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  )JSIAU(مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمي،                                                                       19

  1388 زمستان  ،2/74 شماره  ،19سال 
  
  
  تجزيه پذير-Xگروه هاي متناهي 

  
  

  *مرتضي ياوري
 گروه رياضي، واحد كاشان، دانشگاه آزاد اسالمي، كاشان، ايران

  علي رضا اشرفي
 گروه رياضي، دانشگاه كاشان، كاشان، ايران

 

 7/10/87:  تاريخ پذيرش                                         27/9/84:  تاريخ دريافت

  
 چكيده

های کالس-Gتعداد.  باشدG يک زيرگروه نرمال ازA يک گروه متناهی وGفرض کنيم: مقدمه

nAncc اگر،تجزيه پذير گوييم-nا رA نشان داده وAncc)(را با Aتزويج از  قرار می. )(=

)(})(|{دهيم GAAnccGNcc . ی غيرتهی از اعداد طبيعی باشد يک زيرمجموعهXفرض کنيم. =>

XGNcc اگر،مناميتجزيه پذير می-X راGگروه =)( . 

 به طوری که يک گروه ، از اعداد طبيعی استXهایهدف پيدا کردن تمام زيرمجموعه: هدف

 .تجزيه پذير متناظر با آن وجود داشته باشد-Xمتناهی

 ابتدا مركز )۱۰(وسط شهرياري و شهابی در اين مقاله با استفاده از روش ارائه شده ت:روش بررسي

 به مشخصه سازي ۱هاي واجد شرايط را بدست آورده و سپس با استفاده از قضايايي از كارپيلوفسكيگروه

 .پردازيمهاي مورد مطالعه ميگروه

 قضايايي كه در تجزيه پذير حل پذير را مشخص كرده و سپس با استفاده از-nهايابتدا گروه: نتايج

 تجزيه پذير براي-nهاي  به اثبات رسيد، ساختار گروه۲هاي ساده توسط ريچارد بروئربندي گروهرده

۸  ≤ n ≤ ۱بدست آمده است ، . 
  yavarimorteza@yahoo.com: عهده دار مکاتبات*

1- Karpilovsky 
2- Breuer  
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هاي معرفي شده در اين مقاله و البته  و با استفاده از روش≥ 12n اين مسئله براي: گيرينتيجه
  .باشدتر قابل انجام ميمحاسباتي پيچيده

 

 

 .تجزيه پذير-X گروه، کالس تزويج،تجزيه پذير-n زيرگروه:واژه هاي كليدي

  
  مقدمه

 Kعـضوی ماننـد   .  باشـد  G مجموعه تمام زيرگروه های نرمـال از       GN يک گروه متناهی و    Gفرض کنيم 

ــاميم   -n راGNاز ــی ن ــذير م ــه پ ــر،تجزي ــتراکی ازK اگ ــاي  n اش ــزويج متم ــالس ت ــدGز از ک ــن .  باش در اي

nKnccحالت })(|{فرض کنيم . )(= GG NAAnccK .  يک زيرمجموعه غيرتهی از اعداد طبيعی باشد       X و =∋

XKG اگر،تجزيه پذير می ناميم-X راGگروه =. 

 ،ناميم  تجزيه پذير می  -۲ که آن را     ، مفهوم يک زيرگروه نرمال کامل از يک گروه متناهی         ،)۱( در   ۱ ووجی شی    

 در ايـن    ، باشـد  G يک زيرگروه نرمـال کامـل از       N يک گروه و   Gاو ثابت کرده است که اگر     . را معرفی کرده است   

))((از طرفـی  . گروه آبلی مقدماتی می باشـد     -p و يک  G کوچکترين زيرگروه نرمال از    Nصورت GOZN p⊆، 

)1( است و  Gرمال از زيرگروه ن -p بزرگترين GOp)(که در آن   −NN مرتبه G     را می شمارد و مخصوصا ˝G 

 تجزيه پذير می  -۳ که آن را     ،G مفهوم يک زيرگروه نرمال زيرکامل از يک گروه        ،)۲( در   ۲وانگ جينگ . زوج می باشد  

 ، باشد G يک زيرگروه نرمال زيرکامل از يک گروه متناهی        Nاو ثابت کرده است که اگر     .  را معرفی کرده است    ،ناميم

