
აწი რას ვაპირებთ 

ჩვენ განვმარტეთ სასრული ველები და მათზე ვექტორული სივრცეები. ისინი გამოსადეგია ისეთი 
კოდების ასაგებად, რომლებსაც სხვადასხვა აზრით სასარგებლო თვისებები გააჩნიათ ― 
მაგალითად, სასრული ვექტორული სივრცეების მეშვეობით მოხერხებულად აღიწერება კოდის 
თვისება გამოავლინოს შეცდომით მიღებული შეტყობინება და აღადგინოს ის, რაც სინამდვილეში 
იქნა გადმოცემული. 

ჩვენი უახლოესი ამოცანაა დავაგროვოთ სასრული ველებისა და სასრული ვექტორული სივრცეების 
ბევრი სხვადასხვანაირი მაგალითი, რომლებიც შეიძლება კარგი კოდების აგებისას გამოგვადგეს. 
ერთი შეხედვით „ახალი“ ველების მოძებნა გაცილებით უფრო რთულია, ვიდრე „ახალი“ 
ვექტორული სივრცეებისა. ჯერ ერთი, იმის გამო, რომ ველის ასაგებად გვჭირდება განვმარტოთ 
მისი ელემენტების შეკრებაც და ერთმანეთზე გამრავლებაც, ხოლო ვექტორული სივრცისთვის 
შეკრების გარდა გვინდა განვმარტოთ მხოლოდ მისი ელემენტების უკვე მოცემული ველის 
ელემენტებზე გამრავლება ― ასე ვთქვათ, გამრავლების „მხოლოდ ნახევარი“ გვყოფნის. მეორეც, 
ჩვენ უკვე ვიცით ვექტორული სივრცეების აგების ძალიან „პრიმიტიული“ ხერხი. მოცემულ 𝔽𝔽 ველზე 
ვექტორული სივრცეა (თითოეული 𝑛𝑛 ნატურალური რიცხვისათვის) 𝔽𝔽𝑛𝑛 ― ამ ველის ელემენტთა 
𝑛𝑛-ეულების ერთობლიობა. უფრო მეტიც, ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ყოველ ვექტორულ სივრცეს გააჩნია 
ბაზისი, და ამ ფაქტის გამოყენებით იოლად ვნახავთ, რომ ყველა ვექტორული სივრცე გარკვეული 
აზრით „იგივეა“, რაც რომელიმე 𝔽𝔽𝑛𝑛. 

უცნაურია, მაგრამ ცოტახანში ვნახავთ, რომ კოდების თვალსაზრისითაც და ზოგიერთი სხვა 
მოსაზრების გამოც საქმე სინამდვილეში პირიქითაა. ჩვენ შედარებით იოლად ავაგებთ ყველანაირ 
სასრულ ველებს. ადრე უკვე ვახსენეთ, რომ ყოველი სასრული ველისათვის მასში ელემენტთა 
რაოდენობა აუცილებლად არის 𝑞𝑞 = 𝑝𝑝𝑛𝑛 სახის რიცხვი, სადაც 𝑝𝑝 რაიმე მარტივი რიცხვია. ყოველი 
ასეთი 𝑞𝑞-სათვის არსებობს თითო ველი 𝔽𝔽𝑞𝑞 რომელიც ზუსტად 𝑞𝑞 ცალ ელემენტს („რიცხვს“) შეიცავს, 
და „სხვანაირი“ სასრული ველები არც არსებობს. ეს ნამდვილად არ ნიშნავს, რომ სასრული ველები 
უინტერესო წარმონაქმნებია, მათი აგებულება ერთ-ერთი ულამაზესი ალგებრული სტრუქტურის 
მაგალითია, და ის, თუ როგორ არიან ისინი ერთმანეთში ჩალაგებული სხვადასხვა 𝑞𝑞-სათვის, ბევრ 
რამეს გვასწავლის სხვა, არა მაინც და მაინც სასრული ველების შესახებ (რომელთა თეორიაც 
გაცილებით უფრო რთულია და, მკაცრად რომ ვთქვათ, ჯერაც არ არის დასრულებული). 

ამავე დროს, მიუხედავად იმისა, რომ ნებისმიერ ველზე 𝔽𝔽 თითოეული 𝑛𝑛-ისთვის არსებითად გვაქვს 
„თითო ცალი“ 𝑛𝑛-განზომილებიანი ვექტორული სივრცე 𝔽𝔽𝑛𝑛, ეს სივრცეები ძალიან ბევრნაირად 
წარმოგვიდგება მათი სხვადასხვანაირი აგებისას. უმარტივესი მაგალითი რომ განვიხილოთ: 
ორგანზომილებიან სივრცეში 𝔽𝔽2 არის ბევრი სხვადასხვა ერთგანზომილებიანი ქვესივრცე. 
თითოეული მათგანი კი „გამოიყურება“, როგორც „სტანდარტული“ 𝔽𝔽1, მაგრამ რეალურად ამ 
ქვესივრცის 𝔽𝔽1-თან გაიგივება რაღაც აზრით მოუხერხებელია. რთული კი არაა, ამის გაკეთება 
ძალიან იოლად შეიძლება, პრობლემა იმაშია, რომ პირიქით, ასეთი გაიგივება ძალიან 
ბევრნაირად შეიძლება და უმრავლესობა შემთხვევებში გაუგებარია, რომელი გაიგივება უნდა 
ავირჩიოთ: არ არის რომელიმე ერთი ისეთი „გამორჩეული“ გაიგივება, რომელიც ჩვენს 
ყურადღებას მიიპყრობდა. ასეთი სივრცის განზომილება კია ცალსახად განსაზღვრული: რადგან, 
როგორც ვნახეთ, სივრცის ყველა ბაზისში ელემენტთა რაოდენობა ერთი და იგივეა, ბუნებრივია 
სივრცის განზომილება სწორედ ამ რაოდენობას ვუწოდოთ. მაგრამ როგორც წესი რაიმე 
„უპირატესი“ ბაზისი სივრცეს შეიძლება არ გააჩნდეს. 

არის კიდევ ვექტორული სივრცეებისგან ახალი, ნაკლებგანზომილებიანი ვექტორული სივრცეების 
მიღების სხვა საშუალებაც: იმის მაგივრად, რომ ქვესივრცეები ამოვირჩიოთ, შეგვიძლია, პირიქით, 



ჩვენი სივრცე „დავკეცოთ“, ამა თუ იმ მიმართულებით დავაგეგმილოთ. აქაც როგორც წესი რაიმე 
გამორჩეული ბაზისი შეიძლება აღარ გვქონდეს, იმ შემთხვევაშიც კი, როცა თავდაპირველ სივრცეს, 
რომლითაც ვიწყებდით, კი გააჩნდა გამორჩეული ბაზისი ― მაგალითად, იყო რომელიმე 
„სტანდარტული“  𝔽𝔽𝑛𝑛. 

გარდა ამისა, არის სხვადასხვა ხერხები იმისთვის, რომ სივრციდან უფრო პატარა კი არა, უფრო 
დიდგანზომილებიანი სივრცე მივიღოთ. და ისევ – ამ ახალი სივრცის რომელიმე სტანდარტულთან 
ცალსახა „ბუნებრივი“ გაიგივება შეიძლება არ არსებობდეს. 

სწორედ ახალი ვექტორული სივრცეების ყველა ეს მრავალფეროვანი აგებაა გამოსადეგი 
საინტერესო და სასარგებლო კოდების ასაგებად. 

 

 

  



სასრული ველების აგებულება 

ერთ-ერთი რამ, რითაც სასრული ველები განსაკუთრებით საინტერესოა, უკავშირდება მთელს 
მათემატიკაში ალბათ ყველაზე სამარცხვინო საიდუმლოს: ჩვენ ჯერაც არ გვესმის წესიერად, თუ 
როგორ უკავშირდება ერთმანეთს ნატურალური რიცხვების შეკრება და გამრავლება. თითქოს ხომ 
უმარტივესი საკითხია: ყოველი რიცხვი ცალსახად წარმოდგება მარტივი რიცხვების ნამრავლად, 
და ამავე დროს რიცხვების შეკრება კიდევ უფრო იოლია. მაგრამ, სიტყვაზე, ვინმემ რომ გკითხოთ, 
როგორ იშლება მარტივ მამრავლებად 2 × 17 + 11 × 23, ამაზე პასუხის გაცემასაც იოლად 
მოახერხებთ; თუმცა, ასე რომ გკითხონ: რატომ სრულდება ტოლობა 2 × 17 + 11 × 23 = 7 × 41? 
შეგიძლიათ მოიფიქროთ რაიმე ზოგადი დებულება რიცხვების შესახებ, რომლის კერძო შედეგიც 
იქნებოდა ეს ტოლობა? 

სასრული ველები გარკვეული აზრით „სერიოზული“ რიცხვთა თეორიის „სათამაშო“ ვერსიაა. 
სწორედ რომ სასრულ ველებში არსებული კავშირი შეკრებასა და გამრავლებას შორის თითქოს 
ოდნავ ახდის ფარდას თავის იდუმალებას და ოდნავ რაღაცას მიგვახვედრებს თავისი თავის 
შესახებ, თუმცა ამ შემთხვევაშიც ის სულაც არაა მარტივი. 

შეკრებას რაც შეეხება, ჩვენ უკვე ვნახეთ (შეგახსენებთ) რომ ნებისმიერი სასრული ველისთვის 𝔽𝔽 
არსებობს ერთადერთი მარტივი რიცხვი 𝑝𝑝, მისი მახასიათებელი, ისეთი რომ 𝔽𝔽-ის ერთიანის თავის 
თავთან 𝑝𝑝-ჯერ შეკრება იძლევა ნულს. ერთიანის ყველანაირი ჯერადები  𝔽𝔽-ში ქმნიან მარტივ 
ქვეველს 𝔽𝔽𝑝𝑝 = ℤ/𝑝𝑝ℤ, ნაშთებს მოდულით 𝑝𝑝, და 𝔽𝔽 თავისი შეკრებითა და 𝔽𝔽𝑝𝑝-ს ელემენტებზე 
გამრავლებით არის ვექტორული სივრცე 𝔽𝔽𝑝𝑝-ზე. კერძოდ, ელემენტთა რაოდენობა 𝔽𝔽-ში არის 𝑝𝑝𝑛𝑛 
რომელიღაც ნატურალური რიცხვისთვის 𝑛𝑛, და ამ ვექტორულ სივრცეში ნებისმიერი ბაზისის არჩევა 
𝔽𝔽-ს გააიგივებს 𝔽𝔽𝑝𝑝-ზე სტანდარტულ 𝑛𝑛-განზომილებიან ვექტორულ სივრცესთან (𝔽𝔽𝑝𝑝)𝑛𝑛 . 

ეხლა რაც შეეხება ნახსენებ გამრავლებას. ჯერ შევნიშნოთ, რომ ადგილი აქვს ასეთ ფაქტს. 

