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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ. 

 

Актуальність теми.  Суми Клостермана з’явились в роботі Клостермана у 

1926 році і в подальшому вони стали важливим інструментом аналітичної теорії 

чисел для ров’язання багатьох задач, пов’язаних з побудовою асимптотичних 

формул теорії чисел, теорії модулярних форм і теорії кодування. За останні 

десятиліття розвиток теорії сум Клостермана та їх узагальнень збагатив 

математичну науку новими застосуваннями сум Клостермана у статистичній теорії 

чисел, конструюванні нових циклічних кодів, дослідженні розподілу вагової функції 

спеціальних циклічних кодів, а також у тестуванні на псевдо-випадковість 

послідовностей чисел, які породжені конгруентними інверсними генераторами. 

Генератори псевдо-випадкових чисел являють собого важливу складову 

стохастичного моделювання, наприклад, обчислення інтегралів і побудова 

розв’язків крайових задач математичної фізики за методом Монте Карло. 

Випадковість є ключовий інградієнт криптографії. Випадкові біти 

використовуються не тільки для генерування криптографічних ключів, але часто 

вони становлять головну частину криптографічних алгоритмів. 

 

Як правило, джерслом випадковості є псевдо-випадковий числовий генератор, 

який являє собою детермінований алгоритм, який породжує послідовність чисел з 

певними статистичниям властивостями. Ми досліджуємо тільки рівномірно 

розподілені псевдовипадкові числа. Як відомо, нерівномірно розподілені псевдо-

випадкові числа можна отримати перетворенням рівномірного розподілу до  

потрібного (див., наприклад, монографії А. Г. Постнікова
1)

 або Л. Девроя
2)

). Серед 

числових генераторів послідовностей псевдо-випадкови чисел ( у подальшому ПВЧ) 

найрозповсюдженими стали конгруентні генератори, які уперше з’явились у роботі 

Д. Лемера
3)

. Цей генератор хоча і забезпечував рівнорозподіленість послідовності 

точок на відрізку [0, 1), але не гарантував непередбачуваності відповідної 

послідовності. В дев’яностих роках двадцятого століття в роботах Ейченауера, 

Лехна, Нідеррайтера, Еммерих та інших було доведено, що нелінійні генератори при 

певних умовах задовольняють вимозі рівнорозподіленості і статистичної 

незалежності послідовностей, породжених конгруентними генераторами 

, де  – цілозначна нелінійна функція. Особливо 

привабливим і в достатній мірі дослідженим є інверсний конгруентний генератор, 

асоційований з функцією виду    . 

________________________ 
1)

Постников, А. Г. Арифментическое моделирование случайных процессов / 

А. Г. Постников //Тр. МИАН. СССР. 57. Изд-во. АН. СССР. М. – 1960, – С. 3-84.  
2)

Devroye, L. Non – uniform random variate Generation / L. Devroye // Springer – Verlag. 

– 1986. – 843 p. 
3)

Lehmer, D. Mathematical methods in large – scale computing units / D. Lehmer // Proc. 

2
nd

 sympos. on Large Scale Digital Calculating Machinery. Harv. Univ. Press. Cambridge, 

Mass. – 1951, – P. 141-146. 
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І ось майже 30 років такі генератори досліджуються і узагальнуються в теорії 

псевдо-випадкових чисел, крім того розширюється область застосування 

послідовностей ПВЧ в криптографії. 

 

Оскільки в криптографічних застосуваннях ПВЧ функція  (точніше ії 

параметри) є секретною, то виникає питания чи можна по окремих елементах 

згенерованної послідовності ПВЧ регенувати функцію . В роботах Блекберна, 

Гомез-Перез, Гутієреза, Шпарлінского було доведено, що при певних умовах можна 

встановити функцію , якщо відомі перші (або останні) біти послідовних чисел 

послідоності ПВЧ. З метого ускладнения процесу регенування параметрів функції 

 в статтях П. Варбанця і С. Варбанця 
4),5) 

вивчаються  конгруентні рекурсії зі 

зміним зсувом. Обгрунтування цієї проблеми також опирається на оцінки 

тригонометричних сум Клостерманівського типу. 