 را  Gمشتق زيرگروه   ،در اين مقاله  .  گروهی است که هر عضوی از آن مرتبه ای از توان اول است             Nدر اين صورت  

)(،n را گروه دوری از مرتبـه      G،nZ'با npE را p-     گـروه آبلـی مقـدماتی از مرتبـهnp کـه p اول اسـت   عـددی 

GG اگـر  ، را غيرکامل می گـوييم     Gگروه.  معرفی می کنيم   G را مرکز  GZ)(و  را مجموعـه   nD)(،همچنـين . ′≠

),( وnمقــسوم عليــه هــای مثبــت عــدد inSmallGroupرا iامــين گــروه از مرتبــه n در کتابخانــه گــروه هــای 

 . تمام گروه های معرفی شده در مقاله متناهی فرض شده اند، )۳(  معرفی می کنيمGAPکوچک

  
  مواد و روشها

سپس به بررسی ساختار گـروه هـای        . تجزيه پذير ارائه می کنيم    -Xابتدا تعدادی مثال از گروه های متناهی      

ابتدا با گروه های    .  از اعداد طبيعی می پردازيم     Xتجزيه پذير غيرکامل برای تعدادی از زيرمجموعه های       -Xمتناهی

 .آبلی متناهی شروع می کنيم

 

 

 
1-Wujie Shi 
2- Wang Jing 
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nDX)(قرار می دهـيم   .  يک گروه آبلی متناهی باشد     G فرض کنيم  .1لم   Gn کـه در آن    ،= در ايـن   . =

 .تجزيه پذير است-X يک گروهGصورت

 رده بندی گروه های آبلی متناهی به سادگی اثبات می شودبا استفاده از . اثبات

|1، عددی اولpفرض کنيم. 2لم  −pqو نمايش گروه qpF  : به صورت زير باشد,

,,1|, 1
,

uqp
qp aabbbabaF ==== − 

* درq عــضوی از مرتبــهuکــه
pZ، ــه ــه پيمان در ايــن صــورت .  مــی باشــد،p گــروه ضــربی از اعــداد صــحيح ب

qpFگروه ,،}1,11,1{
q

pq
q

p −
+

−
 .تجزيه پذير می باشد-+

qpFبه سادگی می توان ديد که در حد يکريختی        . اثبات qpFبه عالوه .  بستگی ندارد  u انتخاب  به ,  گروهـی از نـوع      ,

* زيرگروهی از  Sفرض کنيم . فروبنيوس است 
pZ   باشد که توانهای u     بنـابراين .  را شـامل شـود،qS قـرار مـی    . =

دهيم
q

pr 1−
* در S را نماينده هايی از همدسته های متمايز       vvr,...,1 و =

pZ    با استفاده از گزاره    .  در نظر می گيريم

] در 9.25   می توان ديد که،4[

)11}(10|{)(),1}(|{)(},1{ ,, −≤≤−≤≤=≤≤∈= qnpmbabriSsaa nmFnsvFv qpiqpi 
qpFکالسهای تزويج  در اين صورت بـا توجـه       .  باشد Gزيرگروه سيلوی يکتا از   -p يک Hفرض کنيم .  می باشند  ,

qpFبه اطالعات ذکر شده در مورد کالسهای تزويج      )11( يک گروهH می توان ديد که،,
q

p −
. تجزيه پذير است -+

ــه      ــت ک ــه گرف ــوان نتيج ــی ت ــت م ــديهی از    Hدر نهاي ــره غيرب ــال س ــروه نرم ــک زيرگ qpF ي ــد , ــی باش .  م

qpFبنابراين ,،}1,11,1{
q

pq
q

p −
+

−
 تجزيه پذير می باشد-+

}3p،}1,12,,1گروه غير آبلی از مرتبه-pهر. 3لم  2 ++− pppp-تجزيه پذير است. 