 

დამტკიცება. ჯერ შევნიშნოთ, რომ ეს ორი დებულება იოლად გამოიყვანება ერთმანეთისგან. ჯერ 
ერთი რომ 0𝑞𝑞 = 0 საერთოდ ნებისმიერი 𝑞𝑞-სთვის (გარდა შემთხვევისა 𝑞𝑞 = 0; თუ ხვდებით, 
რატომ?). მეორეც, თუ 𝑎𝑎𝑞𝑞−1 = 1, მაშინ 𝑎𝑎𝑞𝑞 = 𝑎𝑎𝑞𝑞−1𝑎𝑎 = 1𝑎𝑎 = 𝑎𝑎. პირიქითაც, თუ 𝑎𝑎𝑞𝑞 = 𝑎𝑎, მაშინ 0 = 𝑎𝑎𝑞𝑞 −
𝑎𝑎 = 𝑎𝑎(𝑎𝑎𝑞𝑞−1 − 1), და ველში 0 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 ტოლობიდან გამოდის ან 0 = 𝑎𝑎 ან 0 = 𝑎𝑎, ასე რომ თუ 0 ≠ 𝑎𝑎, 
მაშინ 0 = 𝑎𝑎𝑞𝑞−1 − 1, ე. ი. 𝑎𝑎𝑞𝑞−1 = 1. ეხლა გამოვიყვანოთ ეს უკანასკნელი ტოლობა არანულოვანი 
𝑎𝑎-სთვის. ამისათვის ვიყენებთ ისევ და ისევ ერთ ილეთს, რომელსაც ადრე არაერთხელ მივმართეთ. 
ვისარგებლოთ იმით, რომ 𝔽𝔽 სასრულია. გადავნომროთ რამენაირად 𝔽𝔽-ის ყველა არანულოვანი 
ელემენტი, 𝑥𝑥1, …, 𝑥𝑥𝑞𝑞−1. მაშინ 𝑎𝑎𝑥𝑥1, …, 𝑎𝑎𝑥𝑥𝑞𝑞−1 ჩამონათვალში ისევ ყველა ეს ელემენტები შეგვხვდება 
თითოჯერ (ოღონდ, შესაძლოა, სხვა თანმიმდევრობით). მართლაც, თუ რომელიღაც 𝑎𝑎𝑥𝑥𝑖𝑖  
დაემთხვევა რომელიღაც 𝑎𝑎𝑥𝑥𝑗𝑗-ს, მაშინ 0 = 𝑎𝑎𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑎𝑎𝑥𝑥𝑗𝑗 = 𝑎𝑎(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑗𝑗), და ვინაიდან 𝑎𝑎 არანულოვანია, 
აქედან გამოვა, რომ 𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑗𝑗. 

ამრიგად, გვაქვს 𝑥𝑥1 ⋅ … ⋅ 𝑥𝑥𝑞𝑞−1 = 𝑎𝑎𝑥𝑥1 ⋅ … ⋅ 𝑎𝑎𝑥𝑥𝑞𝑞−1 = 𝑎𝑎𝑞𝑞−1(𝑥𝑥1 ⋅ … ⋅ 𝑥𝑥𝑞𝑞−1). და ვინაიდან აქ ყველაფერი 
არანულოვანია, ვღებულობთ ტოლობას 𝑎𝑎𝑞𝑞−1 = 1. 

დებულება 1.  ნებისმიერ სასრულ ველში 𝔽𝔽 ნებისმიერი ელემენტი 𝑎𝑎 ∈ 𝔽𝔽 აკმაყოფილებს ტოლობას 

𝑎𝑎𝑞𝑞 = 𝑎𝑎 

სადაც 𝑞𝑞 არის 𝔽𝔽-ის ელემენტთა რაოდენობა. კერძოდ, თუ 𝑎𝑎 არანულოვანია, მაშინ 𝑎𝑎𝑞𝑞−1 = 1. 



 

სინამდვილეში გაცილებით უფრო ზუსტი რამის თქმა შეიძლება. ახლა დამტკიცებული თეორემა 
არაფერს გვეუბნება იმაზე, არსებობს თუ არა 𝑞𝑞 − 1-ზე უფრო მცირე რიცხვი 𝑟𝑟, რომლისთვისაც 𝑎𝑎𝑟𝑟 =
1. მართლაც, შეკრებისთვის რაღაც ამდაგვარი ხდება: გასაგებია, რომ ნებისმიერი 𝑎𝑎 რომ ავიღოთ 
და თავის თავთან 𝑞𝑞-ჯერ შევკრიბოთ, მივიღებთ ნულს, 

𝑞𝑞𝑎𝑎 = 0. 

ეს არის ერთი შეხედვით 𝑎𝑎𝑞𝑞−1 = 1 ტოლობის შესატყვისი შეკრებისთვის. მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ 
ვიცით, რომ 𝔽𝔽 არის ვექტორული სივრცე 𝔽𝔽𝑝𝑝-ზე, ეს კი ნიშნავს, რომ შეკრებისთვის გვისრულდება 
უფრო ძლიერი ტოლობა (იმ აზრით, რომ ჯამი უფრო ადრე განულდება), კერძოდ  

𝑝𝑝𝑎𝑎 = 0. 

იქნებ გამრავლებისთვისაც ხდება რამე ამდაგვარი? მაგალითად, 𝑞𝑞 − 1 = 𝑝𝑝𝑛𝑛 − 1 ყოველთვის 
იყოფა 𝑝𝑝 − 1-ზე (იცით, ხომ, რატომაც?) და იქნებ ტოლობა 𝑎𝑎𝑞𝑞−1 = 1 „აიხსნება“ იმით, რომ 
სინამდვილეში უფრო ძლიერი ტოლობა 𝑎𝑎𝑝𝑝−1 = 1 არის სამართლიანი? ზოგი 𝑎𝑎-სთვის ეს მართლაც 
ასეა: მაგალითად, თუ 𝑞𝑞 − 1 არ არის მარტივი,  𝑞𝑞 − 1 = 𝑟𝑟𝑟𝑟 რომელიღაც 1-ზე მეტი რიცხვებისათვის 
𝑟𝑟 და 𝑟𝑟, მაშინ შეგვიძლია 𝑎𝑎-ს როლში ავიღოთ 𝑎𝑎𝑠𝑠, და მივაღწევთ იმას, რომ (𝑎𝑎𝑠𝑠)𝑟𝑟 = 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑟𝑟 = 𝑎𝑎𝑞𝑞−1 = 1. 

 ჯერ ერთი, გასაგებია, რომ ყოველი არანულოვანი 𝑎𝑎-სათვის იარსებებს უმცირესი ისეთი ხარისხი 𝑑𝑑, 
რომ 𝑎𝑎𝑑𝑑 = 1; ვუწოდოთ ამ უმცირეს 𝑑𝑑-ს 𝑎𝑎 ელემენტის რიგი: 

გასაგებია, რომ საზოგადოდ 𝑎𝑎𝑛𝑛 = 1 არ შესრულდება რ(𝑎𝑎)-ზე მეტი ნებისმიერი 𝑛𝑛-ისათვის, მაგრამ 
შესრულდება ყველა ისეთი 𝑛𝑛-ისათვის, რომელიც იყოფა რ(𝑎𝑎)-ზე: მართლაც, თუ რ(𝑎𝑎) = 𝑑𝑑 და 𝑛𝑛 =
𝑚𝑚𝑑𝑑, მაშინ 𝑎𝑎𝑛𝑛 = 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑑𝑑 = (𝑎𝑎𝑑𝑑)𝑚𝑚 = 1𝑚𝑚 = 1. შევნიშნოთ, რომ პირიქითაც, ტოლობა 𝑎𝑎𝑛𝑛 = 1 შეიძლება 
შესრულდეს მხოლოდ რ(𝑎𝑎)-ს ჯერადი 𝑛𝑛-ისათვის (დარწმუნდით, ხომ ნამდვილად ასეა?). ასე რომ 
გვაქვს ასეთი სასიამოვნო 

ამრიგად, პირველ დებულებაში ჩვენ ვნახეთ, რომ 𝑞𝑞-ელემენტიან ველში 𝑞𝑞 − 1 იყოფა ნებისმიერი 
მისი ელემენტის რიგზე. მაგრამ ჩვენ ჯერ არ ვიცით, არის თუ არა ყველა ელემენტის რიგი 𝑞𝑞 − 1-ის 
გამყოფი თუ ზოგი მათგანის რიგი ზუსტად 𝑞𝑞 − 1-ს აღწევს? ნახეთ რა კარგი იქნებოდა, ეს რომ 
მართლაც მასე იყოს: გვექნებოდა ისეთი 𝑎𝑎, რომ 𝑎𝑎𝑞𝑞−1 = 1, მაგრამ  𝑎𝑎𝑟𝑟 ≠ 1 ყველა 0 < 𝑟𝑟 < 𝑞𝑞 − 1-
ისთვის. ეს მოგვცემდა 𝔽𝔽-ის ძალიან მარტივ და მოხერხებულ გამრავლების ტაბულას! მართლაც, 
ჩამოვწეროთ (ისევ ჩვენი ილეთი!) ასეთი 𝑎𝑎-ს ხარისხები: 𝑎𝑎0 = 1, 𝑎𝑎1 = 𝑎𝑎, შემდეგ 𝑎𝑎2, 𝑎𝑎3, ..., 𝑎𝑎𝑞𝑞−2 და 
ბოლოს ისევ 𝑎𝑎𝑞𝑞−1 = 1. ამ ჩამონათვალში არ გვექნება გამეორებები (გარდა იმისა, რომ ის იწყება 
და თავდება 1-ით), ვინაიდან თუ რომელიღაც 𝑎𝑎𝑖𝑖  ემთხვევა რომელიღაც 𝑎𝑎𝑖𝑖+𝑗𝑗-ს, სადაც 0 < 𝑖𝑖, 𝑖𝑖 + 𝑗𝑗 <
𝑞𝑞, მაშინ 0 = 𝑎𝑎𝑖𝑖 − 𝑎𝑎𝑖𝑖+𝑗𝑗 = 𝑎𝑎𝑖𝑖(1 − 𝑎𝑎𝑗𝑗), და რადგან აქ ყველაფერი არანულოვანია, მივიღებდით, რომ 
𝑎𝑎𝑗𝑗 = 1, ამიტომ 𝑗𝑗 = 0 (რადგან 𝑗𝑗 < 𝑞𝑞 − 1), ასე რომ 𝑖𝑖 = 𝑖𝑖 + 𝑗𝑗. ამრიგად გამოდის, რომ ჩვენი 𝑎𝑎-ს 
ხარისხები ამოწურავენ 𝔽𝔽-ის ყველა არანულოვან ელემენტს. და ამ ხარისხების გადამრავლება 
ძალიან ადვილია: 

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑗𝑗 = 𝑎𝑎𝑖𝑖+𝑗𝑗 . 

განსაზღვრება 1. სასრული ველის არანულოვანი 𝑎𝑎 ელემენტის რიგი რ(𝑎𝑎) ეწოდება ისეთ უმცირეს 
ნატურალურ 𝑑𝑑 რიცხვს, რომლისთვისაც  𝑎𝑎𝑑𝑑 = 1. 

ლემა 1. 𝑎𝑎𝑛𝑛 = 1 მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ 𝑛𝑛 იყოფა რ(𝑎𝑎)-ზე. 