 

Фундаментальний зв’язок між послідовностями ПВЧ і тригонометричними 

сумами дає нерівність Турана – Ердьоша – Коксми, в якій дискрепантна функція  

даної послідовності (що вимірює розбіжність поведінки послідовності ПВЧ та 

послідовності значень реалізації послідовності рівномірно розподілених і 

незалежних випадкових велечин) оцінюється за допомогою оцінок 

тригонометричних сум на елементах послідовності ПВЧ. 

 

Суми Клостермана над скінченними полями дозволяють вивчати розподіл 

значень вагової фунції багатьох циклічних кодів. Цій проблематиці присвячені 

дослідження Kim D. S.
6)

, La Guardia G.G.
7)

, Lachaud G., Wolfmann J.
8)

, Moisio M.
9),10)

, 

Wolfmann J.
11)

. 

 

Все вищесказане свідчить про актуальність дослідження властивостей 

числових генераторів послідовностей ПВЧ, спеціальних циклічних кодів і 

відповідних тригонометричних сум, якому і присвячено дану дисертаційну роботу. 

 

________________________ 
4)

Varbanets, S. On inversive congruential generator with a variable shift for pseudorandom 

numbers with prime power modulus / S. Varbanets, P. Varbanets // Annales. Univ. Sci. 

Budapest. – Sect. Comp. – 32 (2010). – P. 151-176. 
5)

Varbanest, S. Inversive congruential generator with a variable shift / S. Varbanets, P. 

Varbanets // Proceedings, 5th Chaotic Modeling and Simulation International Conference, 

Athens Greece, 12 – 15 June 2012. – P. 623-630. 
6)

Kim, D. S. Codes associated with special linear groups and power moments of 

multidimensional Kloosterman sums [text] / D. S. Kim // Ann. Mat. Pura Appli. – Vol. 

190 (2011). – P. 61-76. 
7)

La Guardia, G.G. Convolutional codes derived from Melas Codes / G.G. Guardia // 

Intern. Journ. Of Pure and Appl. Math. – Vol. 85 (6). – 2013. – P. 1001-1008. 
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8)
Lachaud, G. Sommes de Kloosterman, courbes elliptiques et codes cycliques en 

caract´eristique 2 / Lachaud, G., Wolfmann, J. // C.R. Acad. Sci. Paris S´er.. – 1987. – 

Vol. 305(1). – P. 881-883. 
9)

Moisio, M. The moments of a Kloosterman sums and the weight distribution a 

Zetterberg-type cyclic code [text] / M. Moisio // IEEE Trans. inform. Theory. – 2007. – 

53. – P. 813-817. 
10)

Moisio, M. Kloosterman sum identities and low-weight codewords in a cyclic code with 

two zeros / M. Moisio, K. Ranto // Finite Fields and Their Applications. – 2007. – 13. – 

P. 922-935. 
11)

Wolfmann, J. The weights of the dual code of the Melas code over GF(3) / J. Wolfmann 

// Discrete Math. – Vol. 74 (1989). – P. 327-329. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційні 

дослідження проводилися на кафедрі комп’ютерної алгебри та дискретної 

математики інституту математики, економіки та механіки Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова як частина науково – дослідної теми 

«Застосування тригонометричних сум в криптографії» (№ держ. реєстрації 

0114U001489, 2014 – 2018 р.р.). 

Також дисертаційні дослідження виконувались в рамках науково – дослідної 

теми «Дослідження асимптотичних задач комп'ютерної алгебри і аналітичної теорії 

чисел » (№ держ. реєстрації 0107U4004622, 2009 – 2013 р.р.). 

 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є застосування сум 

Клостерманівського типу в задачах генерування послідовностей псевдо-випадкових 

чисел конгруентними інверсними генераторами, а також в задачах розподілу вагової 

функції циклічного коду Клостермана. 

 

Об’єктом дослідження є суми Клостермана та їх узагальнення над кільцями 

цілих раціональних і цілих гаусових чисел, послідовності псевдо-випадкових чисел і 

вагова функція циклічного коду. 