3p،12گروه غير آبلی از مرتبه    -pهر. اثبات −+ pp  ويج دارد و چـون هـر کـالس تـزويج از            کالس تزG   طـولی 

}1,,1,12{ گروهیG در نتيجه، داردpبرابر 2 ++− pppp-تجزيه پذير است 

  فرض کنيم.4لم 

},
2

,1
2

{},
2

,2
4

{ nnYBnnYA +=+= UU 

},3{}|/2;||
2

1{}|2;||
2

2{},
2

3{}||
2

1{ +
++

=
++

= ndndddnddYnnddX UUU 

تجزيه -X يک گروه  n2 از مرتبه  nD2 در اين صورت گروه دووجهی     ، فرد باشد  nاگر.  عددی طبيعی است   n≤3و

تجزيـه  -B يک گـروه   n|/4،nD2تجزيه پذير است و اگر    -A يک گروه  nD2 در اين صورت   ،n|4اگر. پذير است 

 .پذير است

112اين گروه را می توان به صورت      . اثبات
2 ,1|, −− ==== aabbbabaD n

n  ابتدا فرض می کنيم    .  نمايش داد

{ و  فرد باشد  nکه
2

3{}||
2

1{ ++
=

nnddX U .       در اين حالت هر زيرگروه نرمال سره ازnD2،a     را شامل مـی 

اشـــد  زوج بnدر ادامــه فــرض مــی کنــيم کــه     . تجزيــه پــذير اســـت  -X گروهــی nD2شــود و بنــابراين  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  ياوري و اشرفي                                                 تجزيه پذير-Xگروه هاي متناهي                                                             22

  

||;2/|{}3{و
2

1{}|2;||
2

2{ +
++

= ndndddnddY UU .        در اين حالت می توان ديـد کـهnD2  دو  ˝ دقيقـا 

baHزيرگروه نرمال  abaK و =2,  را حـساب    Kncc)( و Hncc)(برای کامل کردن اثبات بايـد     .  دارد =2,

)()(ص است که   مشخ ˝کامال. کنيم KnccHncc 2 در اين صورت   ،n|4اگر. =
4

)( +=
nHncc  و اگر n|/4،  در 

اين صورت
4

6)( +
=

nHncc .قرار می دهيم: 

}.
2

,1
2

{},
2

,2
4

{ nnYBnnYA +=+= UU 

تجزيه پذير  -B گروهی n|/4، nD2تجزيه پذير و اگر   -A يک گروه  n|4، nD2محاسبات ما نشان می دهد که اگر      

 است

 فرض کنيم. 5لم 

},3,
2

4{},3{}|2;2||
2

2{}|/2;||
2

1{ +
+

=+
++

= nnXYndndddnddX UUU 

 مـی  n8 از مرتبـه nQ4گروه چهارگـانی تعمـيم يافتـه     فرد باشد در اين صورتnاگر.  عددی طبيعی استn≤2و

 .تجزيه پذير است-Y گروهیnQ4، زوج باشدnتجزيه پذير است و اگر-X يک گروه،باشد

1122 به صورت ،nQ4،2≥nنمايش. اثبات
4 ,,1|, −− ==== aabbababaQ nn

n  واضـح  ˝کـامال .  مـی باشـد 

 : کالس تزويج به صورت زير داردnQ4،3+nاست که

}.10|{};10|{);11}(,{};{};1{ 122 −≤≤−≤≤−≤≤ +− njbanjbanraaa jjrrn 
بنـابراين در ايـن     .  را شامل می شـود     a زيرگروه دوری  nQ4 در اين صورت هر زيرگروه نرمال از       ، فرد باشد  nاگر

baدر اين جالت دو زيرگروه نرمـال       ، زوج باشد  nاگر. تجزيه پذير است  -X گروهی ،nQ4حالت aba و 2, ,2 

را داريم که هر دو آنها
2

4+n-بنابراين. تجزيه پذير هستند،nQ4گروهی Y-تجزيه پذير است 

  
  نتايج و بحث

آيـا گروهـی    .  را شـامل مـی شـود       ۱ زيرمجموعه متناهی از اعداد طبيعی باشد کـه          X فرض کنيم  .1سئوال  

 تجزيه پذير باشد؟-X را می توان يافت کهGمتناهی مانند

}1,,{ يک گروه متناهی   Gفرض کنيم . 1قضيه mn-  که ،تجزيه پذير باشد mn  در ايـن   ، حل پذير باشد   Gاگر. 1>>

 صورت

1. G′آبلی است ، 

2. },,1{ GGKG ′=، 

3. )( rpEG  ، ماکسيمال استG در′≅

4. Gيک گروه فروبنيوس با هسته ی G′می باشد ، 

qnp وq يک گروه دوری با مرتبه ی عدد اولGمتمم .5 r )1(1  ، می باشد−=−

 . ساده است′G وn≤5 در اين صورت، باشدn≥8 گروه متناهی غيرکامل غير حل پذير باGاگر .6
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بنـابراين بـدون آنکـه    . تجزيه پذير است-nD)( يک گروه  n هر گروه آبلی متناهی از مرتبه      ،۱با استفاده از لم     . اثبات

