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ნაშრომის მიზანია ალგებრული ამოცანის კომპიუტერული პროგრამით გადაჭრა. 
კერძოდ,  დამუშავებულია  p-ჯგუფებისთვის ყველა აბელური ქვეჯგუფის დადგენის 
საკითხი  და მის საფუძველზე მოცემული ჯგუფის ეილერის მახასიათებლის 
გამოთვლა.  ეს საშუალებას მოგვცემს   დაგადგინოთ სხვადასხვა ჯგუფებისათვის 
შესაბამისი მორავას K-თეორიის რანგი,  ანუ გამოვითვალოთ  ამ ობიექტის, როგორც 
მაღალგანზომილებიანი ვექტორული სივრცის  ბაზისის ელემენტების რაოდენობა.

  კერძოდ ნაშრომში გადაჭრილია ეილერის მახასიათებლის კომპიუტერულად 
გამოთვლის საკითხი.  ეს ფორმულა ხელით არის გამოთვლილი თითქმის ყველა 32 
რიგის ჯგუფისთვის და ასევე სხვადასხვა სპეციფიკური მაღალი რიგის ჯგუფისათვის. 
ჩემს მიერ წარმოდგენილი პროგრამა ამ ფორმულას გამოითვლის თითქმის ნებისმიერი 
რიგის ჯგუფისთვის. 

 
ამ ნაშრომის გამოყენება და განვრცობა შესაძლებელია რამოდენიმე მიმართულებით. 

ალგებრაში  ამ ფორმულის მარტივად გამოთვლა შეიძლება გამოვიყენოთ კონკრეტული 
ჰიპოტეზის დამტკიცებაში, ხოლო შემდგომ, მის საფუძველზე, შესაძლებელი იქნება 
გარკვეული კრიპტოსისტემის აგებაც.

მოკლედ აღვწეროთ ნაშრომი და შემდეგ გადავიდეთ  მასში მიღებულ შედეგებზე.
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პროგრამა შედგება რამოდენიმე ნაწილისგან,  თავდაპირველად ვიყენებთ 
GAP  (GAP --- Groups, Algorithms, and Programming)  ოჯახს,  რომლის საშუალებითაც  ჯგუფს, 
რომელიც მოცემულია წარმომქმნელების და გამოსახულების სახით გამოვსახავთ 
კომპიუტერისთვის უფრო ცხადი,  მატრიცის სახით.

უშუალოდ ამ ცხრილის გამოყენებით ვაგებთ აბელურ ქვეჯგუფებს, რომლებსაც ჩავწერთ 
ისევ ასეთი ნუმერაციით, (ჯერ ვწერთ ამ ქვეჯგუფის წარმომქმნელების ნომრებს, ხოლო 
შემდეგ ხაზზე ამ ქვეჯგუფის ყველა ელემენტს. ბოლოში კი ვწერს ამ ქვეჯგუფების 
რაოდენობას).  პროგრამის ამ ნაწილში გამოყენებულია ალგორითმები რომლებიც 
გვეხმარებიან ელემენტის რანგის დადგენაში,  ქვეჯგუფების წარმომქნელი ელემენტების 
დაგენერირებაში,  ქვეჯგუფების იდენტურობის დადგენაში და ა.შ.

პროგრამა, რომელიც ამ ქვეჯგუფებზეა დაფუძნებული, გამოითვლის ეილერის 
მახასიათებელს შემდეგი ფორმულით:

Ϫ(G)=

სადაც A არის G ჯგუფის აბელური ქვეჯგუფი.
ამ ფორმულში ყველაზე რთული და მთავარი არის µ(A)-ს გამოთვლა, რომელიც 

გამოითვლება შემდეგნაირი ფორმულით: 1)(
/

/ 
 AA

A .                                                   
ხოლო                       სადაც |A| არის A-ს ელემენტების რაოდენობა.