 

Предметом дослідження є властивості конгруентних інверсних генераторів, 

їх дискрепантні функції і оцінки тригонометричних сум на послідовностях ПВЧ 

Завдантями дослідження є: 

˗ побудувати асимптотичну формулу для суматорної функції довільної 

мультиплікативної функції, яка зважена сумою Клостермана; 

˗ узагальнити оцінку білінійної функції, асоційованої з сумою Клостермана 

над кільцем цілих гаусових чисел; 

˗ дослідити властивості послідовностей ПВЧ, що генеруються лінійно-

інверсним генератором І та ІІ типів за модулем степеня простого числа; 

˗ знайти умови на параметри лінійно-інверсного генератора, які 

забезпечують максимальний період відповідної послідовності ПВЧ; 

˗ знайти аналог нерівності Турана – Ердьоша – Коксми для послідовності 

комплексних ПВЧ; 

˗ дослідити розподіл значень функції ваги Хеммінга для кодів Клостермана  
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Методи дослідження. У роботі використовуються методи теорії 

тригонометричних сум над скінченими полями і кільцями, теорії чисел, динамічних 

систем, лінійної алгебри. 

Наукова новизна одержаних результатів. В дисертації автором одержані 

такі нові результати: 

˗ для спеціального класу мультиплікативних функції розроблено метод 

дослідження суматорної функції для зваженої сумою Клостермана 

мультиплікативної функції; 

˗ знайдено аналог асимптотичної оцінки білінійної функції, асоційованої з 

сумами Клостермана; 

˗ для лінійно-інверсних генераторів зі зміним множником лінійної частини 

доведена рівнорозподіленість та непередбачуваність породжуваних 

послідовностей ПВЧ; 

˗ дано опис умов, при яких послідовність ПВЧ для лінійно-інверсного 

генератора має максимальний період 

˗ побудовані нетривіальні оцінки дискрепантної функції послідовностей 

ПВЧ, що породжені лінійно-інверсним генератором; 

˗ побудовано аналог степеневого генератора ПВЧ над кільцем цілих 

гаусових чисел на норменій підгрупі  та досліджена дискрепантна 

функція відповідної послідовності; 

˗ знайдено аналог нерівності Турана – Ердьоша – Коксми для 

послідовностей комплексних чисел в колі ; 

˗ в термінах сум Клостермана над кільцем цілих гаусових чисел знайдена 

рекурентна формула для обчислення моментів сум Клостермана і 

досліджено розподіл вагової функції коду Клостермана. 

 

Практичне значення одержаних результатів. Робота має теоретичний 

характер. Розроблені в дисертаційний роботі методи можуть використовуватися для 

подальшого дослідження конгруентних генераторів ПВЧ, а також циклічних кодів, 

асоційованих з лінійно – інверсною функцією. 

Результати дисертаційної роботи можуть стати математичною основою для 

різноманітних досліджень в галузі інформаційних розробок. Конгруентні рекурсії, 

властивості яких досліджуються в дисертації, можуть утворювати генератори ПВЧ, 

які використовуються в криптографії, моделювані випадкових процесів, при 

проектуванні комп’ютерних мереж. 

Дисертація може бути використана для читання спецкурсів з теорії кодування 

та теорії криптографічних систем на механіко – математичних факультетах 

університетів. 

 

Особистий внесок автора. Основні результати дисертації, які виносяться на 

захист, отримані автором самостійно. У роботах, опублікованих у співавторстві, 

особистий внесок здобувача полягає в наступному:  

˗ у сумісній роботі з С. С. Сергєєвим автору належить доведення лем 5 і 6 і 

асимптотична формула для сумматорної функції ; 
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˗ у сумісних роботах з науковим керівником здобувачу належить доведення 

основних результатів, а науковому керівнику – постановка задачі і загальне 

керівинцтво; 

˗ у сумісних роботах з В. Рудецким, П. Варбанцем і С. Варбанцем отримані 

результати належать всім автором в рівній мірі;  

 

Дисертаційна робота виконана  на кафедрі комп’ютерної алгебри і дискретної 

математики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова під 

керівництвом доктора фіз. – мат. наук, проф. Варбанця П. Д. Робота є результатом 

самостійних досліджень Чан Тхе Віня. 

 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації доповідались і 

обговорювались на: 

˗ міжнародній науковій конференції присвяченій 120 – річчю Стефана 

Банаха, м. Львів (вересень 2012 р.). 

˗ міжнародній математичній конференції присвяченій 70 – річчю проф. 

В. Кириченко, м. Миколаїв (липень 2012 р.). 

˗ міжнародній науковій конференції «Комп’ютерна алгебра і інформаційні 

технологіі», м. Одеса (серпень 2013 р.). 