 ′Gهمچنـين فـرض مـی کنـيم کـه         .  گروهی غير آبلـی اسـت      Gيم فرض کنيم که    می توان  ،کليت مسئله بهم بخورد   

GGGدر اين صورت  . گروهی غير آبلی است    )(4 و 1>′′>′> ≥GNcc     بنـابراين .  که تنـاقض اسـتG′   آبلـی 

GNG در ايـن صـورت     ، باشـد  ′G و مخـالف بـا     G يـک زيرگـروه نرمـال غيربـديهی سـره از           Nاگـر . است ′= 

GN′=1و I .بنابراين،GNG GNG}{پـس .  کـه غيـر ممکـن اسـت        ، آبلی می باشد   G و ≅×′  ′Gچـون . =′

qGG در ايـن صـورت     ، می باشد  Gبزرگترين زيرگروه   کـوچکترين زيرگـروه     ′Gچـون .  اول اسـت   q کـه  :′=

qpG،بنـابراين .  می باشـد rp يک زيرگروه آبلی مقدماتی از مرتبه  ′Gر نتيجه  د ، می باشد  Gنرمال r= . چـونG 

pq در نتيجه  ،غير آبلی می باشد    Gx و برای هـر    ≠ ′∈≠1،GxCG  از  2.1بنـابراين بـا اسـتفاده از قـضيه          . )(=′
)۵(G       يک گروه فروبنيوس بـا هـسته G′    چـون .  مـی باشـدG′    از 1.5 بنـابراين بـا اسـتفاده از قـضيه        ، آبلـی اسـت 
)۵(،

q
G

n
1

1
−′

qnp و رابطه−= r )1(1   ، گروه متناهی غيرکامل غير حل پذير باشدGاگر.  بدست می آيد−=−

  ساده است ′G وn≤5 می توانيم نتيجه بگيريم که،)۷( از 1.2 و لم )۶( از ۲با استفاده از لم 

در ايـن   . GN≤2تجزيـه پـذير باشـد و      -n يک گروه متناهی غيرکامل غير حل پذير       Gفرض کنيم . 6لم  

BZG عددی اول و   GN،n=2صورت n  کـالس تـزويج     n˝ يک گروه ساده غير آبلی با دقيقا       B که در آن   ،≅×

 .است

BAG،)۸( از   ۲با استفاده از قضيه     .  باشند GN عضوهای B و A فرض کنيم  .اثبات شخص اسـت   به سادگی م  . ≅×

 هـستند و  G تنها زيرگروه های نرمال غيربديهی سره ازB وA،)۹(با استفاده از .  گروه هايی ساده هستند    B و Aکه

GG در اين صورت   ، گروه های ساده غير آبلی باشند      B و Aاگر. GN=2همچنين بنـابراين  .  که تناقض است   ′=

nZA عددی اول وn، ساده استAچون.  را آبلی در نظر می گيريم  Aيکی از آنها آبلی است و  ما        بنابراين لـم  . ≅

 ثابت می شود

}1,,{ يک گروه متناهی غيرکامل غيـر حـل پـذير          Gفرض کنيم . 2قضيه   mn-     در ايـن  . تجزيـه پـذير باشـد

55 با Gصورت AZ ×،5S،6S،26 2⋅A،36 2⋅A،))7,2((PSLAut و ))8,2((PSLAut  26که.  يکريخت است 2⋅A 

36و  2⋅A6 توسيع های غيريکريخت گروه متناوبAستند ه. 

 و همچنـين    G يک زيرگروه نرمال غيربديهی سره يکتا از       ′G،)۱۰( از   1.2 با استفاده از قضيه      ، باشد n=2اگر. اثبات

 n=3فـرض مـی کنـيم     .  که به تناقض می رسـيم      ،ل پذير باشد   ح Gاين ايجاب می کند که    . آبلی مقدماتی می شود   

 می توان نتيجه    ،)۱۱( با استفاده از     ،تجزيه پذير است  -H، ۳چون.  باشد G يک زيرگروه نرمال غيربديهی سره از      Hو

 ،)۶( از ۶ و ۵ ،)۸( از ۵ و بـا اسـتفاده از قـضايای       n≤4بنابراين.  حل پذير است که اين غيرممکن است       Hگرفت که 