ამ პროგრამების შედეგად ვღებულობთ მოცემული ჯგუფის ყველა აბელურ ქვეჯგუფს, 
თითოეული მათგანისთვის გამოთვლილ µ(A) ფუნქციას, და რაც მთავარია ეილერის 
მახასიათებელს.  იქიდან გამომდინარე რომ ნაშრომის მიზანი იყო მხოლოდ ეილერის 
მახასიათებლის გამოთვლა,  აბელური ქვეჯგუფები ამოწერილია ელემენტების ნომრებით, 
რაც მოუხერხებელს ხდის მათ გამოყენებას ადამიანისთვის.  მაგრამ  შესაძლებელია მარტივი 
პროგრამის დაწერა რომელიც ზუსტად ახსნის თუ რომელ ქვეჯგუფზეა საუბარი, და ამ 
პროგრამის რეალიზაციასაც მალე განვახორციელებ.
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ნაშრომში გამოყენებული იყო მრავალი ჯგუფი რომლებზეც უკვე ხელით იყო დათვლილი 
ეილერის მახასიათებელი,  ეს ჯგუფები ძირითადად 32 ელემენტიანი სიდიდის იყვნენ თუმცა 
იყო რამოდენიმე ჯგუფი 64, 128,  256,   512,  1024 ელემენტიანი რომლებზეც პროგრამამ სწორი 
შედეგი აჩვენა.  მათ გარდა ეილერის მახასიათებელი გამოვითვალეთ

G39=< a,b ,c | a2^n=b2^n=c2=1 ;   [a, b]=1;    cac=a-1;   cbc=a2^(n-1)b-1 >

G40=< a,b ,c | a2^n=b2^n=1 ;   c2=b2^(n-1);    [a, b]=1;    cac-1=a-1;   cbc-1=a2^(n-1)b-1 >

G41=< a,b ,c | a2^n=b2^n=c2=1 ;   [a, b]=1;    cac=a-1b2^(n-1) ;   cbc=a2^(n-1)b >

G41_0=< a,b ,c | a2^n=b2^n=c2=1 ;   [a, b]=1;    cac=a2^(n-1)+1 b2^(n-1);   cbc=a2^(n-1)b-1 >

ჯგუფებისთვის როდესაც n=2, 3, 4, 5   შესაბამისად 32,  128,  512 და 2048 ელემენტიანი 
ვარიანტებისთვის,  n=2 შემთხვევა ადრეც განხილული იყო და შედეგი დაემთხვა ხოლო 

n=3 სთვის G39 და G40 ჯგუფებისთვის მივიღეთ  64s/2 – 4s/2 + 8s                                            
ხოლო  G41  და G41_0 ჯგუფებისთვის  64s/2 – 16s/2 + 32s

n=4 სთვის G39 და G40 ჯგუფებისთვის მივიღეთ  256s/2 – 4s/2 + 8s       ,                                         
G41  -ისთვის  256s/2 – 32s/2 + 64s    ხოლო    G41_0  -ისთვის    256s/2 – 64s/2 + 128s

n=5 სთვის G39 და G40 ჯგუფებისთვის მივიღეთ  1024s/2 – 4s/2 + 8s    

აღსანიშნავია რომ გამოთვლებზე 512  ან  უფრო ნაკლე ელემენტიან ჯგუფებზე პროგრამას 
ჭირდება უმნიშვნელო დრო,  ხოლო 1024 და განსაკუთრებით 2048 ელემენტიან ჯგუფებზე 
შეიძლება რამოდენიმე საათიც დაჭირდეს.  ასევე ყურადღება უნდა გავამახვილოთ იმ ფაქტზე 
რომ შესრულების დროის განსაზღვრა მარტო ჯგუფის ელემენტების რაოდენობაზე არაა 
დამოკიდებული და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს აბელური ქვეჯგუფების რაოდენობა,  
რისი დადგენაც ჯერ ჯერობით გადაუჭრელი პრობლემაა.   მაგალითად ერთ-ერთი 1024 
ელემენტიანი ჯგუფისთვის პროგრამას დასჭირდა 15 წუთი რათა მიეღო შედეგი.  ეს ყველა 
მცდელობა ჩატარებული იყო 1.6 GHz სიხშირის ბირთვზე.  მომავალში სავარაუდო 
განვახორციელებთ ამ პროგრამის დაპარალელებას რამოდენიმე პროცესორზე და შედეგად 
გაცილებით უფრო დიდი ზომის ჯგუფებზეც გამოვითვლით ეილერის )(G  -მახასიათებელს, 
რა შემთხვევაშიც მათი გამოყენებას უკვე აზრი ექნება კრიპტოგრაფიის კუთხითაც.
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დანართში მოვიყვანოთ პროგრამების კოდი:

