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1. A pályázat ćıme: ,,Gamma függvényre vonatkozó egyenlőtlenségek
éleśıtése és alkamazások”.

2. A kutatás megvalóśıtásának időtartama: A három éves pályázat
(2011-2014) 2011/2012-es tanévre vonatkozó értéke 10000 Ron.

3. A kutatási tervezet megvalóśıtásában részt vevő személyek : ku-
tatásvezető dr. Kupán Pál, tagok: drd. Márton Gyöngyvér, dr. Szász
Róbert, dr. Kovács Lehel, valamint Nóda Loránd másodéves informatikus
hallgató.

4. A kutatási feladatok megvalóśıtása. A kutatás első lépésében a ku-
tatócsoport tagjai áttanulmányozták a szakirodalomban fellelhető, a Gamma
függvényre vonatkozó fontosabb eredményeket. Ezt követően sajátosabb
témára tértünk át, nevezetesen a Gamma függvényre vonatkozó egyenlőtlenségekre.
A szakirodalomban több erre vonatkozó erdemény is van, például az alábbi
dupla egyenlőtlenség [I]

x2 + 1

x+ 1
≤ Γ (x+ 1) ≤ x2 + 2

x+ 2
, x ∈ [0, 1] . (1)

A kutatásunk egyik célja a fenti egyenlőtlenség éleśıtése. Az egyenlőtlenség
baloldalára a következő éles egyenlőtlenséget bizonýıtottuk:

x2 + α

x+ α
≤ Γ (x+ 1) , x ∈ [0, 1] (2)

ahol α = γ
1−γ ≈ 1.365, és γ ≈ 0.577 az Euler-Mascheroni-féle konstans. Az

eredmény éles olyan szempontból, hogy α helyett semmi más nagyobb szám
nem szerepelhet. A baloldali korlát a [ZGQ] cikkben szereplő korlátot is
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jav́ıtja: (
x2 + 1

x+ 1

)2(1−γ)

≤ x2 + α

x+ α
≤ Γ (x+ 1) , x ∈ [0, 1] . (3)

A (1) képlet jobboldali becslésében csak részeredményeket értünk el, például

Γ (x+ 1) ≤ x2+β
x+β

, x ∈ [0, 1] , akkorβ > 1
γ
≈ 1.733. Az eredményeket a

”
A

Sharp inequality concerning the Gamma function” cikkben foglaltuk össze és
elküldtük az Integral transforms and special functions ćımű szakfolyóirathoz
ahol elfogadták és megjelenés alatt van. Az eredmények megvalóśıtásához
hozzájárultak: Kupán Pál, Szász Róbert.

A (3) egyenlőtlenség igazolásához a [ZGQ] cikk szerzői a lnΓ(x+1)
ln(x2+1)−ln(x+1)

függvény monotońıtását használták az x ∈ (0, 1) intervallumon. A tulaj-
donság igaznak bizonyul a x ∈ (1,∞) intervallumon is. A bizonýıtáshoz

felhasználtuk, hogy a (lnΓ(x+1))′

(ln(x2+1)−ln(x+1))′
függvény úgyszintén növekvő. Az

eredmények megvalóśıtásához hozzájárultak: Kovács Lehel, Kupán Pál, Márton
Gyöngyvér, Nóda Lóránd, Szász Róbert. A tanulmány nincs elküldve közlésre.

A Γ függvény fontos szerepet játszik a statisztikában és ezáltal összefügg
a kriptográfiában használatos véletlen számok tesztelésével.

A számı́tástudományban a faktorizációs probléma nehézsége máig sem
egy eldöntött kérdés. Általában visszavezetik a h́ıres N = NP kérdésre, ah-
ogyan teszi Lipton is a [L] könyvében, ahol többek között ahhoz a kérdéskörhöz
is hozzákapcsolja a problémát, miszerint létezik-e valódi duplikációs for-
mula a Γ függvényre. Lipton bebizonýıtja, hogy ha a Γ(z)Γ(z + 1/2) =
21−2z

√
πΓ(2z) képlet helyett a Γ(z)Γ(z) = c2wΓ(2z) formula lenne igaz, akkor

a faktorizációs probléma megoldható lenne polinom időben.
1979-ben Rabin [R] egy olyan titkośıtási rendszert publikált, melynek biz-

tonsága a faktorizációs probléma nehézségén alapszik. Rabin bizonýıtotta azt
is, hogy az általa publikált titkośıtási rendszer biztonsága és a faktorizációs
probléma nehézsége ekvivalensek. Viszont a Rabin rendszer a választott
rejtjelezett-szöveg t́ıpusú támadásnak nem áll ellen, ami azt jelenti, hogy a
2000-es években megállaṕıtott biztonsági követelményeknek már nem tesz
eleget a rendszer, [CS].

A 2012 július 2-4 között megrendezett 12. Central European Conference
on Cryptology konferencián Márton Gyöngyvér egy olyan titkośıtási rend-
szert javasolt, mely módośıtja a Rabin rendszert úgy, hogy az a választott
rejtjelezett-szöveg t́ıpusú támadásnak is ellenálljon. A rendszer biztonságának
bizonýıtásánál a [HKS] eredményeit is használta.
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Nóda Lóránd egyetemi hallgató véletlen szám generátor algoritmusok im-
plementálását végezte el, például a Linear Congruential, Quadratic Congru-
ential, Cubic Congruential, Modular Exponentiation, Blum Blum Shub Pseu-
doRandom. A jövőben az algoritmusok által generált sorozatokat statisztikai
teszteknek fogja alávetni, hogy kiderüljön mennyire tesznek eleget a követelményeknek.
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Marosvásárhely, 2012.07.12. dr. Kupán Pál, kutatásvezető
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