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ანოტაცია - ნაშრომში განხილულია ორიგინალური
მატრიცული ცალმხრივი ფუნქცია და მისი შესაბამისი
მაღალი რიგის მატრიცული სასრული ველის გენერაციის
განზოგადებული მეთოდი. გნახორციელებულია ველის
პრიმიტიული ელემენტების აგების ჩასმა–გაფართოების
მეთოდის ზოგადი ხერხი.

საგასაღებო სიტყვები - მატრიცული ცალმხრივი
ფუნქცია, აბელის სასრული ველი, ასიმეტრიული
კრიპტოგრაფია, მაღალი რიგის მატრიცული
სასრული ველი.

შესავალი

ნაშრომის ძირითად მიზანი მდგომარეობს
მაღალი რიგის მტარიცების მულტიპლიკაციური
კომუტაციური ჯგუფის აგებაში. ჩვენს წინაშე მდგომი
ამოცანა მათემატიკურად სავსებით აქტუალურია,
მითუმეტეს, ბოლო პერიოდის კვლევები
მიუთითებს, რომ გარკვეული კრიპტოგრაფიული
ამოცანების გადასაწყვეტად ანალოგიური
სტურქტურების გამოყენებისადმი ინტერესი
გაიზარდა. ჩვენს კონკრეტულ მიზანს კი
წარმოადგენს ორიგინალური მატრიცული
ცალმხრივი ფუნქციისათვის მაღალი სიძლავრის
მქონე მატრიცული სიმრავლით უზრუნველყოფა.
საქმე ეხება ღია არხით კრიპტოგრაფიული
გასაღების გაცვლის სწრაფმოქმედ მატრიცულ
ფუნქციასა და ალგორითმს [1].

ჩანაფიქრის მიხედვით, ახალი ალგორითმის
სწრაფმოქმედება დაახლოებით ისეთივეა,

როგორიც შიფრაციისა და დეშიფრაციის
სიმეტრიული სისტემების კრიპტოგრაფიულ
ალგორითმებს აქვთ. ამ მიზნის წარმოქმნა
დაკავშირებულია არსებულ გლობალურ
პრობლემასთან, რომლის მიხედვითაც
ჯერჯერობით არ არსებობს მოქმედი ასიმეტრიული
სისტემა, რომელსაც ექნებოდა ისეთივე
სწრაფმოქმედება, როგორიც სიმეტრიულ
სისტემებს აქვს. პრობლემის მიზეზი იმალება თვით
ცალმხრივ ფუნქციებში, რომლებიც არსებული
ასიმეტრიული სისტემების რეალიზების ძირითადი
საფუძველია. ზემოთქმულიდან ცხადად ჩანს
მაღალი რიგის მატრიცული სიმრავლის აგების
მთელი სირთულე და საჭიროება [2].

ცალმხრივი ფუნქცია (ინგლ.one-way function,
OWF) წარმოადგენს ფუნქციას, რომლის
მნიშვნელობა ადვილი გამოსათვლელია
ნებისმიერი არგუმენტისათვის, მაგრამ ფუნქციის
მოცემული მნიშვნელობისათვის არგუმენტის პოვნა
ძნელია. სიტყვა „ძნელი“ უნდა გავიგოთ
გამოთვლის სირთულის თეორიის აზრით. სხვა
სიტყვებით რომ ვთქვათ, ფუნქციის მოცემული
მნიშვნელობის შესაბამისი არგუმენტის პოვნა
რეალურ დროში ძნელია თანამედროვე
გამოთვლითი ტექნიკის სიმძლავრის
გათვალისწინებით. ე. ი. ფუნქციის შეუქცევადობა
ჯერ კიდევ არ ნიშნავს მის ცალმხრივობას.

ცალმხრივი ფუნქციების არსებობას ეყრდნობა
ასიმეტრიული კრიპტოგრაფიის იდეა. იგი
(ცალმხრივი ფუნქცია) წარმოადგენს ასიმეტრიული
კრიპტოგრაფიის, პერსონალური იდენტიფიკაციის,
აუტენტიფიკაციის, და ინფორმაციის დაცვის სხვა
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დარგების ფუნდამენტს. მართალია, ცალმხრივი
ფუნქციების არსებობა მკაცრად დამტკიცებული არ
არის, მაგრამ არსებობს რამდენიმე პრეტენდენტი
(მაგ. გამრავლება და ფაქტორიზაცია, კვადრატში
აყვანა და მოდულით ამოფესვა, დისკრეტული
ახარისხება და გალოგარითმება), რომელთა
ცალმხრივობა (ანუ ფუნქციის მნიშვნელობის
შესაბამისი არგუმენტის პოვნის სიძნელე) ჯერჯე-
რობით უძლებს დროს და აქტიურად გამოიყენება
ინფორმაციის გაცვლის პროტოკოლებში.