პროგრამა რომელიც  აგენერირებს აბელურ ქვეჯგუფებს

# include <stdio.h>
# include <conio.h>
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
# define M 3000
long long m[M][M]; 
long long l[10*M][M][2];
int v[M], a[M], w[M];

//  if (m[i][k]==32000) ageba (i,k);
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
int mult ( int i, int r)
{    
     int k,t;
     t=i;
      for (k=2; k<=r; k++)  
          t=m[i][t];             
    return t;
}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

int rang ( int a)
{
    int k,t,x;
    t=0; k=a; x=0;
    if (a!=1)
    while (x!=1)
    {
        k=m[a][k];
        t++; 
        if (k==a) x=1;
    }
    return t;
}
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
bool kom ( int a, int b)
{
     if (m[a][b]==m[b][a]) return true; else
     return false;
        
        }

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
        
int group (int q, int b )
{
int k,i,j,t,v,r;
 a[1]=q; a[2]=b; t=3; v=1; r=0;
 for (k=1; k<=4; k++)
   { v=m[q][v];
    for (i=1; i<=4; i++)
     {
       v=m[v][b]; //printf ( "%d ", v);
     for (j=1; j<t; j++) if (v==a[j]) r=1;
     if (r==0) {a[t]=v;  t++; } r=0;
     }
   }
 return t-1;
}

int usg ( int a, int b)
{
int c=7;
while (c>1)
{c=a%b; a=b; b=c; }
return c;
}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void sort (int p, int h)
{
     int i,j,c;
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     for (i=1; i<=h; i++)
       for (j=i+1; j<=h; j++)
        if  (l[p][i][1]>l[p][j][1]) 
          {
           c=l[p][i][1]; l[p][i][1]=l[p][j][1]; l[p][j][1]=c;
          }
 }
///////////////////////////////////////////
bool pirv (int k, int p)               ////
{                                      //// 
int i,j,t;                             ////
for (i=1; i<=p; i++)                   ////
 {                                     ////
  for (j=1; j<=l[i][0][2]; j++)        ////
     for (t=1; t<=k; t++);             ////
 }                                     ////
                                       ////   
}                                      //// 
///////////////////////////////////////////

bool filtr (int p)
{
 int i,j,c;
 
 for (i=1; i<p; i++)
   { c=0;
   for (j=0; j<=l[p][0][1]; j++)
     if (l[i][j][1]!=l[p][j][1]) {c=1; break;}
   if (c==0) {return false; break;}
   }
return true;
 }

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

int abel ( int k, int p)
{
  int z,x,y,h,j,i,t,r,v;  
  l[p][1][1]=1; h=1;
  for (i=1; i<=k; i++)
  {
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  l[p][i][2]=a[i];
  r=rang(a[i]);  x=1;
  for (j=1; j<r; j++)
  { x=m[a[i]][x];
   for (t=1; t<=h; t++) 
   {
     y=m[x][l[p][t][1]]; z=0;
     for (v=1; v<=h; v++)
     if (l[p][v][1]==y) z=1;
     if (z==0) {h++; l[p][h][1]=y;}
  