 . قضيه اثبات می شود)۷( از 6.2 و5.2

}2,1,...,{تجزيه پـذير باشـد و     -X يک گروه متناهی   Gفرض کنيم . 7لم   nX  n≥3در ايـن صـورت    . =

 . يکريخت است3S و يا2Z و۱ با Gو
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در ايـن   .  غير آبلی باشد   Gفرض کنيم . G≥2،روه های آبلی متناهی    با استفاده از نظريه گ     ، آبلی باشد  Gاگر. اثبات

G از مرتبه فرد   N يک گروه فروبنيوس با هسته     G،)۱۲( از   1.2صورت با استفاده از گزاره      
2
از طـرف   .  مـی باشـد    1

3SG اگر ،)۱۲( از   2.2ديگر با استفاده از قضيه       فـرض  .  دارد Mمـتمم آبلـی يـا نرمـال       -۲ يـک    G آنگـاه  ، نباشد ≅

MZG در اين صورت   ، نرمال است  Mکنيم ×≅  H و n≤5فـرض کنـيم کـه     . n≠4 و اين ايجاب می کند که      2

ــروه  ــک زيرگ )2(ي −n- ــذير از ــه پ ــدGتجزي ــورت .  باش ــن ص ــال از Hدر اي ــروه نرم ــک زيرگ ــتM ي .  اس

)M،)1چون −n-  ۱۲( از   1.2 با استفاده از گزاره      ،تجزيه پذير است(،M          بايد زوج باشد که ايـن غيـرممکن اسـت  .

 .بنابراين لم ثابت می شود

}3,2,1,{ يک گروه متناهی غيرکامـل     Gفرض کنيم . 3قضيه   n- ،},4,3,1{ m-  4,2,1,{ يـا{ m-    تجزيـه پـذير

 در اين صورت. m<4 وn<3 که در آن،باشد

1(7,6,5=nو G6 باZ،8D،8Q،4S،)3,20(SmallGroupو يا )3,24(SmallGroupيکريخت است ، 

2(Gبا )9,36(SmallGroup،يک گروه متاآبلی از مرتبه )2)12 2
1

−
−n

nبه طوری که n12 عدد طبيعی فرد و 2
1

−
−n

 

2)12(يک مرسن اول باشد و يا با يک گروه متاآبلی از مرتبه 3 −
n

nبه طوری که n|3123 و −
n

 يک عدد مرسن اول 

 ، يکريخت است،باشد

3(G8 با يک گروه آبلی از مرتبه،)1,12(SmallGroup،)13,24(SmallGroup، )43,168(SmallGroup، يک 

2)12(گروه متاآبلی از مرتبه 1 −+ nn22)12( و يا با يک گروه متاآبلی از مرتبه −nn12 که −nيک عدد مرسن اول 

 . يکريخت است،باشد

 . قضيه اثبات می شود،)۳( در GAPو محاسبات نرم افزار)۱۴-۱۳(با استفاده از نتايج اصلی . اثبات

حال . تجزيه پذير را در حاالت فوق مشخص نمود-Xبرای کامل شدن بحث فوق بايستی وضعيت گروه های کامل

 :وال زير به پايان می رسانيماله را با سئمق

 تجزيه پذير کامل وجود دارد؟-X آيا هيچ رده بندی از گروه های متناهی.2سئوال 

 

  نتيجه گيري
روش ارائه شده مبتني بر رده بندي . تجزيه پذيري گروه هاي متناهي مورد بررسي قرار گرفت-Xدر اين مقاله مسئله 

اين امكان وجود دارد كه با . استفاده از قضايايي از ووجی شي و رده بندي گروه هاي ساده بودچنين گروه هايي با 

استفاده از كارهاي رياضي داني اسپانيايي به نام ورا لوپز در رده بندي گروهاي با تعداد داده شده اي رده تزويج، 

از طرف ديگر روش هاي .  آن نپرداخته ايمبتوان روش جديدي براي بررسي اين مسئله يافت ولي ما در اين مقاله به

براي حل اين مسئله در حاالت باالتر اين نرم افزار به دليل حجم .  بودGAPما كامال محاسباتي و مبتني بر نرم افزار 

 .محاسبات قابل استفاده نيست و بايستي روش هايي نظري براي حل مسئله يافت
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