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Seminarium magisterskie

Algebra i jej zastosowania

Algebra abstrakcyjna posiada bardzo bogate zastosowania w wielu dziedzinach matematyki,
ale nie tylko - w związku z rozwojem technik komputrowych również informatyka często czerpie z
metod algebraicznych. Jak wiadomo, u podstaw chociażby teorii kodowania czy kryptografii leży
arytmetyka modularna i teoria ciał skończonych. Ponadto, w dzisiejszych czasach istotnie roz-
wija się zastosowanie krzywych eliptycznych i hipereliptycznych w kryptografii, które pozwala na
korzystne skrócenie kluczy a więc obniżenie wymagań odnośnie pamięci i procesora w stosunku
chciażby do szeroko stosowanego kryptosystemu RSA. Z kolei teoria kodowania algebraicznego
pozwala na wychwycenie błędów pojawiających się podczas transmisji danych. Podczas semina-
rium zajmiemy się różnymi zastosowaniami metod algebraicznych, zaś tematy prac uwzględnią
zarówno zagadnienia czysto algebraiczne, jak i te bardziej nastawione na zastosowania w teorii
kodowania czy kryptografii.

Orientacyjny zakres seminarium:
(1) Algebry skończenie wymiarowe, liczby hiperzespolone, algebry kwaternionów i oktonio-

nów Cayley’a, pierścienie noetherowskie, bazy Gröbnera i algorytm Buchbergera, algebry
Boole’a, monoidy i automaty, kwadraty łacińskie, konstrukcje geometryczne.

(2) Elementy teorii kodowania, kody blokowe, kody liniowe, kody grupowe, kody macierzowe,
kody doskonałe, kody Hamminga, sekwencje pseudolosowe, kody cykliczne, kody BCH,
kody Hadamarda.

(3) Elementy kryptografii z kluczem publicznym.
(4) Krzywe eliptyczne i hipereliptyczne wraz z ich zastosowaniem w kryptografii, arytmetyka

na krzywej eliptycznej i hipereliptycznej, iloczyn Weila, logarytm dyskretny, algorytmy
Schoofa, Elkiesa i Atkina.
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