როგორც აღვნიშნეთ, ცალმხრივი ფუნქციები
აქტიურად გამოიყენება კრიპტოგრაფიული
გასაღების ღია არხით შემუშავების ალგორითმებში.
პირველი იდეა (1976 წ.) ეკუთვნით უიტფილდ
დიფის და მარტინ ჰელმანს (Whitfield Diffie, Martin
Hellman). მათი იდეის ბაზაზე ჩამოყალიბდა
ცნობილი დიფი-ჰელმან-მერკლის პირველი
პრაქტიკული მეთოდი, რომლის საშუალებითაც
შესაძლებელი გახდა ღია (დაუცველი) არხის
გამოყენებით საერთო კრიპტოგრაფიული
გასაღების შემუშავება. ერთი წლის შემდეგ კი
ჩამოყალიბდა ასიმეტრიული დაშიფვრის პირველი
ალგორითმი RSA, რომელმაც, ფაქტიურად,
გადაწყვიტა ღია არხით ინფორმაციის გაცვლის
პრობლემა.

ცალმხრივი მატრიცული ფუნქცია

საერთო კრიპტოგრაფიული გასაღების
შემუშავების ახალი ცალმხრივი ფუნქცია [1]
ეყრდნობა მაღალი რიგის ციკლურ მატრიცულ
ჯგუფებს, სიმძლავრით = 2 − 1 , სადაც –
კვადრატული მატრიცის ზომაა. დავუშვათ, A
ზემოთნახსენები მატრიცული ჯგუფია, ხოლო -

საწყისი × მატრიცა, მაშინ A={ , ,, … , = } , სადაც წარმოადგენს
ერთეულოვან მატრიცას.

ცალმხრივი ფუნქცია და საერთო გასაღების
შემუშავების ალგორითმი შემდეგი სახისაა (ნახ. 1):

 გამგზავნი მხარე ირჩევს ∈ A საიდუმლო
მატრიცას და მიმღებ მხარეს ღია არხით უგზავნის= ვექტორს, სადაც ∈ ვექტორი
საყოველთაოდ ცნობილია ( - ვექტორული
სივრცეა (2) ველზე);

 მიმღები მხარე თავის მხრივ ირჩევს ∈ A
საიდუმლო მატრიცას და გამგზავნ მხარეს უგზავნის= ვექტორს;

 გამგზავნი გამოთვლის = ვექტორს;

 მიმღები გამოთვლის = , სადაც
და - საიდუმლო გასაღებებია;

ცხადია, = = , რადგანაც = =
, A ჯგუფის კომუტაციურობის გამო. =

ცალმხრივი სწრაფმოქმედი ფუნქციაა.

ვთქვათ, = ( , , , ⋯ , ) ∈ და =( , , , ⋯ , ) ∈ არასაიდუმლო ვექტორებია
ზემოთმოყვანილი ალგორითმიდან, ხოლო= ⋯⋮ ⋱ ⋮… ∈ A

საიდუმლო მატრიცაა. მაშინ, ალგორითმის
თანახმად

= + +⋯++ +⋯+⋮+ +⋯+ = ⋮ (1)

მიღებულ წრფივ განტოლებათა სისტემაში
უცნობების რაოდენობა განტოლებების
რაოდენობის კვადრატია. ცხადია, სისტემის ამოხნა
რეალურ დროში შეუძლებელია, თუკი მატრიცის
ზომა საკმარისად დიდია. გასათვალისწინებელია
ერთი ფაქტი - თუ მატრიცა შეიცავს შიგა
რეკურენტობას, ანუ თუ მისი ყოველი სტრიქონი
გარკვეულ რეკურენტულ დამოკიდებულებაშია წინა
სტრიქონთან [2,3], მაშინ (1) სისტემის ამოხსნის
ამოცანა დაიყვანება გაცილებით მარტივ ამოცანაზე,
რომელიც უკვე ადვილი ამოსახსნელი ხდება. ეს
იმდენად მნიშვნელოვანი გარემოებაა, რომ
თავისთავად აყენებს ეჭვქვეშ ჩვენი ფუნქციის
ცალმხრივობას და აუცილებელს ხდის მაღალი
რიგისა და სიმძლავრის მქონე, შიგა
რეკურენტობისაგან თავისუფალი აბელის
მულტიპლიკაციური მატრიცული ჯგუფის
არსებობას.

