистент. От 2014 г. до 2017г е докторант в  катедра “Алгебра и геометрия”

при ФМИ на Шуменския университет. Отчислена е с право на защита със заповед РД-10-648

от 27.02.2017 г. на Ректора на ШУ.

2. Актуалност на тематиката

Резултатите на Емине Караташ са в областта на теория на кодирането, по-конкретно

изследва  се  въпросите  за  несъществуване,  съществуване  и  класификация  на   двоични

самодуални  кодове  притежаващи  автоморфизъм  от  даден  ред   и  тип.   Тази  тематика  е

предмет на интензивни  изследвания вече няколко десетилетия в различни научни центрове,

но все още има много открити проблеми. Затова тематиката е предмет на активно изучаване

и днес.

3. Познаване на проблема

.  В  дисертационния  труд  са  цитирани  55  (без  собствените)  научни  труда  в

разглежданата тематика. Списъкът с литературата и текстът в дисертационния труд показват,

че докторантката  е добре запозната с проблематиката. Емине Караташ демонстрира и много

добри компютърни умения използвайки няколко пакета математически софтуер.

4. Методика на изследването

Изследванията  се  базират  на  метода  на  Хафман-Йоргов  за  конструиране  и

класификация на двоични самодуални кодове, но изискват техники от теория на групите и

обща  алгебра.  Като  цяло   тематиката  изисква  много  добра  алгебрична  култура  и

дисертантката демонстрира такава. Конкретните проблеми, които решава поради своя обем

налагат използване на символни пресмятания със специализирани софтуерни пакети, както и

разработка на специализиран софтуер.

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите
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Представеният  дисертационен  труд  е  в  обем  от  82 страници  и  се  състои  от  Увод,

четири глави и списък с използваната литература от 55 заглавия. Публикациите на автора по

дисертационния  труд  са  дадени  след  литературата   в  отделен  списък.   Апробацията  на

резултатите и авторската справка са включени в дисертационния труд веднага след Увода.

В  първата  глава  на  дисертационния  труд  съдържа  необходимите  дефиниции  и

резултати. В нея е описан и методът на Хафман-Йоргов за конструиране и класификация на

двоични самодуални кодове.  

В  Глава  2  се  разглеждат  двоични  самодуални  кодове  с  дължина  74   притежаващи

автоморфизъм  от  нечетен  ред  .  В  първия  параграф  се  разглеждат  такива  кодове  с

автоморфизъм от  прост  ред,  а  именно  3,  5,  7,  37  и  73.  Доказва  се,  че автоморфизми от

нечетен прост ред могат да бъдат само от тип  7 - (10, 4), 3 - (20, 14), 3 - (22, 8) или 3 - (24, 2).

Специално внимание е отделено на  [74,  37,  14] код с автоморфизъъм тип  7 - (10, 4). Това

изследване води до намиране на нови [74, 37, 12] кодове с автоморфизъм от ред 7.

 След  това  се  използва  методът  на  Дончева,  van Zanten и  Додунеков  за  кодове  с

автоморфизъм от съставен ред  за изследване цикличната структура на автоморфизмите от

нечетен  съставен  ред  на  [74,  37,  14]  код.   Доказано  е,  че  единствените  възможни

автоморфизми от горния вид за двоичен самодуален  [74, 37, 14] код са от тип 9-(8,0,2) и 21-

( 3,1,1,1)  и  че 49 не дели реда на групата от автоморфизми. Показано е, че не съществува

двоичен самодуален  [74,  37,  14]  код с автоморфизъм  от ред 9,   но  са   получени нови

двоични самодуални                        [74, 37, 12]  кодове с автоморфизъм от тип 9 - (8, 0, 2).  От

известните [76, 38, 14] самодулни кодове с автоморфизми от ред  9 и 19 са получени нови

[74, 37, 12] самодуални кодове. 

В Глава 3 се изследват екстремални  двоични самодуални  кодове с дължина по-голяма

или  равна  на  72  с  автоморфизъм  от  ред  3.  За  такива  кодове  е  установено,  че  ако  имат

автоморфизъм от тип 3-(c,f), то c ≥f. Това е един добър теоретичен резултат.
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В последната четвърта глава на дисертацията са изследвани структурата и свойствата

на двоичните изодуални кодове.  Изодуални се наричат кодове,  които са еквивалентни на

своите дуални. Описан е метод за конструиране на такива кодове с автоморфизъм от ред

просто  число  p имащо  2  за  примитивен  корен.  Конструирани  са  всички  [30,  15,  ≥7]

двоичните изодуални  кодове с автоморфизъм от ред 5.

Представените  доказателства  в  дисертационния  труд  са  логически  издържани.

Изложението е много добро. Цитировката на литературните източници е коректна.

6. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта

Докторантката  е  представила  5  статии,  всичките  в  съавторство  с  научните

ръководители. Разговорите  ми със съавторите й ми дават основание да считам, че приносът

на дисертантката е съществен. Една статия е в списание с SJR  ( Electronic Notes in Discrete

Mathematics, Vol. 57, March, 2017, pp. 73-78.). Четири от статиите са в сборници от трудове

на конференции,  2  от тях  международни и 2 национални.  И при четирите  конференции

статиите са преминали рецензиране. 

Докторантката не е представила списък с цитирания и на мен също не са ми известни

такива. Публикациите са излезли наскоро и отсъствието на цитирания е разбираемо.

7. Автореферат

Авторската справка за приносите отразява точно получените в дисертационния труд

резултати.  Авторефератът  е  изготвен  съгласно  изискванията  и  представя  адекватно

получените в дисертационния труд резултати. 

8. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати

Да  подготви  получените  резултати  за  публикуване  в  списания  и  да  продължи

изследванията в тематиката. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дисертационният труд  съдържа научни, научно-приложни и приложни резултати,

които  представляват  оригинален  принос  в  науката и  отговарят  на  всички

изисквания(та)  на  Закона  за  развитие  на  академичния  състав  в  Република  България
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(ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ШУ „Епископ

Константин  Преславски”.  Представените  материали  и  дисертационни  резултати  напълно

съответстват  на  специфичните  изисквания  на  Факултета  по  математика  и  информатика,

приети във връзка с Правилника на ШУ за приложение на ЗРАСРБ.

Дисертационният труд показва, че докторантката  Емине Ахмед Караташ притежава

задълбочени теоретични знания и професионални умения по научна специалност алгебра и

теория на числата, като  демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на

научно изследване. 

Поради гореизложеното,  убедено давам своята  положителна оценка за проведеното

изследване,  представено  от  рецензираните  по-горе  дисертационен  труд,  автореферат,

постигнати резултати и приноси, и  предлагам на почитаемото научно жури да присъди

образователната и научна степен ‘доктор’ на Емине Ахмед Караташ в област на висше

образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление

4.5 Математика, докторска програма Алгебра и теория на числата.

16.10. 2018  г. Изготвил рецензията: 

проф. д-р  Николай Манев
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