უნდა გვახსოვდეს მხოლოდ, რომ აქ უკვე 𝑖𝑖 + 𝑗𝑗-მ შეიძლება 𝑞𝑞 − 1-ს გადააჭარბოს, 𝑖𝑖 + 𝑗𝑗 = (𝑞𝑞 − 1) +
𝑟𝑟, და მაშინ 𝑎𝑎𝑖𝑖+𝑗𝑗 = 𝑎𝑎𝑞𝑞−1+𝑟𝑟 = 𝑎𝑎𝑞𝑞−1𝑎𝑎𝑟𝑟 = 1𝑎𝑎𝑟𝑟 = 𝑎𝑎𝑟𝑟, ასე რომ თუ გვინდა გამრავლებისას ისევ ჩვენი 
თავდაპირველი ჩამონათვალიდან მივიღოთ ნამრავლი, იმ შემთხვევაში როდესაც ხარისხის 
მაჩვენებელთა ჯამი 𝑞𝑞 − 1-ზე მეტია, ამ ჯამს 𝑞𝑞 − 1 უნდა გამოვაკლოთ. შედეგი იგივე იქნება, ოღონდ 
ისე ჩაწერილი, რომ თავდაპირველი 1,𝑎𝑎, 𝑎𝑎2,𝑎𝑎3, … ,𝑎𝑎𝑞𝑞−2 ჩამონათვალის ფარგლებს გარეთ არ 
გაგვიყვანს. გამოდის, რომ ჩვენს განკარგულებაშია ლოგარითმი 𝑎𝑎-ს ფუძით: ყოველი 
არანულოვანი 𝑎𝑎-სათვის განტოლებას 𝑎𝑎𝑥𝑥 = 𝑎𝑎 გააჩნია ამონახსნი 𝔽𝔽-ში, თანაც ასეთი ამონახსნი 
პირობით 0 ≤ 𝑥𝑥 < 𝑞𝑞 − 1 ერთადერთია. 

მოგვიანებით ჩვენ დავინახავთ, რომ ასეთი 𝑎𝑎-ს არსებობა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია იმით, რომ 
ის გვაძლევს 𝔽𝔽-ის „ახსნას“, მისი აგების „გასაღებს“, რაღაც აზრით მისი არსებობის მიზეზს. მაგრამ 
ჯერ მოდით დავარქვათ მას სახელი და დავრწმუნდეთ, რომ ის მართლაც არსებობს. 

 
იმისათვის, რომ ეს თეორემა დავამტკიცოთ, ჩვენ თანდათან „დავაგროვებთ“  სულ უფრო და უფრო  
დიდი რიგის ელემენტებს. მაგალითად, დავაკვირდეთ, როგორი შეიძლება იყოს ელემენტთა 
ნამრავლის რიგი  

დამტკიცება. აღვნიშნოთ რ(𝑎𝑎1) 𝑛𝑛1-ით და რ(𝑎𝑎2) 𝑛𝑛2-ით, მაშინ (𝑎𝑎1𝑎𝑎2)𝑛𝑛1𝑛𝑛2 = 𝑎𝑎1𝑛𝑛1𝑎𝑎2𝑛𝑛1 = 1, ასე რომ 
რ(𝑎𝑎1)რ(𝑎𝑎2) იყოფა რ(𝑎𝑎1𝑎𝑎2)-ზე. ვაჩვენოთ, რომ პირიქითაც, რ(𝑎𝑎1𝑎𝑎2) იყოფა რ(𝑎𝑎1)რ(𝑎𝑎2)-ზე. მართლაც,  
ვთქვათ, (𝑎𝑎1𝑎𝑎2)𝑛𝑛 = 1. მაშინ ასევე 1 = (𝑎𝑎1𝑎𝑎2)𝑛𝑛1𝑛𝑛 = 𝑎𝑎1𝑛𝑛1𝑛𝑛𝑎𝑎2𝑛𝑛1𝑛𝑛 = 𝑎𝑎2𝑛𝑛1𝑛𝑛, და როგორც ვნახეთ, მაშინ 
𝑛𝑛1𝑛𝑛 უნდა იყოფოდეს რ(𝑎𝑎2)-ზე, ანუ 𝑛𝑛2-ზე. ვინაიდან 𝑛𝑛1 და 𝑛𝑛2 თანამარტივებია, აქედან გამოვა, რომ 
𝑛𝑛2-ზე იყოფა 𝑛𝑛-იც. ზუსტად ასეთივე მსჯელობით მივიღებთ, რომ 𝑛𝑛 იყოფა 𝑛𝑛1-ზეც, მაშინ კი, ისევ 
𝑛𝑛1-ისა და 𝑛𝑛2-ის თანამარტივობის გამო, 𝑛𝑛 იყოფა 𝑛𝑛1𝑛𝑛2-ზეც. 

 

აი კიდევ ერთი ასეთი „დაგროვების“  საშუალება: გარკვეულ პირობებში ჩვენ შეგვიძლია 
ელემენტისგან ავაგოთ მასზე უფრო მაღალი რიგის ელემენტი: 

დამტკიცება. რადგან რ(𝑎𝑎) არ იყოფა რ(𝑎𝑎)-ზე, იარსებებს რომელიღაც მარტივი რიცხვის ხარისხი 𝑝𝑝𝑘𝑘 
რომელზეც იყოფა რ(𝑎𝑎) და არ იყოფა რ(𝑎𝑎). ამრიგად, გვექნება რ(𝑎𝑎) = 𝑝𝑝𝑘𝑘𝑚𝑚 და რ(𝑎𝑎)  = 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑛𝑛, სადაც 
0 ≤ 𝑙𝑙 < 𝑘𝑘 და 𝑛𝑛 არ იყოფა 𝑝𝑝-ზე. მაშინ 𝑛𝑛 და 𝑝𝑝𝑘𝑘 თანამარტივია. ამავე დროს რ(𝑎𝑎𝑝𝑝𝑙𝑙) არის 𝑛𝑛, ხოლო 
რ(𝑎𝑎𝑚𝑚) არის 𝑝𝑝𝑘𝑘, ასე რომ ლემა 2-ის ძალით 

რ(𝑎𝑎𝑝𝑝𝑙𝑙𝑎𝑎𝑚𝑚) = რ(𝑎𝑎𝑝𝑝𝑙𝑙) რ(𝑎𝑎𝑚𝑚) = 𝑝𝑝𝑘𝑘𝑛𝑛 > 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑛𝑛 = რ(𝑎𝑎). 

განსაზღვრება 2. 𝑞𝑞-ელემენტიანი ველის არანულოვან ელემენტს 𝑎𝑎 ეწოდება პირველადი (primitive 
element), თუ ყველა დანარჩენი არანულოვანი ელემენტი უდრის მის რომელიღაც ხარისხს. 

თეორემა 1. ყოველ სასრულ ველს გააჩნია პირველადი ელემენტები. 

ლემა 2. თუ რ(𝑎𝑎1) და რ(𝑎𝑎2) თანამარტივი რიცხვებია, მაშინ რ(𝑎𝑎1𝑎𝑎2) = რ(𝑎𝑎1)რ(𝑎𝑎2). 

ლემა 3. თუ რ(𝑎𝑎) არ იყოფა რ(𝑎𝑎)-ზე, მაშინ არსებობს ისეთი 𝑐𝑐, რომ რ(𝑐𝑐) > რ(𝑎𝑎). 



 
ამის შემდეგ ჩვენი თეორემა 1-ის დამტკიცებას ასეთნაირად ვაგრძელებთ: ავიღოთ ჩვენს ველში 
ისეთი არანულოვანი ელემენტი 𝑎𝑎, რომლის რიგი 𝑟𝑟 = რ(𝑎𝑎) უდიდესია არანულოვან ელემენტთა 
რიგებს შორის (შეიძლება ასეთი 𝑎𝑎 რამდენიმე იყოს, ერთ-ერთი ავიღოთ). მაშინ ლემა 3 გვეუბნება, 
რომ რ(𝑎𝑎) გაიყოფა რ(𝑎𝑎)-ზე ყველა 𝑎𝑎-სათვის. ეს კი ნიშნავს, რომ 𝑎𝑎𝑟𝑟 = 1 ყველა არანულოვანი 𝑎𝑎-
სათვის. გამოვიდა, რომ ჩვენს ველში 𝑟𝑟 ხარისხის განტოლებას 𝑥𝑥𝑟𝑟 = 1 გააჩნია 𝑞𝑞 − 1 სხვადასხვა 
ამონახსნი. მაშინ 𝑟𝑟 ვერ იქნება 𝑞𝑞 − 1-ზე ნაკლები. ამავე დროს ის ვერც მეტი ვერ იქნება: ის ხომ 
რომელიღაც ელემენტის რიგია, ხოლო დებულება 1 გვეუბნება, რომ ყველა ელემენტი 𝑞𝑞 − 1 
ხარისხში 1-ია, მათ შორის ის ელემენტიც, რომლის რიგიც არის 𝑟𝑟. ამაზე კი ლემა 1 გვეუბნება, რომ 
მაშინ 𝑞𝑞 − 1 იყოფა 𝑟𝑟-ზე. ასე რომ ბოლოს და ბოლოს ვღებულობთ, რომ 𝑟𝑟 = 𝑞𝑞 − 1, რის მიღწევაც 
გვინდოდა. 

თითქოს დამთავრდა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ეხლა იწყება. საქმე იმაშია, რომ მე თითქმის 
ბოლოში „მოვიტყუესავით“. უფრო ზუსტად, ერთი ძალიან ბუნებრივი და ერთი შეხედვით სრულიად 
ცხადი დებულება შემოგაპარეთ დამტკიცების გარეშე. არადა ეს დებულება, თუმცა ნამდვილად 
ბუნებრივია და ძალიან მნიშვნელოვანი, არ არის მთლად ცხადი (იმიტომაცაა მნიშვნელოვანი). 

ვგულისხმობ აი იმ ადგილს,  სადაც მე ვთქვი, რომ თუ 𝑟𝑟 ხარისხის განტოლებას 𝑥𝑥𝑟𝑟 = 1 გააჩნია 𝑞𝑞 − 1 
სხვადასხვა ამონახსნი, მაშინ 𝑟𝑟 მეტი ან ტოლია 𝑞𝑞 − 1-ზე. ასე რომ ლაპარაკია ასეთ დებულებაზე: 

ვინაიდან განტოლებები ბევრნაირია, მოდი დავაზუსტოთ, რას ვგულისხმობთ. ყველაზე მარტივია 
წრფივი განტოლებები 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑎𝑎 = 0, არსებითად ის ფაქტი, რომ ველში ვართ, მეტ-ნაკლებად ზუსტად 
იმას ნიშნავს, რომ ყოველ ასეთ განტოლებას გააჩნია ერთადერთი ამონახსნი (თუ 𝑎𝑎 ≠ 0).  ალბათ 
გახსოვთ, რომ ჩვენს ერთ-ერთ გრძელ სავარჯიშოში საქმე გვქონდა კვადრატული განტოლების 
𝑥𝑥2 = 𝑎𝑎 ამონახსნებთან, თუ გახსოვთ მანდ ვითარება საკმაოდ რთულია, თუმცა იქ მეტ-ნაკლებად 
გასაგები იყო, რომ ასეთ განტოლებას ვერ ექნება ორზე მეტი ამონახსნი (და შეიძლება ამონახსნი 
არც გააჩნდეს). გასაგებია, რომ ზოგადი 𝑛𝑛 ხარისხის განტოლებებისათვის 

𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝑥𝑥𝑛𝑛−1 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−2𝑥𝑥𝑛𝑛−2 + ⋯+ 𝑐𝑐2𝑥𝑥2 + 𝑐𝑐1𝑥𝑥 + 𝑐𝑐0 = 0 

 ვითარება კიდევ უფრო გართულდება. საბედნიეროდ ჩვენ გვჭირდება არა ამონახსნების 
არსებობა-არარსებობის საკითხი, არამედ მხოლოდ იმის დადგენა, რომ ასეთ განტოლებას ვერ 
ექნება 𝑛𝑛 ცალზე მეტი სხვადასხვა ამონახსნი. ჩვენ დაგვეხმარება ერთი სახელგანთქმული თეორემა, 
ბეზუს თეორემა. 