ციკლური მატრიცული ჯგუფების აგება

განვიხილოთ (1 + ) , სადაც = 0, 1, 2,⋯ ,
ხოლო წარმოადგენს პრიმიტიული პოლინომის
ფესვს (2 ) ველში მოდულით ( ).(1 + ) = 1 1(1 + ) = 1 + 11(1 + ) = 1 + 101(1 + ) = 1 + + + 1111(1 + ) = 1 + 10001(1 + ) = 1 + + + 110011

მიღებული პოლინომების კოეფიციენტები ქმნის
სტრუქტურას, რომელიც სერპინსკის სამკუთხედის
სახელითაა ცნობილი. მიღებული სტრუქტურა
შეიცავს მრავალ ქვესტრუქტურას, რომლებიც
მულტიპლიკაციური ჯგუფების გენერატორად
(მაწარმოებელ მატრიცად) გამოდგება, ანუ
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პრიმიტიულ ელემენტებს წარმოადგენენ. ასეთია,

მაგალითად, = 1 1 11 0 01 1 0 , =
⎝⎜
⎛1 1 1 1 11 0 0 0 01 1 0 0 01 0 1 0 01 1 1 1 0⎠⎟

⎞
, და სხვა მრავალი. რომელთა

ნატურალური ხარისხები ქმნის აბელის
მულტიპლიკაციურ ციკლურ ჯგუფს, მაგ.:= 1 1 11 0 01 1 0 , = 1 0 11 1 10 1 1 ,

= 0 0 11 0 10 1 0 , = 1 1 00 0 11 0 0 ,
= 0 1 11 1 01 1 1 , = 0 1 00 1 11 0 1 , (2)

= 1 0 00 1 00 0 1
ადვილად შეიძლება დავრწმუნდეთ, რომ

მიღებული სიმრავლე აბელის მულტიპლი-კაციური
ჯგუფია.

სერპინსკის სამკუთხედის ფრაქტალურ
სტრუქტურას მივყავართ პრიმიტიული მატრიცის
ფრაქტალური გაფართოების იდეამდე.

მატრიცას ვუწოდოთ ბაზური სტრუქტურა,
განვიხილოთ გაფართოებული სტრუქტურა

( , ) = 0 00 ,

სადაც i,j=0..6, ხოლო და მატრიცები
წარმოადგენენ შესაბამისად პირველ და მეორე
მაფართოებელ მატრიცებს. ( , ) სტრუქტურას
ვუწოდოთ მატრიცის მეორე რიგის (i ,j)-
გაფართოება.

ლემა: მატრიცის ნებისმიერი მეორე რიგის
(i, i+1)-გაფართოება - ( , + 1) წარმოადგენს
პრიმიტიულ ელემენტს და წარმოქმნის აბელის
მულტიპლიკაციურ სასრულ ჯგუფს, რომლის
სიმძლავრეა 2 .
განმარტება: მატრიცის k რიგის (i, i+1)-

გაფართოება ვუწოდოთ შემდეგი სახის მატრიცას:

( , + 1) = 0 00 , სადაც

∈ ( ( , + 1)).
თეორემა: მატრიცის k რიგის ნებისმიერი (i,

i+1)-გაფართოება ( , + 1) პრიმიტიული
ელემენტია და წარმოქმნის აბელის
მულტიპლიკაციურ სასრულ ( ( , + 1)) ჯგუფს,
რომლის სიმძლავრეა 2 .

ცხადია, მიღებული ნატურალური ხარისხების
თითოეულ ბლოკში მოთავსდება წინარე
სტრუქტურის მიერ წარმოებული აბელის
მულტიპლიკაციურ ჯგუფზე მიღებული მატრიცული
პოლინომი, რომელიც, ცხადია, ისევ ამ ჯგუფის
ელემენტი იქნება (შევნიშნოთ, რომ (2) სიმრავლე
ველია, თუკი სიმრავლეს დავუმატებთ ნულოვან
მატრიცას).

ექსპერიმენტულად დამტკიცდა, რომ ( ), სადაც, = 1, 2, 3,⋯ მატრიცები დიაგონალურია,
რომლის დიაგონალზეც წინარე სტრუქტურის მიერ
წარმოებული ველის ელემენტები დგას. ეს
ელემენტები გაირბენენ წინარე ველს, როცა =1, 2, 3,⋯ და საბოლოოდ, როცა = 2 − 1 ,
მივიღებთ

( ) = ( )( ) = ) == 0 00 00 0
რაც ნიშნავს იმას, რომ (3) სტრუქტურა

პრიმიტიული მატრიცაა. -ს საკმარისად მაღალი
მნიშვნელობებისათვის მიღებული ჯგუფები ჩვენი
ცალმხრივი ფუნქციის რეალიზებისათვის საკმა–რის
სიმრავლეებს წარმოადგენს.

დასკვნა

ბაზური მატრიცის ( , + 1) გაფართოებები
პრიმიტიული მატრიცებია. კვლევის საინტერესო
მიმართულებას წარმოქმნის შემდეგი მოსაზრება:
პირველ და მეორე მაფართოებელ მატრიცებად
წინარე ველის ისეთი ელემენტების გამოყენება,
რომელთაც ერთი და იგივე მახასიათებელი
პოლინომი გააჩნიათ. მნიშვნელოვანია, აგრეთვე,
სხვა ბაზური მატრიცების გამოყენების საკითხი,
რომელთა გაფართოებაც ახალი ტიპის პრიმიტიულ
სტრუქტურებს წარმოშობს.

გამოყენებული ლიტერატურა
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