˗ міжнародній алгебраїчні конференції, присвяченій 100 – річчю 

Л. А. Калужніна, м. Київ (липень 2014). 

˗ XVI - міжнародній науковій конференції імені ак. М. Кравчука, м. Київ 

(травень 2015 р.). 

˗ X - міжнародній алгебраїчні конференції, присвяченій 70 – річчю проф. 

Ю. А. Дрозда, м. Одеса (серпень 2015 р.). 

та наукових семінарах: 

˗ з теорії графів і дискретної математики, (Одеський національний  

університет імені І. І. Мечникова, керівники – д.ф.-м.н., проф. О. О. Зиков і 

д.ф.-м.н., проф. Варбанець П. Д, 2013-2015 р.р.). 

˗ алгебраїчному семінарі Київського національного університету імені Тарас 

Шевченка (Київський національний університет імені Тарас Шевченка, 

керівники: член – кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф. 

Ю. А. Дрозд, д.ф.-м.н., проф. В. В. Кириченко, д.ф.-м.н., проф. 

А. П. Петравчук, 2014 р.). 

˗ аналітична теорія чисел та її застосування, (Одеський національний 

університет імені І. І. Мечникова, керівник – д.ф.-м.н., проф. Варбанець П. Д, 

2012-2015 р.р.). 

 

Перелік публікацій за темою дисертації із зазначенням особистого внеску 

здобувача. 

За результатами досліджень опубліковано 14 наукових праць, у тому числі, 5 

статтей у наукових фахових виданнях України, 2 статті у виданнях іноземних 

держав, які включені до міжнародних наукометричних баз, і 2 статті у матеріалах 

міжнародних конференцій в іноземних наукових виданнях, та 5 тез доповідей в 

збірниках матеріалів конференцій. 



6 

Структура дисертаційної роботи. Дисертація скаладається зі вступу, 3 

розділів, висновків, списку використаних джерел і двох додатків з фрагментами 

програмних кодів Загальний обсяг дисертації становить 160 сторінки, з них 136 

сторінок тексту, 11 сторінок додатків, список використаних джерел займає 13 

сторінок та містить 134 найменувань. 

 

 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У дисертації розглядаються застосування спеціальних тригонометричних сум 

в криптографії та теорії кодування. Особлива увага надається сумам Клостермана і 

їх узагальненням. Сумою Клостерман називається сума вигляду: 

 

 
 

де  – натуральні числа, ,  – це найбільший спільний дільник чисел 

 

- це мультиплікативне зворотне до  за модулем , тобто . 

Ці суми з'явилися в роботі Клостермана в 1926 р Тривіальною оцінкою такої 

суми є  – функція Ойлера. Найкращу оцінку для суми  

одержав А. Вейль 

 
 

Основні завдання, які вирішуються в дисертації: 

1) Побудова послідовностей псевдо-випадкових чисел за допомогою 

конгруентних генераторів і оцінка якості рівнорозподілености одержуваної 

послідовності. Послідовність називається псевдо-випадковою, якщо вона 

«схожа» на послідовність реалізацій значень рівномірно-розподілених і 

статистично незалежних випадкових величин  Таку послідовність 

 (тут  дорівнює значенню, яке приймає випадкова величина в 

момент часу i) ми породжуємо за допомогою конгруентної рекурсії 

 

 
 

            де  – цілозначна функція. Оцінка «якості» послідовності  вивчається 

за допомогою дискрепантної функції. 
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2) Друге завдання, яке вирішується в дисертації пов'язане з вивченням 

розподілу ваг кодових слів циклічного коду Клостермана. 

У кожному з цих завдань істотно використовується апарат тригонометричних 

сум Клостермана. Тому в першому розділі вивчаються суми Клостермана, 

зокрема отримані наступні два нових результати в теорії сум Клостермана: 

Лема 1.20. Нехай  – цілком мультиплікативна функція   

– довільно мале додатне число і нехай . Тоді для будь–якого 

натурального  і цілого  в напівплощині  справедлива 

тотожність  

 

 

 
 

де  означає, що підсумовування проходить під умовою с, яка визначається 

окремо: 

, 

а функція  задається рядом 

 

 
 

Теорема 1.2. Нехай  – натуральне число, , де 

, а  – квадратно-повна частина . Тоді 

для  справедлива асимптотична формула 

 

 
 

де      
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де  – стала Ойлера, 

У застосуваннях важливо знати не тільки оцінку повної суми Клостермана, 

але й оцінки неповної суми 

 
 

Тому в роботі вивчається так звана білінійна форма, асоційована з 

узагальненими сумами Клостермана 

 

 
 

де   – фіксовані комплексні числа, 

 – примітивний характер групи класів лишків за модулем  в , взаємно-простих 

з .  