ამ თეორემის „საყოფაცხოვრებო ენაზე“ გადმოთარგმნა ასე შეიძლება: ზოგადი მაღალი ხარისხის 
განტოლების ამონახსნის პოვნა ძალიან რთულია. ამავე დროს მოცემული 𝑎𝑎-სათვის ჩვენ 
შეგვიძლია „ძალით“ „შევთითხნოთ“ რაგინდ მაღალი ხარისხის განტოლება, რომლის ამონახსნიც 
იქნება 𝑎𝑎. ბეზუს თეორემა კი გვეუბნება, რომ სინამდვილეში ეს „შეთითხვნის“ მეთოდი არც თუ ისე 
უაზროა, ვინაიდან ყველა განტოლება, რომლის ამონახსნიც შეიძლება იყოს 𝑎𝑎, სწორედ ასე 
მიიღება. 

რას ვგულისხმობთ  „შეთითხვნაში“? დავიწყოთ ყველაზე მარტივი განტოლებით, რომლის 
ამონახსნიც არის 𝑎𝑎 ― ეს არის პირველი ხარისხის განტოლება 𝑥𝑥 − 𝑎𝑎 = 0. როგორ გავაკეთოთ 

თეორემა 2. ველში განტოლების ამონახსნთა რაოდენობა არ აღემატება ამ განტოლების ხარისხს. 

შეკითხვა 1 (სავარჯიშო): ამ დამტკიცებაში ჩვენ აღარ ავხსენით, თუ რატომ სრულდება ტოლობები 
რ(𝑎𝑎𝑝𝑝𝑙𝑙) = 𝑛𝑛 და რ(𝑎𝑎𝑚𝑚) = 𝑝𝑝𝑘𝑘. შეგიძლიათ ახსნათ, რატომ? 



მისგან რაიმე 𝑛𝑛 ხარისხის განტოლება, რომლის ამონახსნი აგრეთვე იქნება 𝑎𝑎? სულ იოლად: თუ 𝑥𝑥 
ისეთია, რომ 𝑥𝑥 − 𝑎𝑎 ნულია, მაშინ ეს 𝑥𝑥 − 𝑎𝑎 რაზეც არ უნდა გავამრავლოთ, ნამრავლი ისევ ნული 
იქნება. ამიტომ უბრალოდ ავიღოთ და გავამრავლოთ 𝑥𝑥 − 𝑎𝑎 რაიმე 𝑛𝑛 − 1 ხარისხის 
გამოსახულებაზე, რაზეც გაგვიხარდება, და გავუტოლოთ ნულს. მაგალითად, განტოლება 

(𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)(𝑥𝑥𝑛𝑛−1 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−2𝑥𝑥𝑛𝑛−2 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−3𝑥𝑥𝑛𝑛−3 + ⋯+ 𝑐𝑐2𝑥𝑥2 + 𝑐𝑐1𝑥𝑥 + 𝑐𝑐0) = 0 

გამოდგება, სადაც ეს 𝑐𝑐𝑛𝑛−2, 𝑐𝑐𝑛𝑛−3, … , 𝑐𝑐1, 𝑐𝑐0 სრულიად ნებისმიერია. ცხადი და ტრივიალურია, რომ 𝑎𝑎 
არის ამ განტოლების ამონახსნი. ჰოდა ბეზუს თეორემა გვეუბნება, რომ თუ 𝑎𝑎 არის რაიმე 
განტოლების ამონახსნი, მაშინ ამ განტოლებას სინამდვილეში ყოველთვისაც ასეთი სახე აქვს, 
ამწუთას რომ „შევთითხნეთ“. 

დამტკიცება. ავიღოთ და დასამტკიცებელ ტოლობაში მარჯვენა მხარეს გავხსნათ ფრჩხილები: 

𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝑥𝑥𝑛𝑛−1 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−2𝑥𝑥𝑛𝑛−2 + ⋯+ 𝑐𝑐1𝑥𝑥 + 𝑐𝑐0
= 𝑥𝑥𝑛𝑛 − 𝑎𝑎𝑥𝑥𝑛𝑛−1 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−2′ 𝑥𝑥𝑛𝑛−1 − 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑛𝑛−2′ 𝑥𝑥𝑛𝑛−2 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−3′ 𝑥𝑥𝑛𝑛−2 − ⋯+ 𝑐𝑐1′𝑥𝑥2 − 𝑎𝑎𝑐𝑐1′𝑥𝑥 + 𝑐𝑐0′ 𝑥𝑥 − 𝑎𝑎𝑐𝑐0′ . 

შევაერთოთ მსგავსი წევრები და გავუტოლოთ ერთმანეთს გამოსახულებები 𝑥𝑥-ის თითოეულ 
ხარისხთან. გამოგვივა, რომ უნდა უზრუნველვყოთ შემდეგი ტოლობების შესრულება: 

−𝑎𝑎 +𝑐𝑐𝑛𝑛−2′ = 𝑐𝑐𝑛𝑛−1
−𝑎𝑎𝑐𝑐𝑛𝑛−2′ +𝑐𝑐𝑛𝑛−3′ = 𝑐𝑐𝑛𝑛−2

⋯
−𝑎𝑎𝑐𝑐2′ +𝑐𝑐1′ = 𝑐𝑐2
−𝑎𝑎𝑐𝑐1′ +𝑐𝑐0′ = 𝑐𝑐1
−𝑎𝑎𝑐𝑐0′ = 𝑐𝑐0

 

 

ჩამოვყვეთ და რიგ-რიგობით ამოვხსნათ ამ განტოლებებიდან (უკანასკნელი განტოლების გარდა) 
𝑐𝑐𝑛𝑛−2′ , 𝑐𝑐𝑛𝑛−3′ , … , 𝑐𝑐1′ , 𝑐𝑐0′  (შეგახსენებთ, რომ 𝑐𝑐𝑛𝑛−1, 𝑐𝑐𝑛𝑛−2, … , 𝑐𝑐1 , 𝑐𝑐0  და 𝑎𝑎 მოცემულია). მივიღებთ 

𝑐𝑐𝑛𝑛−2′ = 𝑐𝑐𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎
𝑐𝑐𝑛𝑛−3′ = 𝑐𝑐𝑛𝑛−2 + 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎2

⋯
𝑐𝑐1′ = 𝑐𝑐2 + 𝑎𝑎𝑐𝑐3 + 𝑎𝑎2𝑐𝑐4 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛−3𝑐𝑐𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎𝑛𝑛−2

𝑐𝑐0′ = 𝑐𝑐1 + 𝑎𝑎𝑐𝑐2 + 𝑎𝑎2𝑐𝑐3 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛−3𝑐𝑐𝑛𝑛−2 + 𝑎𝑎𝑛𝑛−2𝑐𝑐𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎𝑛𝑛−1.

 

ამოსახსნელი გვრჩება უკანასკნელი განტოლება −𝑎𝑎𝑐𝑐0′ = 𝑐𝑐0. ჩავსვათ აქ ბოლო ნაბიჯზე მიღებული 
გამოსახულება 𝑐𝑐0′ -სათვის; მივიღებთ, რომ უნდა სრულდებოდეს ტოლობა −𝑎𝑎𝑐𝑐1 − 𝑎𝑎2𝑐𝑐2 − ⋯−
𝑎𝑎𝑛𝑛−1𝑐𝑐𝑛𝑛−1 − 𝑎𝑎𝑛𝑛 = 𝑐𝑐0. და ეს ტოლობა მართლაც სრულდება, რადგან ჩვენ მოცემული გვაქვს, რომ 𝑎𝑎 
აკმაყოფილებს განტოლებას 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝑥𝑥𝑛𝑛−1 + ⋯+ 𝑐𝑐1𝑥𝑥 + 𝑐𝑐0 = 0. 

ბეზუს თეორემა. ვთქვათ, 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝑥𝑥𝑛𝑛−1 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−2𝑥𝑥𝑛𝑛−2 + ⋯+ 𝑐𝑐2𝑥𝑥2 + 𝑐𝑐1𝑥𝑥 + 𝑐𝑐0 = 0 განტოლებას აქვს 
ამონახსნი 𝑎𝑎. მაშინ მოიძებნება ისეთი 𝑐𝑐𝑛𝑛−2′ , 𝑐𝑐𝑛𝑛−3′ , … , 𝑐𝑐1′ , 𝑐𝑐0′ , რომ 

𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝑥𝑥𝑛𝑛−1 + ⋯+ 𝑐𝑐1𝑥𝑥 + 𝑐𝑐0 = (𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)(𝑥𝑥𝑛𝑛−1 +  𝑐𝑐𝑛𝑛−2′ 𝑥𝑥𝑛𝑛−2 + ⋯+ 𝑐𝑐1′𝑥𝑥 + 𝑐𝑐0′ ). 



 

ბეზუს თეორემიდან ჩვენი თეორემა 2 სულ იოლად გამოიყვანება ― მაგალითად, ინდუქციით.  

ამით როგორც იქნა დასრულდა თეორემა 1-ის დამტკიცება. ასე რომ ახლა ჩვენს განკარგულებაშია 
პირველადი ელემენტებიც. როგორც ვთქვით, ისინი გამოსადეგია არა მარტო იმისათვის, რომ 
შევადგინოთ მოხერხებული გამრავლების ტაბულა (რაც თავისთავად მნიშვნელოვანია). მათი 
მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია ავხსნათ, თუ როგორაა მოწყობილი ყველანაირი სასრული ველები. 

დავუბრუნდეთ თეორემა 2-ს. ის გვეუბნება, რომ 𝑛𝑛 ხარისხის განტოლებას გააჩნია არა უმეტეს 𝑛𝑛 
ამონახსნისა, მაგრამ არ გვეუბნება, რამდენი ამონახსნი გვექნება. გასაგებია, რა ხდება პირველი 
ხარისხის განტოლებებისათვის. მაგრამ უკვე მეორე ხარისხის განტოლებებისათვის ჩვენ ვნახეთ, 
რომ 𝑥𝑥2 = 𝑎𝑎 სახის განტოლების ამონახსნი შეიძლება საერთოდ არ არსებობდეს, მაგალითად, 
მარტივ ველზე 𝔽𝔽𝑝𝑝. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მივუერთეთ 𝔽𝔽𝑝𝑝-ს ამ განტოლების ამონახსნი √𝑎𝑎. 