   }       
  } 
  }
  sort(p,h);
  l[p][0][1]=h;
  l[p][0][2]=k;
  return h;
}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

bool komut (int k )
{int i, j;   
   for (i=1; i<=k; i++)
     for (j=i+1; j<=k; j++)
        if (m[a[i]][a[j]]!=m[a[j]][a[i]]) return false;
return true;        
}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 bool getNext(int n, int m) {
        int ind = m ;
        if (v[ind] < n ) {
            v[ind]++;
            return true;
        }
        ind--;
        while ((ind >= 1) && (v[ind] + 1 >= v[ind + 1])) {
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            ind--;
        }
        if (ind == 0) {
            return false;
        }
        v[ind]++;
        while (++ind <= m) {
            v[ind] = v[ind - 1] + 1;
        }
        return true;
    }

main()
{
       

      FILE *f1, *f2;
      f1=fopen("G40-5-in.txt" , "r");
      f2=fopen("G40-5-out.txt" , "w");
      int i,j,k,n,h,g,q,t,r,p;
      fscanf (f1, "%d %d\n" , &n, &r);
      //fscanf (f1, "%d \n" , &r);
     // printf ( "%d ", n);
     // getche();
     // while (!feof(f1))
     
     for (i=1; i<=n; i++)
      { 
      for (j=1; j<=n; j++)
         fscanf (f1, "%d " , &m[i][j]);
  
       fscanf (f1, "\n"); 
      }
/*
     for (i=1; i<=n; i++)
      for (j=1; j<=n; j++)
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      {  
            fscanf (f1, "%d, " , &m[i][j]);
      }
*/      
      for (i=1; i<=n; i++) w[i]=i;
      for (i=2; i<=n; i++)
      if (w[i]!=0)
      { 
          g=rang(i); t=i;
          for (j=2; j<=g; j++) 
           { 
             t=m[i][t];
             if (usg(j,g)==1) w[t]=0;
           }
      }   
      for (i=1; i<=n; i++)
       if (w[i]==0)
         {  j=i;
          while ((w[j]==0)&(j<=n)) 
          j++;
           w[i]=w[j]; w[j]=0; 
          } //else w[0]=i;
          i=1;
       while (w[i]!=0) {w[0]=i;  i++;}
      for (i=1; i<=w[0]; i++) fprintf (f2, "%d ", w[i]); fprintf (f2, "\n%d \n\n", w[0]);
     // h=mult(4,5); 
    //  g=rang(1);    
  /*    
      for (i=1; i<=n; i++)
         {for (j=1; j<=n; j++) 
              printf ( "%d ", m[i][j]);
               printf ( "\n");
            //a[i]=m[i][0];
            }   
    */
    // printf ( "\n %d  %d ", h, g );
 
  // if (kom(4,5)) printf ( "\n%d \n", 1); else printf ( "%d \n", 0);      

/*
a[1]=6; a[2]=2; a[3]=4;
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if (komut(3)) printf ( "\n%d \n", 1); else printf ( "%d \n", 0);
h=abel(3,1); printf ( "%d \n", h);
for (i=1; i<=h; i++) printf ( "%d ", l[1][i][1]);  
 printf ( "\n%d \n", l[1][0][1]);
for (i=1; i<=3; i++) printf ( "%d ", l[1][i][2]); 

a[1]=2; a[2]=4; a[3]=4;
if (komut(3)) printf ( "\n%d \n", 1); else printf ( "\n%d \n", 0);
h=abel(3,2); printf ( "%d \n", h);
for (i=1; i<=h; i++) printf ( "%d ", l[2][i][1]);  
 printf ( "\n%d \n", l[2][0][1]); printf ( "\n%d \n", l[2][0][2]);
for (i=1; i<=3; i++) printf ( "%d ", l[2][i][2]); 

if (filtr(2)) printf ( "\n%d" , 1); else printf ( "\n%d", 0);