Якщо , то білінійна форма є неповною гібридною (або твістовою) 

сумою Клостермана. 

 

Теорема 1.4. Нехай  – натуральні числа, причому всі прості дільники  

більші . Тоді для примітивного характеру  маємо 

 

 
 

Стала в символі “ ” залежить тільки від . 

 

Тепер переходимо до основної частини роботи. Цьому присвечені розділи  2 і 

3дисертації. 

У другому розділі ми вивчаємо різні типи інверсного конгруентного 

генератора псевдо-випадкових дійсних або комплексних чисел 

Нехай послідовність дійсних чисел  породжена конгруентним генератором 
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Тоді послідовність , де   розташована на відрізку   

Дискрепансія  визначається наступним чином 

 

 
 

тут  - відрізок (інтервал), що входить [0, 1), 

 – це кількість точок послідовності , які потрапили на 

відрізок  ,  - довжина , 

Якщо при  маємо , то кажуть, що послідовність  

рівномірно розподілена на [0, 1). 

З послідовності  утворюємо послідовність  - вимірних точок, де 

. Визначення дискрепансіі точок {  аналогічно. 

Якщо для кожного послідовності   рівномірно розподілені в  - 

мірному одиничному кубі, то це означає, що послідовність   є реалізацією 

рівномірних і статистично незалежних випадкових величин, і її ми будемо називати 

послідовністю псевдо-випадкових чисел. 

 

Нами розглянуті наступні генератори псевдо-випадкових чисел: 

I)  

  

Цей генератор називається лінійно-інверсним. 

II)            

                                 

Цей генератор також називається лінійно-інверсним. 

Але це – різні генератори, так як умови 

 
істотно по різному впливають на структуру многочленів, за допомогою яких 

описуються  як многочлени від . 

III)            

                            

                                 – цілі гаусові числа 

Це інверсний генератор зі зміним зсувом над кільцем цілих гаусових чисел. 

IV)             

                           – породжуючий елемент групи    

 
                    де  – нормена група кільця   
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Це степеневий генератор ПВЧ на норменій групі . 

 

Доведення псевдо-випадковості породжуваних послідовностей дійсних чисел 

 пов'язано з наступною нерівністю Турана - Ердьоша - Коксми (у формі 

Нідеррайтера): 

Нехай . Тоді 

 

 
 

де   (  пробігають цілі числа відрізку  

 – це тригонометрична сума на послідовності псевдо-

випадково чисел. 

 – скалярний добуток  – мірних векторів , тобто 

 

 
 – період послідовності  

З цієї нерівності видно, як важливо мати нетривіальні оцінки 

тригонометричних сум по значенням псевдо-випадкових точок . 

Для генераторів типу І мають місце наступні твердження 

 

Теорема 2.1.1. Нехай , 

, де  породжена генератером (І). Тоді справедлива наступна оцінка 

 
 

Наслідок 2.1.4. Послідовність ПВЧ, яка породжена генератором (І), проходить 

s – вимірний тест,  на рівномірність і непередбачуваність.  

 

Теорема 2.1.2. Нехай послідовність  породжена рекурсією (І) 

. Тоді для цілого , 

маємо 
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Теорема 2.1.3. Нехай  означає значення дискрепансії на послідовністі 

точок , породжених рекурсією (І) з ініціальним значенням . Тоді 

 

 
 

Для лінійно – інверсного генератора типу (ІІ) маємо 

 

Наслідок 2.2.2. Нехай параметри b і с генератора типу (ІІ) задовольняють 

умові  Тоді для  період  послідовності ПВЧ 

 дорівнює , де 

 

 
 

Наслідок 2.2.3. В умовах наслідку 2.2.2 для p=2 період  дорівнює 

 

 
 

Теорема 2.2.3. Нехай  – просте число і  – цілі числа,             

. Тоді при  для 

послідовності , де  визначені рекурсією (ІІ), маємо 

 

  

 

Теорема 2.2.4. Для точок, які породжені лінейно-інверсним конгруентним 

генератором (ІІ) з параметрами а, b, c, що задовольняють умові 

 дискрепансія , має 

верхню границю 
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Теорема 2.2.5. Нехай  - просте і  ,  – цілі,  . Нехай 

, , , 

. Тоді для послідовності  , 

де  визначаються рекурсією (ІІ), маємо 

 

 
 

де . 