ასეთივენაირად შეიძლება უფრო მაღალი ხარისხის განტოლებების ამონახსნების მიერთებაც. 
ავიღოთ რაიმე განტოლება 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝑥𝑥𝑛𝑛−1 + ⋯+ 𝑐𝑐1𝑥𝑥 + 𝑐𝑐0 = 0, სადაც თითოეული 𝑐𝑐𝑖𝑖 არის 𝔽𝔽𝑝𝑝-ს 
ელემენტი, ე. ი. 𝑝𝑝-ზე გაყოფის ნაშთი. ამ განტოლებას შეიძლება 𝔽𝔽𝑝𝑝-ში გააჩნდეს ამონახსნი 𝑎𝑎, და 
მაშინ ბეზუს თეორემის ძალით მოიძებნება ისეთი 𝑐𝑐𝑛𝑛−2′ , 𝑐𝑐𝑛𝑛−3′ , … , 𝑐𝑐1′ , 𝑐𝑐0′ , რომ 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝑥𝑥𝑛𝑛−1 + ⋯+
𝑐𝑐1𝑥𝑥 + 𝑐𝑐0 დაიშლება ნამრავლად (𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)(𝑥𝑥𝑛𝑛−1 +  𝑐𝑐𝑛𝑛−2′ 𝑥𝑥𝑛𝑛−2 + ⋯+ 𝑐𝑐1′𝑥𝑥 + 𝑐𝑐0′ ). თუ ასეთი ამონახსნი 
𝔽𝔽𝑝𝑝-ში არ მოიძებნა, შეგვიძლია ვცადოთ მივუერთოთ იგი 𝔽𝔽𝑝𝑝-ს: ავაგოთ ახალი ველი 𝔽𝔽𝑝𝑝(𝛼𝛼), 
რომელშიც 𝔽𝔽𝑝𝑝 ქვეველია და კიდევ გვაქვს ახალი ელემენტი 𝛼𝛼, ჩვენი განტოლების ამონახსნი. ეს 
ნიშნავს, რომ ამ ველის ყველა ელემენტი გამოისახება 𝔽𝔽𝑝𝑝-ს ელემენტებისა და 𝛼𝛼-ს მეშვეობით, 
თანაც, ამისთვის დაგვჭირდება 𝛼𝛼-ს არაუმეტეს 𝑛𝑛 − 1 ხარისხისა: ვინაიდან 𝛼𝛼 ჩვენი განტოლების 
ამონახსნია, 𝛼𝛼𝑛𝑛 = −𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝛼𝛼𝑛𝑛−1 − ⋯− 𝑐𝑐1𝛼𝛼 − 𝑐𝑐0. ამიტომ 𝔽𝔽𝑝𝑝(𝛼𝛼)-ს ყველა ელემენტს ექნება სახე 
𝑢𝑢0 + 𝑢𝑢1𝛼𝛼 + 𝑢𝑢2𝛼𝛼2 + ⋯+ 𝑢𝑢𝑛𝑛−1𝛼𝛼𝑛𝑛−1, სადაც 𝑢𝑢0,𝑢𝑢1, … ,𝑢𝑢𝑛𝑛−1 ნებისმიერი ნაშთებია 𝔽𝔽𝑝𝑝-დან. ორი ასეთი 
ელემენტის შეკრება ასე მოხდება: 

(𝑢𝑢0 + 𝑢𝑢1𝛼𝛼 + 𝑢𝑢2𝛼𝛼2 + ⋯+ 𝑢𝑢𝑛𝑛−1𝛼𝛼𝑛𝑛−1) + (𝑣𝑣0 + 𝑣𝑣1𝛼𝛼 + 𝑣𝑣2𝛼𝛼2 + ⋯+ 𝑣𝑣𝑛𝑛−1𝛼𝛼𝑛𝑛−1) 

= (𝑢𝑢0 + 𝑣𝑣0) + (𝑢𝑢1 + 𝑣𝑣1)𝛼𝛼 + (𝑢𝑢2 + 𝑣𝑣2)𝛼𝛼2 + ⋯+ (𝑢𝑢𝑛𝑛−1 + 𝑣𝑣𝑛𝑛−1)𝛼𝛼𝑛𝑛−1 

შეკითხვა 2: თუ „ამონახსნების შეთითხვნა“ ასეთი იოლი ყოფილა, რატომაა განტოლებების 
ამოხსნა ასეთი რთული? მოგვცეს განტოლება 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝑥𝑥𝑛𝑛−1 + ⋯+ 𝑐𝑐1𝑥𝑥 + 𝑐𝑐0 = 0, ჩვენც ავიღოთ 
და შევარჩიოთ 𝑐𝑐𝑛𝑛−2′ , 𝑐𝑐𝑛𝑛−3′ , … , 𝑐𝑐1′ , 𝑐𝑐0′  და 𝑎𝑎 ისე, რომ ბეზუს თეორემაში მოცემული ტოლობა 
შესრულდეს, ეგაა და ეგ? 

შეკითხვა 3: ბეზუს თეორემის გამოყენებით დაწერეთ თეორემა 2-ის დამტკიცება. 

შეკითხვა 4: შევნიშნოთ, რომ ბეზუს თეორემის დამტკიცებაში გაყოფა არ დაგვჭირვებია. ეს 
ნიშნავს, რომ ის სრულდება არა მარტო ველებისათვის, არამედ ნებისმიერი რგოლებისათვის. 
მაგალითად, ის სრულდება 𝑚𝑚-ზე გაყოფის ნაშთებისათვის, სადაც 𝑚𝑚 ნებისმიერი, არა მაინც და 
მაინც მარტივი რიცხვია. იქნებ თეორემა 2 აგრეთვე სრულდება ასეთი ნაშთებისათვის? თუ ასეა, 
დაასაბუთეთ. თუ თვლით, რომ არა, მოიყვანეთ მაგალითი ისეთი 𝑚𝑚-ისა, რომლისთვისაც ეს 
თეორემა არ სრულდება, ე. ი. იპოვეთ რაიმე 𝑛𝑛 ხარისხის განტოლება, რომელსაც 𝑛𝑛-ზე მეტი 
ამონახსნი ექნება. 



ხოლო გამრავლება ასე: (𝑢𝑢0 + 𝑢𝑢1𝛼𝛼 + 𝑢𝑢2𝛼𝛼2 + ⋯+ 𝑢𝑢𝑛𝑛−1𝛼𝛼𝑛𝑛−1) (𝑣𝑣0 + 𝑣𝑣1𝛼𝛼 + 𝑣𝑣2𝛼𝛼2 + ⋯+ 𝑣𝑣𝑛𝑛−1𝛼𝛼𝑛𝑛−1) 
გამოსახულებაში უნდა გავხსნათ ფრჩხილები, და სადაც შეგვხვდება 𝛼𝛼𝑛𝑛, ჩავანაცვლოთ ის 
გამოსახულებით −𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝛼𝛼𝑛𝑛−1 − ⋯− 𝑐𝑐1𝛼𝛼 − 𝑐𝑐0, ასევე 𝛼𝛼𝑛𝑛+1 ჩავანაცვლოთ გამოსახულებით 

𝛼𝛼(−𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝛼𝛼𝑛𝑛−1 − ⋯− 𝑐𝑐1𝛼𝛼 − 𝑐𝑐0) = −𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝛼𝛼𝑛𝑛 − 𝑐𝑐𝑛𝑛−2𝛼𝛼𝑛𝑛−1 − ⋯− 𝑐𝑐1𝛼𝛼2 − 𝑐𝑐0𝛼𝛼
= −𝑐𝑐𝑛𝑛−1(−𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝛼𝛼𝑛𝑛−1 − 𝑐𝑐𝑛𝑛−2𝛼𝛼𝑛𝑛−2 − ⋯− 𝑐𝑐1𝛼𝛼 − 𝑐𝑐0) − 𝑐𝑐𝑛𝑛−2𝛼𝛼𝑛𝑛−1 − ⋯− 𝑐𝑐1𝛼𝛼2 − 𝑐𝑐0𝛼𝛼
= (𝑐𝑐𝑛𝑛−12 − 𝑐𝑐𝑛𝑛−2)𝛼𝛼𝑛𝑛−1 + (𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝑐𝑐𝑛𝑛−2 − 𝑐𝑐𝑛𝑛−3)𝛼𝛼𝑛𝑛−2 + (𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝑐𝑐𝑛𝑛−3 − 𝑐𝑐𝑛𝑛−4)𝛼𝛼𝑛𝑛−3 + ⋯
+ (𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝑐𝑐1 − 𝑐𝑐0)𝛼𝛼 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝑐𝑐0 

და მსგავსად თითოეული 𝛼𝛼𝑛𝑛+𝑗𝑗-სათვის, 𝑗𝑗 = 1, … ,𝑛𝑛 − 1. 

თუმცა, აქ ერთი ხაფანგია: მაშინაც კი, როცა 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝑥𝑥𝑛𝑛−1 + ⋯+ 𝑐𝑐1𝑥𝑥 + 𝑐𝑐0 არ წარმოდგება 
(𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)(𝑥𝑥𝑛𝑛−1 +  𝑐𝑐𝑛𝑛−2′ 𝑥𝑥𝑛𝑛−2 + ⋯+ 𝑐𝑐1′𝑥𝑥 + 𝑐𝑐0′ ) სახით, ის მაინც შეიძლება დაიშალოს ორი სხვადასხვა 
უფრო დაბალი ხარისხის გამოსახულების ნამრავლად; განტოლებას ეწოდება დაუყვანადი, თუ 
ასეთი დაშლა არ არსებობს. 

თუ განტოლება დაუყვანადი არ არის, ჩვენი აგება ველს არ მოგვცემს  

 

პირველადი ელემენტების არსებობიდან გამოდის შემდეგი 

დამტკიცება. ავიღოთ 𝑝𝑝𝑛𝑛-ელემენტიანი ველი 𝔽𝔽. როგორც ვნახეთ, ის შეიცავს ერთადერთ მარტივ 
ქვეველს 𝔽𝔽𝑝𝑝, და არის 𝑛𝑛-განზომილებიანი ვექტორული სივრცე ამ ქვეველზე. თეორემა 2-ის 
მიხედვით 𝔽𝔽-ს გააჩნია პირველადი ელემენტი 𝑎𝑎. ელემენტები 1, 𝑎𝑎,𝑎𝑎2, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛 წრფივად 
დამოკიდებულია, ასე რომ არსებობს განტოლება 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝑥𝑥𝑛𝑛−1 + ⋯+ 𝑐𝑐1𝑥𝑥 + 𝑐𝑐0 = 0, რომელსაც 
აკმაყოფილებს 𝑎𝑎. ამავე დროს, ნაკლები ხარისხის ასეთი განტოლება არ არსებობს, რადგან მაშინ 
𝑎𝑎 შევიდოდა 𝔽𝔽-ის საკუთრივ ქვეველში, არადა 𝑎𝑎 პირველადი ელემენტია. ამავე მიზეზით განტოლება 
დაუყვანადია: თუ  

𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝑥𝑥𝑛𝑛−1 + ⋯+ 𝑐𝑐1𝑥𝑥 + 𝑐𝑐0
= (𝑥𝑥𝑚𝑚 + 𝑑𝑑𝑚𝑚−1𝑥𝑥𝑚𝑚−1 + ⋯+ 𝑑𝑑1𝑥𝑥 + 𝑑𝑑0)(𝑥𝑥𝑛𝑛−𝑚𝑚 + 𝑒𝑒𝑛𝑛−𝑚𝑚−1𝑥𝑥𝑛𝑛−𝑚𝑚−1 + ⋯+ 𝑒𝑒1𝑥𝑥 + 𝑒𝑒0), 

მაშინ 𝑎𝑎 იქნებოდა აგრეთვე ან 𝑥𝑥𝑚𝑚 + 𝑑𝑑𝑚𝑚−1𝑥𝑥𝑚𝑚−1 + ⋯+ 𝑑𝑑1𝑥𝑥 + 𝑑𝑑0 = 0, განტოლების, თუ არა და 
𝑥𝑥𝑛𝑛−𝑚𝑚 + 𝑒𝑒𝑛𝑛−𝑚𝑚−1𝑥𝑥𝑛𝑛−𝑚𝑚−1 + ⋯+ 𝑒𝑒1𝑥𝑥 + 𝑒𝑒0 = 0 განტოლების ამონახსნი. ორივე შემთხვევაში 𝑎𝑎 
შევიდოდა 𝔽𝔽-ის საკუთრივ ქვეველში.  