*/

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////

for (i=1; i<=r+10; i++) { v[i]=0; a[i]=0; }
p=1;
for (i=1; i<=r; i++)
if (i-l[p-1][0][2]>1) break; else  
{  printf ( "\n%d %d \n", i , r);
   for (j=1; j<=i; j++)  v[j]=j;

  do {
       a[0]=i;  v[0]=i; q=0;
       for (t=1; t<=r; t++)
          if (v[t]!=0)
          {
            q++; a[q]=w[v[t]]; 
            }           
          a[q+1]=0;    
     if (komut(q)) 
     {
       h=abel(q,p); 
       
       
        if (filtr(p)) 

12



         {  
            for (j=1; j<=i; j++) fprintf (f2, "%d ", l[p][j][2]); 
            fprintf (f2, "\n"); 
            for (j=1; j<=h; j++) fprintf (f2, "%d ", l[p][j][1]);
            fprintf (f2, "\n\n"); 

            p++; 
         } 
     }              
       
       
  } while (getNext(w[0], i));      

}
fprintf (f2, "%d ", p-1);
//close(f2);

/*
printf ( "\n ");
q=0;
for (i=2; i<=w[0]; i++)
   for (j=i+1; j<=w[0]; j++)
   for (k=j+1; k<=w[0]; k++) 
    if (kom(w[i],w[j])&kom(w[k],w[j])&kom(w[i],w[k]))
     {
     printf ( "%d, %d, %d\n", w[i] , w[j], w[k]); 
     q++;
     }
     printf ( "\n %d", q);
     
     
     

      for (i=1; i<=n; i++)
         {for (j=i+1; j<=n; j++) 
              if (kom(i,j)) 
              {
              printf ( "\n \n%d, %d\n", i , j); 
              q=group (i,j); printf ( "%d \n", q);
              for (k=1; k<=q; k++)  printf ( "%d ", a[k]);
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              }
               } 

      for (i=1; i<=n; i++)
         for (j=i+1; j<=n; j++)
           {for (k=j+1; k<=n; k++) 
              if (kom(i,j)&kom(k,j)&kom(i,k)) printf ( "%d, %d, %d\n", i , j, k); 
               }

 q=group (3,4); 
 printf ( "%d \n", q);
  for (j=1; j<=q; j++)  printf ( "%d ", a[j]);    
 */                          

//getche();
}
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პროგრამა რომელიც გამოითვლის ეილერის )(G  -მახასიათებელს

# include <stdio.h>
# include <conio.h>
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
# define M 3000
long long m[M][M]; 
long long l[10*M][M][2];
int v[M], a[M], y[M];
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

int square (int a, int n)
{
    if (n==0)
       return 1;
    else return a*square(a,n-1);
}
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void sort (int h)       /////  asortirebt m[h][ x ]  striqons
{     
     int i,j,c;
     for (i=1; i<=m[h][0]; i++)
       for (j=i+1; j<=m[h][0]; j++)
        if  (m[h][i]>m[h][j]) 
          {
           c=m[h][i]; m[h][i]=m[h][j]; m[h][j]=c;
          }
 }

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void U (int h, int p, int l)   ////// aertianebs m[h][] da m[p][] simravleebs  da gaertianebas cers m[l]
[]-shi  (shesadzlebeli rom l=p)

{
     int i,j,k;
     for (i=1; i<=m[p][0]; i++)
        m[l][i]=m[p][i];
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        k=m[p][0]; 
        
     for (i=1; i<=m[h][0]; i++)
     {
        j=0;
        do
        {
            j++;   
        } while ( m[h][i]!=m[l][j] and j<=m[p][0] );
        
        if (m[h][i]!=m[l][j])  {k++; m[l][k]=m[h][i];  }
     }
     m[l][0]=k; 
      
 }

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void cross (int h, int p, int l)   /// igebs m[h][] da m[p][] striqonebis tanakvetas da cers m[l][] -shi
{
     int i,j,k;

        k=0; 
        
     for (i=1; i<=m[h][0]; i++)
     {
        j=0;
        do
        {
            j++;   
        } while ( m[h][i]!=m[p][j] and j<=m[p][0] );
        
        if (m[h][i]==m[p][j])  {k++; m[l][k]=m[h][i];  }
     }
     m[l][0]=k; 
      