 

Теорема 2.3.1. Нехай  

 Тоді 

справедлива наступна оцінка  

 

 

 
 

де  – функція Ойлера над . 

 

Теорема 2.3.3. Нехай  – послідовність що генерується рекурсіею (ІІІ), і 

нехай , крім того . Тоді послідовність  

має період , і наступні оцінки 

 

 
справедливі. 

Для генератора (III) побудован опис елементів породжуваної послідовності як 

многочленів від  і , та показано, що виникають тригонометричні суми, які є 

аналогом сум Клостермана, але вже над кільцем цілих гаусових чисел. 

Для послідовностей комплексних ПВЧ, що породжуються генераторами типу 

(ІІІ) або (IV) розглянут аналог дискрепансії точок одиночного кола і доведені 

наступні теореми:  
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Теорема 2.4.1. (Аналог нерівності Турана – Эрдьоша – Коксми). 

Нехай   - ціле, тоді для будь-якої послідовності  маємо 

нерівність: 

 

 

 
 

де  , P – секторіальна область в одиничному колі , 

 

 
 

 – дійсна частина ,  – уявна частина , 

За допомогою цього аналогу нерівності Турана - Ердьоша - Коксми досліджені 

генератори (III) і (IV). 

 

Теорема 2.4.2. Нехай послідовність  породжена рекурсією 

 

 
 

де   – породжуючий елемент групи  (класи лишків з нормами 

). Тоді для будь-якого  маємо 

 

 
 

Тут ми суттєво використовували опис елементів групи  як спеціальних 

многочленів від . 

III розділ присвячено  – кодам Клостермана, в якому досліджується друге 

завдання дисертації. 

 

Нехай  – скінчене поле,  – простір векторів довжини  над . Тоді 

лінійним  – кодом в абетці  називається будь-який підпростір  в  

розмірності . 

Ми вважаємо, що ,  – просте число, і через  позначаємо примітивний 

елемент поля  (тобто  є породжуючий елемент мультиплікативної групи , яка 

є циклічною групою порядку ). Для натурального , , означимо  

через  мінімальний многочлен для  над полем  . 
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Кодом Меляса  називається циклічний   – код, порожденний 

многочленом . 

Код Меляса має перевірочну матрицю 

 

 
 

яку розглядаємо як матрицю над  (тобто кожен елемент , 

замінюється координатним стовпчиком в базисі ), так що ця матриця 

має   рядків та  стовпчиків. 

Дуальний Меляс код  (дуальність розуміється в сенсі ортогональності 

підпросторів ) складається з кодових слів 

 

 
 

(тут  пробігають незалежно один від одного всі елементи поля , а  – 

це елементи мультиплікативної групи  з фіксованим упорядкуванням цих 

елементів) 

 тобто  є слід відображення 

Фробеніуса 

Код  ми називатимемо кодом Клостермана, оскільки компоненти його 

кодових слів співпадають з показниками доданків у сумі Клостермана, а при 

дослідженні розподілу значень вагової функції коду  істотно 

використовуються оцінки тригонометричних сум Клостермана. 

Кодові слова коду Клостермана будемо позначати через , тоді  

 – це вага кодового слова   (тобто число ненульових координат 

вектора  ). 

Зрозуміло, що  

 
 

де   

Тут  позначає число (кількість) елементів у множині А 

У подальшому вважаємо, що  – класи лишків за модулем , 

 в кільці цілих гаусових чисел  

 
Доведені наступні твердження: 

 

Лема 3.1.1. Якщо  - породжуючий елемент циклічної групи   то для коду 

Клостермана  маємо 
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де  

 
 

Введемо позначення 

 

 
 

(l-ий момент суми Клостермана ) 

 

Теорема 3.2.1. Нехай  означає кількість кодових слів ваги для Меляс коду 

 над полем , тоді для кожного натурального  маємо 

 

 
де  

 

 

 
 

У роботі обчислено перші п'ять моментів  на підставі отриманої теореми. 