თეორემა 3. ყველა სასრული 𝑞𝑞 = 𝑝𝑝𝑛𝑛-ელემენტიანი ველი მიიღება მარტივი ველიდან რომელიღაც 
𝑛𝑛 ხარისხის დაუყვანადი განტოლების ამონახსნის მიერთებით. 

შეკითხვა 5: შეგიძლიათ ასეთი გამრავლების ფორმულა ამოწეროთ თავიდან ბოლომდე? 

შეკითხვა 6: ძალიან ადვილი შესამოწმებელია, რომ 𝔽𝔽2-ზე განტოლებას 𝑥𝑥5 + 𝑥𝑥4 + 1 = 0 
ამონახსნი არა აქვს. მიუხედავად ამისა, ეს განტოლება არ არის დაუყვანადი: 𝑥𝑥5 + 𝑥𝑥4 + 1 
შეიძლება დაიშალოს ორი უფრო დაბალი ხარისხის გამოსახულების ნამრავლად. როგორია ეს 
გამოსახულებები? 

შეკითხვა 7: აბა რატომ? და თუ შეგიძლიათ თქვათ, ველს თუ არ მოგვცემს, აბა რას მოგვცემს? 



კვლავ კოდები, ვექტორული სივრცეები და ქვესივრცეები  

თეორემები 1 (პირველადი ფესვების არსებობის შესახებ) და 2 (განტოლებების ამონახსნების 
რაოდენობის შესახებ) იმითაცაა ღირშესანიშნავი, რომ ისინი საფუძვლად უდევს ბევრი სხვადასხვა 
ძალიან კარგი თვისებების მქონე წრფივი კოდების აგებას. ასეთია, მაგალითად, რიდ-სოლომონის 
კოდები. 

წრფივი კოდების უმრავლესობა არის რომელიმე 𝔽𝔽 სასრულ ველზე სტანდარტული 𝔽𝔽𝑛𝑛 ვექტორული 
სივრცის ქვესივრცეები. 

ზუსტად რომ ვთქვათ, თითოეული 𝑛𝑛 ნატურალური რიცხვისათვის სტანდარტული 𝑛𝑛-განზომილებიანი 
ვექტორული სივრცე 𝔽𝔽𝑛𝑛 შედგება 𝔽𝔽 ველის ელემენტთა 𝑛𝑛-ეულებისაგან. ამრიგად, მისი ელემენტი 
ასეთნაირად გამოიყურება: (𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛), სადაც თითოეული 𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛 არის 𝔽𝔽-ის რომელიღაც 
ელემენტი. შეკრება 𝔽𝔽𝑛𝑛-ში კომპონენტობრივია: ეს ნიშნავს, რომ ის მოიცემა ფორმულით 
(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) + (𝑎𝑎1, … , 𝑎𝑎𝑛𝑛) = (𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛 + 𝑎𝑎𝑛𝑛), ხოლო ველის ელემენტებზე გამრავლება ასეთია: 
𝑎𝑎(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) = (𝑎𝑎𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛). 

𝔽𝔽 ველზე რაიმე 𝑉𝑉 ვექტორული სივრცის ქვესივრცე არის ისეთი ქვესიმრავლე 𝑊𝑊 ⊂ 𝑉𝑉, რომელიც 
ჩაკეტილია შეკრებისა და ველის ელემენტებზე გამრავლების მიმართ. ეს ნიშნავს, რომ თუ 𝑥𝑥 და 𝑦𝑦 
რაიმე ელემენტებია 𝑊𝑊-დან, ხოლო 𝑎𝑎 რაიმე ელემენტი 𝔽𝔽-იდან, მაშინ როგორც 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦, ისე 𝑎𝑎𝑥𝑥 
აგრეთვე 𝑊𝑊-ს ეკუთვნიან. 

თუ გაიხსენებთ წრფივ კოდებს, რომლებიც ადრე ვახსენეთ, ამ ტერმინებში წრფივი კოდი არის 
ზუსტად იგივე, რაც რომელიმე სტანდარტული ვექტორული სივრცის ქვესივრცე. 

გასაგებია, რომ 𝑉𝑉 სივრცის ნებისმიერი ორი ქვესივრცისათვის 𝑊𝑊, 𝑊𝑊′ მათი თანაკვეთა 𝑊𝑊 ∩𝑊𝑊′, ე. ი. 
𝑉𝑉-ს იმ ელემენტთა ერთობლიობა, რომლებიც 𝑊𝑊-საც ეკუთვნიან და 𝑊𝑊′-საც, აგრეთვე 𝑉𝑉-ს 
ქვესივრცეა. ეს თანაკვეთა არის 𝑉𝑉-ს უდიდესი ისეთი ქვესივრცე, რომელიც 𝑊𝑊-შიც შედის და 𝑊𝑊′-შიც. 
გასაგებია, რომ აქ ორზე მეტი ქვესივრცის აღებაც შეგვიძლია, ქვესივრცეთა ნებისმიერი თანაკვეთა 
კვლავ ქვესივრცეა. 

ნაკლებად ცხადია, არსებობს თუ არა ისეთი უმცირესი ქვესივრცე, რომელიც 𝑊𝑊-საც შეიცავს და 𝑊𝑊′-
საც. ეს ქვესივრცე აღინიშნება სიმბოლოთი 𝑊𝑊 + 𝑊𝑊′ და შედგება ყველანაირი ჯამებისგან 𝑤𝑤 + 𝑤𝑤′, 
სადაც 𝑤𝑤 ეკუთვნის 𝑊𝑊-ს, ხოლო 𝑤𝑤′ კი 𝑊𝑊′-ს.  

თანაკვეთის მსგავსად, აქაც შეგვიძლია ორზე მეტი ქვესივრცის აღება: 𝑊𝑊1,..., 𝑊𝑊𝑘𝑘 ქვესივრცეების 
შემცველი უმცირესი ქვესივრცე 𝑊𝑊1 + ⋯+ 𝑊𝑊𝑘𝑘 შედგება ყველანაირი ჯამებისგან 𝑤𝑤1 + ⋯+ 𝑤𝑤𝑘𝑘, სადაც 
𝑤𝑤𝑖𝑖 არის 𝑊𝑊𝑖𝑖 ქვესივრცის ნებისმიერი ელემენტი, თითოეული 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑘𝑘-სათვის. 

მოცემული 𝑉𝑉-სათვის მისი სხვადასხვა ქვესივრცეების აგების ორი, გარკვეული აზრით ერთმანეთის 
საპირისპირო მეთოდი არსებობს. ერთ-ერთი მათგანის მაგალითი ჩვენ ადრე შეგვხვდა. ჩვენ 
ვახსენეთ წრფივი კოდი 𝔽𝔽3 ველზე, რომელიც შეესაბამებოდა ისეთ სიბრტყეს სივრცეში, რომელიც 
კოორდინატთა ღერძებს მხოლოდ სათავეში კვეთს. ეს კოდი შედგებოდა 𝔽𝔽3-ის შემდეგი 
სამეულებისგან: 012, 021, 102, 201, 120, 210, 111, 222, 000. მისი აღწერა ასეც შეიძლება: ეს კოდი 
შედგება სტანდარტული 3-განზომილებიანი სივრცის 𝔽𝔽33 ისეთი ელემენტებისაგან (𝑎𝑎1,𝑎𝑎2,𝑎𝑎3), რომ 
𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎3 = 0. 

შეკითხვა 8 (ადვილი სავარჯიშო): აჩვენეთ, რომ ასეთნაირად განსაზღვრული 𝑊𝑊 + 𝑊𝑊′ მართლაც 
ქვესივრცეა, და თანაც უმცირესი ქვესივრცე, რომელიც 𝑊𝑊-საც შეიცავს და 𝑊𝑊′-საც. 



მსგავსი აგების ჩატარება გაცილებით უფრო ზოგადადაც შეიძლება. ავირჩიოთ 𝔽𝔽 ველის რაიმე 
ელემენტები 𝑐𝑐1, … , 𝑐𝑐𝑛𝑛 და მათთვის განვიხილოთ სტანდარტულ ვექტორულ სივრცეში 𝔽𝔽𝑛𝑛 ყველა 
ისეთი ელემენტი (𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛), რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას 𝑐𝑐1𝑎𝑎1 + ⋯+ 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 = 0. ასეთი 
ელემენტები ქმნიან ქვესივრცეს 𝐾𝐾(𝑐𝑐1, … , 𝑐𝑐𝑛𝑛) ⊂ 𝔽𝔽𝑛𝑛.  

უფრო ზოგადად, ქვესივრცე იქნება 𝐾𝐾(𝑐𝑐1, … , 𝑐𝑐𝑛𝑛) სახის ქვესივრცეთა ნებისმიერი თანაკვეთაც. 
გასაგებია, რომ ასეთნაირად გამოგვივა 𝔽𝔽𝑛𝑛-ის ქვესივრცეები 𝐾𝐾(𝑐𝑐11, … , 𝑐𝑐1𝑛𝑛) ∩ 𝐾𝐾(𝑐𝑐21, … , 𝑐𝑐2𝑛𝑛) ∩ …∩
𝐾𝐾(𝑐𝑐𝑚𝑚1, … , 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑛𝑛) ყველა ისეთი (𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛)-ებისა, რომლებიც ერთდროულად აკმაყოფილებენ 
ტოლობებს 𝑐𝑐11𝑎𝑎1 + ⋯+ 𝑐𝑐1𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 = 0, 𝑐𝑐21𝑎𝑎1 + ⋯+ 𝑐𝑐2𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 = 0, … , 𝑐𝑐𝑚𝑚1𝑎𝑎1 + ⋯+ 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 = 0, 𝔽𝔽-ის 
რომელიღაც ფიქსირებული 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑗𝑗 ელემენტებისათვის. 