 }

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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bool C (int h, int p)   /// igebs m[h][] simravle ekutvnis tu ara m[p][]-s
{
     int i,j; 
        
     for (i=1; i<=m[h][0]; i++)
     {
        j=0;
        do
        {
            j++;   
        } while ( m[h][i]!=m[p][j] and j<=m[p][0] );
        
        if (m[h][i]!=m[p][j]) { return false; break;}
     }
     return true;
      
 }
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

int niu (int h)   /// igebs m[h][] striqonis shesabamisi jgufis Niu funqcias
{                          // gatvaliscinebulia is faqti rom kent nomrian striqonebshi ceria carmomqnelebi 

xolo mati shemdgomi nomrit aris tvit es jgufi
     int i,j,k;
   if (y[h]!=777) return y[h]; else y[h]=1;    // amocmebs gamotvlili aris tu ara ukve am jgufis niu 

funqcia,  tu gamotvlili araa mashin y[h]=777
        k=0; 
        
     for (i=2; i<=m[0][0]; i=i+2)
     {
       if (i!=h and C(h-1, i)) 
          {
                  y[h]=y[h]-niu(i);
          }     
     }
   
   return y[h];
      
 } 
 
/////////////////////////////////////////// 
main()
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{
       

      FILE *f1, *f2;
      f1=fopen("G40-5-out.txt" , "r");
//      f2=fopen("64last.txt" , "w");
      int i,j,g,n;
      float k;
      fpos_t pos;
      char c, t;
      i=1; j=1;
     // c=getc(f1);
     fscanf (f1, "%d \n" , &g);
      do 
      {
         do
         {
           fscanf (f1, "%d" , &m[i][j]);
            //t=getc(f1);
            c=getc(f1);
            fgetpos(f1, &pos);
            c=getc(f1);
            fsetpos(f1, &pos);
            
              j++;
         }  while ((c!='\n') and (c!='ÿ')); 
         m[i][0]=j-1; j=1;  
         if (c!='ÿ') i++; 
         
      } while (c!='ÿ');
       m[0][0]=i; 
    
     printf ( "%d %d   \n\n\n", g, m[0][0])  ;
     for (i=1; i<=m[0][0]; i++) 
     {
       for (j=1; j<=m[i][0]; j++)
         printf ( "%d ", m[i][j]);
       printf ( "\n" );    
     } 
    printf ( "\n\n\n\n" );
    for (i=1; i<=m[0][0]; i++) y[i]=777;
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    for (i=2; i<=m[0][0]; i=i+2)  
      if  (y[i]!=777) printf ( "y[%d]= %d ", i/2, y[i]);
       else printf ( "y[%d]= %d ", i/2, niu(i));
      
    k=0;   
     printf ( "\n\n\n\n" );
   
 /*        for (i=2; i<=m[0][0]; i=i+2)  
        printf ( "%d %d ", i, m[i][0]);
      
      printf ( "\n %d \n\n", g );
  for (i=2; i<=m[0][0]; i=i+2)   
        {
          if (y[i]!=0) 
            { printf ("%d/%d * %d * %d  +  ",  square(m[i][0], 1), g, y[i], square(m[i][0], n)); }
          
           k=k+(m[i][0]/g)*y[i]*square(m[i][0], n);
            
            
        } 
        printf ( "\n\n %e \n\n ", k);    */
     for (i=2; i<=m[0][0]; i=i+2)   
        {
          if (y[i]!=0) 
            { printf ("%d/%d * %d * %d^s  +  ",  square(m[i][0], 1), g, y[i], square(m[i][0], 1)); }
          
           k=k+(m[i][0]/g)*y[i]*square(m[i][0], n);
            
            
        } 
             
    
getche();

}
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