Ми проводили числовий експеримент, так для   ми отримали  

 

; 

; 

. 

З ростом h значення  швидко зростає 
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Теорема 3.2.3. Над кільцем цілих гаусових чисел G маємо 

 

 
 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації одержані такі нові результати: 

 

˗ для спеціального класу мультиплікативних функції розроблено метод 

дослідження суматорної функції для зваженої сумою Клостермана 

мультиплікативної функції; 

˗ знайдено аналог асимптотичної оцінки білінійної функції, асоційованої з 

сумами Клостермана над кільцем цілих чисел; 

˗ знайдена нетривіальна оцінка третього моменту сум Клостермана над 

кільцем цілих гаусових чисел; 

˗ для лінійно-інверсних генераторів зі зміним множником лінійної 

частини доведена рівнорозподіленість та непередбачуваність породжуваних 

послідовностей ПВЧ; 

˗ дано опис умов, при яких послідовність ПВЧ для лінійно-інверсного 

генератора має максимальний період; 

˗ побудовані нетривіальні оцінки дискрепантної функції послідовностей 

ПВЧ, що породжені лінійно-інверсним генератором; 

˗ знайдена оцінка дискрепансії точок одиничного квадрата комплексної 

площини, які породжені інверсним генератором зі змінним зсувом. 

˗ побудовано аналог степеневого генератора ПВЧ над кільцем цілих 

гаусових чисел на норменій підгрупі  та досліджена дискрепантна функція 

відповідної послідовності; 

˗ знайдено аналог нерівності Турана – Ердьоша – Коксми для 

послідовностей комплексних чисел в колі ; 

˗ в термінах сум Клостермана над кільцем цілих гаусових чисел знайдена 

рекурентна формула для обчислення моментів сум Клостермана і досліджено 

розподіл вагової функції коду Клостермана. 

 

 Розроблені у дисертаційній роботі методи застосування сум Клостермана 

можна використати при подальмому дослідженні генераторів ПВЧ і спеціальних 

кодів. Матеріал, який зібрано в дисертації, можна застосувати при розробці 

спецкурсів для студентів математичних факультетів начальних закладів України 
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АНОТАЦІЯ 

 

Чан Тхе Вінь Застосування сумм Клостермана в криптографії і кодуванні. – 

Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико – математичних 

наук за спеціальністю 01. 01. 08 – математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна 

математика. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України, Київ, 2015. 

У дисертаційній роботі розглядаються застосування сум Клостермана та їх 

узагальнень над кільцем цілих раціональних та цілих гаусових чисел у криптографії 

і кодуванні. Знайдені нові результати про властивості цих сум. Для 

мультиплікативних функцій спеціального вигляду, що зважені сумами Клостермана, 

побудовані зображення суматорних функцій у термінах дзета-подібних функцій. 

Для неповних сум Клостермана над кільцем цілих чисел знайдені оцінки 

відповідних білінійних форм. 

Для побудови послідовностей псевдо-випадкових чисел введені нові 

конгруентні лінійно-інверсні генератори. Дискрепантні функції псевдо-випадкових 

чисел породжених лінійно-інверсними генераторами оцінюються за допомогою 

оцінок тригонометричних Клостерманівських сум. Доведено, що такі послідовності 

псевдо-випадкових чисел проходять серіальний тест на рівнорозподіленість та 

непередбачуваність. Побудовано аналог степеневого конгруентного генератора 

послідовності комплексних чисел одиничного кола на норменій підгрупі  кільця 

класів лишків за модулем , . 

Досліджено розподіл значень вагової функції коду Клостермана над кільцем 

класів лишків ,  в кільці цілих гаусових чисел. 

___________________  

 

Ключові слова: суми Клостермана, суматорна функція, псевдо-випадкові 

числа, рівнорозподіленість, непередбачуваність, дискрепансія, кільце цілих гаусових 

чисел, лінійно-інверсний генератор псевдо-випадкових чисел, вага кодового слова, 

код Клостермана 
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Чан Тхе Винь Применения сумм Клостермана в криптографии и кодировании 

– Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01. 01. 08 – математическая логика, теория алгоритмов и 
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дискретная математика. — Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко Министерства образования и науки Украины, Киев, в 2015. 