ქვესივრცეების აგების მეორე მეთოდი ასეთია: ავიღოთ 𝔽𝔽 ველზე 𝑉𝑉 ვექტორულ სივრცეში რაიმე 
ელემენტი 𝑣𝑣 და შევეცადოთ აღვწეროთ მისი შემცველი უმცირესი ქვესივრცე 𝑉𝑉-ში. გასაგებია, რომ 
თუ რაიმე ქვესივრცე შეიცავს 𝑣𝑣-ს, მაშინ ის უნდა შეიცავდეს აგრეთვე ელემენტს 𝑎𝑎𝑣𝑣, სადაც 𝑎𝑎 არის 𝔽𝔽-
ის ნებისმიერი ელემენტი. ყველა ამ ელემენტის ერთობლიობა აღვნიშნოთ სიმბოლოთი 𝔽𝔽𝑣𝑣. 
სინამდვილეში ეს 𝔽𝔽𝑣𝑣 ⊂ 𝑉𝑉 უკვე ქვესივრცეა, რადგან სრულდება ტოლობები 𝑎𝑎(𝑎𝑎𝑣𝑣) = (𝑎𝑎𝑎𝑎)𝑣𝑣 და 𝑎𝑎𝑣𝑣 +
𝑎𝑎𝑣𝑣 = (𝑎𝑎 + 𝑎𝑎)𝑣𝑣. გასაგებია, რომ ეს სივრცე შედგება მხოლოდ 0-ისგან, თუ 𝑣𝑣 = 0, თუ არა და მას 
გააჩნია ერთელემენტიანი ბაზისი, რომლის ერთადერთი ელემენტია 𝑣𝑣 (ან მისი ნებისმიერი 
არანულოვანი ჯერადი 𝑎𝑎𝑣𝑣 – ალბათ, გასაგებია, რატომ). 

ისევე, როგორც 𝐾𝐾(𝑐𝑐1, … , 𝑐𝑐𝑛𝑛) სახის სივრცეებიდან, რომლებიც „თითქმის ემთხვევა 𝑉𝑉-ს“, 
თანაკვეთებით შეგვიძლია მივიღოთ უფრო პატარა ქვესივრცეები, 𝔽𝔽𝑣𝑣 სახის სივრცეებიდან, 
რომლებიც „თითქმის ემთხვევა 0-ს“, ჯამებით შეგვიძლია მივიღოთ უფრო დიდი ქვესივრცეები: 
როგორც ვნახეთ, 𝑉𝑉-ს ყოველი  𝑣𝑣1, … , 𝑣𝑣𝑘𝑘 ელემენტებისათვის არსებობს უმცირესი ქვესივრცე, 
რომელიც შეიცავს 𝔽𝔽𝑣𝑣1, ..., 𝔽𝔽𝑣𝑣𝑘𝑘-დან თითოეულს: ეს არის ქვესივრცე 𝔽𝔽𝑣𝑣1 + ⋯+ 𝔽𝔽𝑣𝑣𝑘𝑘, რომელიც, 
როგორც ვნახეთ, შედგება ყველანაირი ჯამებისაგან 𝑤𝑤1 + ⋯+ 𝑤𝑤𝑘𝑘, სადაც 𝑤𝑤𝑖𝑖 არის 𝔽𝔽𝑣𝑣𝑖𝑖 ქვესივრცის 
ნებისმიერი ელემენტი, თითოეული 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑘𝑘-სათვის. ჩვენს შემთხვევაში გამოდის, რომ სივრცე 
𝔽𝔽𝑣𝑣1 + ⋯+ 𝔽𝔽𝑣𝑣𝑘𝑘 შედგება 𝑣𝑣1, … , 𝑣𝑣𝑘𝑘-ს ყველანაირი წრფივი კომბინაციებისგან 𝑎𝑎1𝑣𝑣1 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑘𝑘𝑣𝑣𝑘𝑘, სადაც 
𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑘𝑘 არიან 𝔽𝔽-ის ნებისმიერი ელემენტები. ვიტყვით, რომ 𝔽𝔽𝑣𝑣1 + ⋯+ 𝔽𝔽𝑣𝑣𝑘𝑘 არის 𝑣𝑣1, … , 𝑣𝑣𝑘𝑘-თი 
წარმოქმნილი ან კიდევ რომ ის არის 𝑣𝑣1, … , 𝑣𝑣𝑘𝑘-ზე მოჭიმული ქვესივრცე. 

  

შეკითხვა 9: იმის შემოწმება, რომ 𝐾𝐾(𝑐𝑐1, … , 𝑐𝑐𝑛𝑛) მართლაც ქვესივრცეა, ძალიან ადვილია. თუ 
შეგიძლიათ დაადგინოთ, რას უდრის ამ სივრცეში ბაზისის ელემენტთა რაოდენობა? თურმე ეს 
რაოდენობა დამოკიდებულია მხოლოდ იმაზე, არის თუ არა 𝑐𝑐1, … , 𝑐𝑐𝑛𝑛-ს შორის ერთი მაინც 
არანულოვანი თუ ყველა მათგანი ნულია. ეს რაოდენობაა 𝑛𝑛 − 1, თუ ერთ-ერთი 𝑐𝑐𝑖𝑖 არანულოვანია, 
და 𝑛𝑛, თუ ყველა მათგანი ნულია.   

შეკითხვა 10 (სავარჯიშო): აჩვენეთ, რომ 𝑣𝑣1, … , 𝑣𝑣𝑘𝑘 ქმნიან 𝔽𝔽𝑣𝑣1 + ⋯+ 𝔽𝔽𝑣𝑣𝑘𝑘-ს ბაზისს მაშინ და 
მხოლოდ მაშინ, როდესაც 𝑣𝑣1, … , 𝑣𝑣𝑘𝑘 წრფივად დამოუკიდებლები არიან. საზოგადოდ ამ 
ქვესივრცეს ყოველთვის  გააჩნია ბაზისი, რომელშიც არის არაუმეტეს 𝑘𝑘 ელემენტისა. 



რიდ-სოლომონის კოდები 

განვიხილოთ სტანდარტული 𝑁𝑁-განზომილებიანი სივრცე 𝔽𝔽𝑞𝑞𝑁𝑁 რომელიმე 𝑞𝑞-ელემენტიან ველზე 𝔽𝔽𝑞𝑞. 
ჩვენ ვაპირებთ გამოვიყენოთ თეორემა 2 იმისათვის, რომ უზრუნველვყოთ კარგი (ესე იგი, რაც 
შეიძლება დიდი) დაშორება კოდში, რომელსაც ავაგებთ, როგორც 𝔽𝔽𝑞𝑞𝑁𝑁 სივრცის  გარკვეულ 
ქვესივრცეს. 

თეორემა 2-ის მიხედვით, განტოლებას 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝑥𝑥𝑛𝑛−1 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−2𝑥𝑥𝑛𝑛−2 + ⋯+ 𝑐𝑐2𝑥𝑥2 + 𝑐𝑐1𝑥𝑥 + 𝑐𝑐0 = 0 
გააჩნია არა უმეტეს 𝑛𝑛 ამონახსნისა. გასაგებია, რომ აქ 𝑥𝑥𝑛𝑛-თანაც შეგვეძლო აგვეღო რაიმე 
კოეფიციენტი, ანუ აგვეღო განტოლება 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝑥𝑥𝑛𝑛−1 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−2𝑥𝑥𝑛𝑛−2 + ⋯+ 𝑐𝑐2𝑥𝑥2 + 𝑐𝑐1𝑥𝑥 + 𝑐𝑐0 = 0.  

თუ აღვნიშნავთ 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝑥𝑥𝑛𝑛−1 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−2𝑥𝑥𝑛𝑛−2 + ⋯+ 𝑐𝑐2𝑥𝑥2 + 𝑐𝑐1𝑥𝑥 + 𝑐𝑐0-ს 𝑓𝑓(𝑥𝑥)-ით, თეორემა 2 
გვეუბნება, რომ 𝔽𝔽𝑞𝑞-ს რა ელემენტები 𝑎𝑎1, ..., 𝑎𝑎𝑁𝑁-იც არ უნდა ავიღოთ, 𝑓𝑓(𝑎𝑎1), … , 𝑓𝑓(𝑎𝑎𝑁𝑁)-ს შორის ვერ 
იქნება 𝑛𝑛 ცალზე მეტი ნული. ეს კი ძალიან წააგავს პირობას, რომელიც უზრუნველყოფს კარგი 
ხარისხის კოდს! მართლაც, კარგი კოდის წონა უნდა იყოს მაღალი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მის 
კოდურ სიტყვებში უნდა იყოს რაც შეიძლება ნაკლები ნულები. ჰოდა აქ გვაქვს სწორედ რომ ასეთი 
ვითარება: რაგინდ დიდიც არ უნდა ავიღოთ 𝑁𝑁, ნულების რაოდენობა არ აღემატება 𝑛𝑛-ს! 

ასე რომ თეორემა 2-ის გამოყენებით კარგი კოდის ასაგებად თითქოს ასე უნდა მოვიქცეთ: 
ავირჩიოთ ნატურალური რიცხვები 𝑛𝑛 და 𝑁𝑁, და დავაფიქსიროთ რომელიღაც 𝑎𝑎1, ..., 𝑎𝑎𝑁𝑁 𝔽𝔽𝑞𝑞-დან. 𝔽𝔽𝑞𝑞𝑁𝑁-
ში განვიხილოთ ყველანაირი ელემენტები (𝑓𝑓(𝑎𝑎1), … , 𝑓𝑓(𝑎𝑎𝑁𝑁)), სადაც 𝑓𝑓(𝑥𝑥) გაირბენს 
გამოსახულებებს 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝑥𝑥𝑛𝑛−1 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−2𝑥𝑥𝑛𝑛−2 + ⋯+ 𝑐𝑐2𝑥𝑥2 + 𝑐𝑐1𝑥𝑥 + 𝑐𝑐0, ანუ განვიხილოთ ასეთი 
გამოსახულებები ყველა შესაძლო 𝑐𝑐0, … , 𝑐𝑐𝑛𝑛-ისათვის 𝔽𝔽𝑞𝑞-დან. ყველა ასეთი (𝑓𝑓(𝑎𝑎1), … , 𝑓𝑓(𝑎𝑎𝑁𝑁))-ების 
ერთობლიობა იქნება 𝔽𝔽𝑞𝑞𝑁𝑁-ის ქვესივრცე: სინამდვილეში ეს არის ზუსტად ქვესივრცე, მოჭიმული მის 
ელემენტებზე (1, … ,1), (𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑁𝑁), (𝑎𝑎12, … ,𝑎𝑎𝑁𝑁2 ), … . , (𝑎𝑎1𝑛𝑛, … ,𝑎𝑎𝑁𝑁𝑛𝑛) (თავადაც ადვილად დარწმუნდებით 
ამაში). თუ გვინდა, რომ ეს ელემენტები ქმნიდნენ ჩვენი ქვესივრცის ბაზისს, ბოლო სავარჯიშოს 
მოშველიებით უნდა უზრუნველვყოთ, რომ ისინი წრფივად დამოუკიდებლები არიან. ამის 
უზრუნველყოფაში დაგვეხმარება თეორემა 1. ავირჩიოთ რაიმე პირველადი ელემენტი 𝑎𝑎 და 
ავიღოთ 𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑁𝑁-ის როლში მისი ხარისხები (1,𝑎𝑎, 𝑎𝑎2, … ,𝑎𝑎𝑁𝑁−1). თუ  𝑁𝑁 ნაკლებია 𝑞𝑞-ზე, ეს მოგვცემს 
იმას, რაც გვჭირდება. 

საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ასეთი  

აგება. 𝑞𝑞-ელემენტიან ველში ავირჩიოთ პირველადი ელემენტი 𝑎𝑎 და ორი ნატურალური რიცხვი 𝑛𝑛 
და 𝑁𝑁, სადაც 𝑛𝑛 < 𝑁𝑁 < 𝑞𝑞. ყოველ (𝑐𝑐𝑛𝑛, 𝑐𝑐𝑛𝑛−1, … , 𝑐𝑐1, 𝑐𝑐0) ელემენტს 𝔽𝔽𝑞𝑞𝑛𝑛+1-იდან შევუსაბამოთ ელემენტი 
(𝑓𝑓(1), 𝑓𝑓(𝑎𝑎), 𝑓𝑓(𝑎𝑎2), … , 𝑓𝑓(𝑎𝑎𝑁𝑁−1)) 𝔽𝔽𝑞𝑞𝑁𝑁-ში, სადაც 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝑥𝑥𝑛𝑛−1 + ⋯+ 𝑐𝑐2𝑥𝑥2 + 𝑐𝑐1𝑥𝑥 + 𝑐𝑐0. 
მაშინ ყველა ეს ელემენტი წყვილ-წყვილად განსხვავებულია და მათი ერთობლიობა ქმნის წრფივ 
კოდს წონით არანაკლებ 𝑁𝑁 − 𝑛𝑛.   

შეკითხვა 12 (სავარჯიშო): აჩვენეთ, რომ თუ 𝑎𝑎1 = 1, 𝑎𝑎2 = 𝑎𝑎, 𝑎𝑎3 = 𝑎𝑎2, … 𝑎𝑎𝑁𝑁 = 𝑎𝑎𝑁𝑁−1, სადაც 𝑎𝑎 არის 
𝔽𝔽𝑞𝑞 ველის პირველადი ელემენტი და 𝑁𝑁 < 𝑞𝑞, მაშინ (1, … ,1), (𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑁𝑁), (𝑎𝑎12, … ,𝑎𝑎𝑁𝑁2 ), … . , (𝑎𝑎1𝑛𝑛, … ,𝑎𝑎𝑁𝑁𝑛𝑛) 
არიან 𝔽𝔽𝑞𝑞𝑁𝑁-ის წრფივად დამოუკიდებელი ელემენტები ყოველი 𝑛𝑛 < 𝑁𝑁-ისთვის. 

შეკითხვა 11: დარწმუნდით, რომ ასეთი განზოგადებისას თეორემა 2 მართლაც ძალაში რჩება. ანუ, 
𝑐𝑐𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−1𝑥𝑥𝑛𝑛−1 + 𝑐𝑐𝑛𝑛−2𝑥𝑥𝑛𝑛−2 + ⋯+ 𝑐𝑐2𝑥𝑥2 + 𝑐𝑐1𝑥𝑥 + 𝑐𝑐0 = 0 განტოლებას გააჩნია არა უმეტეს 𝑛𝑛 
ამონახსნისა, როგორიც არ უნდა იყოს 𝑐𝑐𝑛𝑛 (მათ შორის ნულიც). 



დასასრულს მოვიყვანოთ ერთი საინტერესო მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება გავაჩინოთ 
სასრული გეომეტრიული ობიექტი სასრული ალგებრული ობიექტიდან. 

ვთქვათ მოცემულია სასრული ველი 𝔽𝔽𝑞𝑞. მოდი შევეცადოთ მისი საშუალებით ავაგოთ გეომეტრიული 
ობიექტი. კერძოდ, შემოვიღოთ სიმრავლეების წყვილი (𝑃𝑃, 𝐿𝐿),  სადაც 𝑃𝑃 არის რომელიღაც 
წერტილების ერთობლიობა, ხოლო 𝐿𝐿 — რომელიღაც წრფეების ერთობლიობა. ეს წერტილები და 
წრფეები არ იქნება ჩვეულებრივი წერტილები და წრფეები, ეს მოსალოდნელიცაა, ველიც ხომ 
არაჩვეულებრივია. თუმცა შევნიშნოთ, რომ  

• ყოველი ორი წერტილისთვის გვინდა არსებობდეს ერთადერთი წრფე, რომელიც ამ ორ 
წერტილზე გადის.  

• ყოველი ორი წრფისათვის გვინდა არსებობდეს ერთადერთი წერტილი, რომელიც ორივე 
მათგანს ეკუთვნის.  

ამის გასაკეთებლად განვიხილოთ მაგალითად ვექტორული სივრცე 𝔽𝔽𝑞𝑞3 . წერტილების სიმრავლე 𝑃𝑃 
შედგებოდეს 𝔽𝔽𝑞𝑞3-ის ყველა 1-განზომილებიანი ქვესივრცისგან; ხოლო წფრეების სიმრავლე 𝐿𝐿 
შედგებოდეს 𝔽𝔽𝑞𝑞3-ის ყველა 2-განზომილებიანი ქვესივრცისგან.1  

მოდით დავთვალოთ, რამდენი წერტილი და რამდენი წრფე მიიღება ამ კონსტრუქციის შედეგად, 
თუ თავიდან აღებული იყო 𝑞𝑞-ელემენტიანი სასრული ველი 𝔽𝔽𝑞𝑞.  

რადგან 𝑞𝑞 შეიძლება იყოს მხოლოდ მარტივი რიცხვის სასრული ხარისხი, განვიხილოთ 𝑞𝑞 = 22. 
ასეთ შემთხვევაში მიიღება 21 წერტილი და 21 წრფე. ხოლო თუ განვიხილავთ 𝑞𝑞 = 2, მაშინ გვექნება 
7 წერტილი და 7 წრფე, აი ასეთი უცნაური სიბრტყის სურათი:  

  

 

 

 

 

  

                                                            
1 სინამდვილეში ეს კონსტრუქცია შეგვეძლო ჩაგვეტარებინა ნებისმიერ ველზე, კერძოდ უსასრულოზეც. 

შეკითხვა 13. ა) სრულდება თუ არა ასეთ შემთხვევაში ის, რომ ნებისმიერი ორი წერტილი 
განსაზღვრავს წრფეს? რატომ? და თუ ასეა, როგორ დავახასიათოთ ეს წრფე?  (ის, რომ ორი 
წერტილი განსაზღვრავს წრფეს ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ორი წერტილისთვის არსებობს 
ერთადერთი წრფე, რომელიც ამ ორ წერტილზე გადის). 

ბ) სრულდება თუ არა, რომ ნებისმიერი ორი ასეთი წრფის გადაკვეთა ყოველთვის წერტილია? 

შეკითხვა 14. აჩვენეთ, რომ წერტილების რაოდენობა იქნება 𝑞𝑞
3−1
𝑞𝑞−1

= 𝑞𝑞2 + 𝑞𝑞 + 1,  ისევე, როგორც 

წრფეების რაოდენობა. ყოველი წრფე შეიცავს 𝑞𝑞 + 1 ცალ წერტილს და ყოველ წერტილზე 
გაივლის 𝑞𝑞 + 1 წრფე. 



სავარჯიშოები 

ამოცანა 1. აჩვენეთ, რომ თუ 𝑝𝑝 და 𝑞𝑞 განსხვავებული მარტივი რიცხვებია, მაშინ 

𝑝𝑝𝑞𝑞−1 + 𝑞𝑞𝑝𝑝−1 ≡ 1 (mod 𝑝𝑝𝑞𝑞). 
ამოცანა 2. ვთქვათ, 𝑝𝑝1,𝑝𝑝2 … ,𝑝𝑝𝑘𝑘 არიან განსხვავებული მარტივი რიცხვები და 𝑟𝑟 დადებითი 

მთელი რიცხვია, რომელიც იყოფა 𝑝𝑝𝑖𝑖 − 1-ზე, სადაც 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑘𝑘. დაამტკიცეთ, რომ  

𝑎𝑎𝑟𝑟+1 ≡ 𝑎𝑎 (mod 𝑝𝑝1 ⋅  𝑝𝑝2 ⋅ … ⋅ 𝑝𝑝𝑘𝑘) 

ყოველი ნატურალური რიცხვისთვის 𝑎𝑎 ∈ ℕ. 

 

ამოცანა 3. აჩვენეთ, რომ ყველა ნატურალური რიცხვისთვის 𝑛𝑛 ∈ ℕ სრულდება შემდეგი ორი 
პირობა: 

ა) 𝑛𝑛7 ≡ 𝑛𝑛 (mod 42) 

ბ) 𝑛𝑛13 ≡ 𝑛𝑛 (mod 2730) 

 

ამოცანა 4. ვთქვათ 𝔽𝔽 არის ველი, რომლის მახასიათებელია 𝑝𝑝 ≠ 0. აჩვენეთ, რომ 𝑝𝑝𝑎𝑎 = 0 ყველა 
ელემენტისთვის 𝑎𝑎 ∈ 𝔽𝔽. 

 

ამოცანა 5. ვთქვათ 𝔽𝔽 არის ველი, რომლის მახასიათებელია 𝑝𝑝 ≠ 0. აჩვენეთ, რომ ყველა 
ელემენტებისთვის 𝑎𝑎, 𝑎𝑎 ∈ 𝔽𝔽 სრულდება  (𝑎𝑎 + 𝑎𝑎)𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 + 𝑎𝑎𝑝𝑝. 

 

ამოცანა 6. ვთქვათ 𝔽𝔽 არის ველი, რომლის მახასიათებელია 𝑝𝑝 ≠ 0. აჩვენეთ, რომ ყველა 
ელემენტებისთვის 𝑎𝑎1,𝑎𝑎2, … ,𝑎𝑎𝑘𝑘 ∈ 𝔽𝔽 სრულდება   

(𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑘𝑘)𝑝𝑝 = 𝑎𝑎1
𝑝𝑝 + 𝑎𝑎2

𝑝𝑝 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑘𝑘
𝑝𝑝. 

 

ამოცანა 7. იპოვეთ ელემენტების 3 და 4 ის რიგი 𝔽𝔽37-ში და ასევე იპოვეთ 𝔽𝔽37-ის ყველა 
პირველადი ელემენტი.  

ამოცანა 8. იპოვეთ  𝔽𝔽73-ის ყველა პირველადი ელემენტი. 

ამოცანა 9. 𝔽𝔽28 -ში შეადგინეთ 4-სიტყვიანი კოდი, რომლის დაშორებაც არის 5-ის ტოლი. სხვა 
სიტყვებით, შეადგინეთ კოდი, რომელიც შედგება რვასიმბოლოიანი 4 სიტყვისგან და  
რომლის დაშორებაც უდრის 5-ს. 

ამოცანა 10. აჩვენეთ, რომ 𝔽𝔽212-ში  არ არსებობს კოდი, რომელშიც არის 27 სიტყვა და რომლის 
დაშორებაც უდრის 5-ს. 

 


	აწი რას ვაპირებთ