В диссертации рассматриваются применения сумм Клостермана кольца целых 

рациональных и целых гауссовых чисел в криптографии и кодировании. При этом 

получены новые результаты о свойствах этих сумм. 

Доказано, что мультипликативные функции, определяемые свёрткой Дирихле 

со вполне мультипликативной функцией и взвешенные суммами Клостермана 

имеют сумматорные функции, для которых асимптотические формулы могут быть 

получены в терминах дзета-подобных функций. Исследованы суммы Клостермана 

над кольцом целых гауссовых чисел, доказана «корневая» оценка для таких сумм 

над кольцом классов вычетов по модулю степени простого числа. Для неполных 

сумм Клостермана над кольцом целых чисел найдена оценка соответствующей 

билинейной формы. Построены новые линейно-инверсные генераторы псевдо-

случайных чисел, обобщающие известные инверсные генераторы. Введены 

генераторы с переменным сдвигом, что обеспечивает секретность параметров этих 

генераторов. Дискрепантные функции для последовательностей псевдо-случайных 

чисел отрязка  порожденных линейно-инверсными генераторами оцениваются 

с помощью оценок тригонометрических сумм Клостермановского типа, причём эти 

последовательности проходят сериальный тест на равномерность и статистическую 

независимость. Исследован новый генератор последовательности комплексных 

чисел с переменным сдвигом. Найдено представление элементов этой 

последовательности в виде многочленов от номера элемента и инициального 

значения порождающей рекурсии. Соответствующие последовательности проходят 

тесты на псевдо-случайность, а потому могут применяться в криптографии. 

Построен аналог степенного генератора на норменной подгруппе кольца классов 

вычетов по модулю степени простого рационального числа . Оценка 

дискрепансии последовательности комплексных чисел исследована с помощью 

аналога неравенства Турана – Эрдёша – Коксмы, полученного в диссертации. 

Исследовано распределение значений веса Хэмминга кодовых слов 

Клостермановского кода над кольцом классов вычетов по модулю ,  

в кольце целых гауссовых чисел. В терминах сумм Клостермана  и весов кодовых 

слов получена рекурсивная формула для вычисления h – ых моментов сумм 

Клостермана над кольцом целых гауссовых чисел. 

_____________________ 

  

Ключевые слова: суммы Клостермана, сумматорная функция, псевдо-

случайные числа, равнораспределенность, непредсказуемость, дискрепансия, кольцо 

целых гауссовых чисел, линейно-инверсный генератор псевдо-случайных чисел, вес 

кодового слова, код Клостермана.   
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Tran The Vinh, Applications of the Kloosterman sums in cryptography and coding 

– Manuscript – The thesis for a scientific degree of Candidate of Physical and 

Mathematical Sciences in speciality 01. 01. 08 – mathematical logic, algorithm theory and 

discrete mathematics. Kyiv National Taras Shevchenko University, Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Kyiv, 2015. 

The thesis deals with applications of the Kloosterman sums and its generalizations 

over the ring of rational integers and Gaussian integers in cryptography and coding. There 

are obtained the new results on properties these sum. For multiplicative function of special 

type whict weighted by the Kloosterman sums it is constructed the representations of 

summatory functions in terms of zeta-similarly functions. For the incomplete Kloosterman 

sums over the ring of integers there are obtained estimates of adequate belinear forms. 

For construct of the sequences of pseudorandom numbers there are embedded new 

congruential linear-inversive generators. The discrepancy of pseudorandom numbers that 

produced by linear-inversive generators estimate there is estimated with the help of the 

estimates of the Kloosterman sums. It is proved that such sequences of pseudorandom 

numbers passe the serial test on equidistribution and unpredictability. And analogue of 

power congruential generator of the sequence of complex numbers from unit circl there is 

constructed on the norm subgroup  of the residue ring modulo , . 

It is investigated a distribution of values of the weight function of the Kloosterman 

code over the residue ring modulo ,  of the Gaussian numbers. 

______________  

 

Key words: Kloosterman sums, summatory function, pseudorandom numbers, 

equiditribution, unpredictability discrepancy, ring of Gaussian integers, linear-inversive 

generator of pseudorandom numbers, weight of coding word, Kloosterman coding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


