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سرشت ابر زوج چهار و سه دقیقا با متناهی ساده گروه های بندی رده سمت به
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چکیده

ناپذیر تحویل سرشت های از افراز یک و گروه از افراز یک از متشکل زوجی گروه یک برای سرشت ابر زوج یک
ابر را گروه از فراز یک در واقع عناصر اجتماع می کنند. صدق سازگاری نام به خاصی شرایط در چنان که است آن
این در می نامیم. گروه آن سرشت ابر یک را گروه ناپذیر تحویل سرشت های فراز یک از خاصی خطی ترکیب و کالس

می باشند. سرشت ابر زوج چهار یا سه دقیقا دارای که می پردازیم گروه هایی مطالعه ی به مقاله

سوزوکی. گروه متناوب، گروه پراکنده، گروه کلیدی: واژه های

.20D15 ،20C15 :(2010) ریاضی موضوعی رده بندی

مقدمه ١

گروه های همکارانش و لوئیس مارک ٢٠١۵ سال در است. متناهی گروه منظور می شود صحبت گروه از کجا هر مقاله این سراسر

هستند. یکریخت Sp(۶, ٢) یا S٣ یا Z٣ با گروه هایی چنین کردند ثابت آن ها کردند. بندی رده را سرشت ابر زوج دو دقیقا با متناهی

غیر گروه های مطالعه ی به مقاله این در ما کرد. بندی رده را سرشت ابر زوج سه دقیقا با پذیر حل گروه های ٢٠١۶ سال در واین١

تعداد بین دوسویی ارتباطی حالت این در می پردازیم. سرشت ابر زوج چهار با دلخواه گروه های و سرشت ابر زوج سه با پذیر حل

صوفی اول اعداد تعداد بودن نامتناهی یا متناهی چون و یافت خواهیم ژرمن صوفی نوع اول اعداد تعداد و سرشت ابر زوج های

نامتناهی یا متناهی مورد در نمی توانیم ما می گذرد. آن عمر از سال یکصد حدود که است اعداد نظریه در نشده ای حل مساله ژرمن

اولی عدد ژرمن صوفی عدد از منظور اینجا در کنیم. نظر اظهار دقیق طور به سرشت ابر زوج چهار یا سه با گروه های تعداد بودن

باشد. اول هم ٢p+ ١ به طوری که است p مانند

اولیه مفاهیم ٢

اعداد میدان روی G ناپذیر تحویل سرشت های تمام مجموعه معرف Irr(G) کنید فرض نیز است. متناهی گروهی G کنید فرض

است: زیر شرایط با Irr(G) از افرازی X کنید فرض باشد. مختلط

دارند. قرار X مجموعه در χX اجزا تمام که دارد وجود χX ∈ X چون سرشتی X ∈ X هر برای الف.

مکاتبات مسئول و *سخنران

١Wynn
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است. ثابت K ارزی هم کالس های روی χX هر چنان که دارد K چون افرازی G ب.

است. K از عضوی {١} ج.

.|K| = |X | د.

می نامیم. سرشت ابر را X عناصر و کالس ابر را K عناصر ،G روی سرشت ابر زوج یک را (X ,K) زوج دراین صورت

دارند. وجود G برای زیر به صورت سرشت ابر زوج دو دراین صورت .Irr(G) = {χ١, . . . , χr} کنید فرض .٢ . ١ مثال

.K = {xG١ , . . . , xGr } و X = {{χ١}, . . . , {χr}} الف.

.K = {{e}, G− {e}} و X = {{χ١}, Irr(G)− {χ١}} ب.

می نامند. G بدیهی سرشت ابر زوج های را (X ,K) زوج های حالتی دو چنین در

سرشت های نرم لذا و ∥ χY ∥=
t∑

j=١
b٢j و ∥ χX ∥=

s∑
i=١

a٢i مثال به عنوان نیست. یک لزوماً سرشت ها ابر نرم که کنید توجه

نیستند. برابر لزوما χX

می شوند: تعریف زیر به صورت χY و χX سرشت ابر دو ضرب

⟨χX , χY ⟩ =
١
|G|

∑
g∈G

χX(g)χY (g)

دراین صورت باشند. K عناصر مجموعه Kr ،. . . ،K١ کنید فرض حال

⟨χX , χY ⟩ =
١
|G|

r∑
i=١

∑
g∈Ki

χX(g)χY (g)

=
١
|G|

r∑
i=١

|Ki|χX(gi)χY (gi)

هستند. Ki از ثابتی عضو giها آن در که

.CF (G) = {f : G −→ C | است ثابت K فرازهای روی f} .٢ . ٢ تعریف

.σX =
∑
ψ∈X

ψ(١)ψ ،X ∈ X هر برای .٢ . ٣ قرارداد

توابع و |S| = |K| اگر دارند. قرار X در آن اجزا که باشد سرشتی χX و X ∈ X ،Irr(G) از افرازی X کنیم فرض [٣] .۴ . ٢ لم

معادلند: زیر احکام آن گاه باشند، ثابت K فرازهای روی χX

است. K از عضوی {١} مجموعه الف.

است. σX از ثابتی مضرب χX سرشت هر ب.

است. χX سرشت های از یکی از جزیی G تحویل ناپذیر سرشت هر ج.

که بود این امر این دلیل کردیم. سرشت ابر زوج تعریف وارد را {١} بودن فراز فرض دلیل چه به که می دهد نشان قبل لم

باشد. χX سرشت های از یکی از جزیی تحویل ناپذیر سرشت هر می خواهیم
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K فرازهای روی σX سرشت های هرگاه می نامیم X با سازگار را G از K افراز یک ،Irr(G) از X افراز به ازای .۵ . ٢ تعریف

کنند. اختیار ثابتی مقدار

هستند. بدیهی زوج های آن ها سرشت ابر زوج های تنها یعنی ندارند خاصیتی چنین ٣ یا ٢ مرتبه از گروه های

ابر از اجتماعی H هرگاه می نامیم نرمال ابر ،(X ,K) سرشت ابر زوج به نسبت را G گروه از H زیرگروه یک .۶ . ٢ تعریف

باشد. K کالس های

سرشت ابر زوج دومین به نسبت اما برعکس و است نرمال ابر نرمال، زیرگروه هر مینیمم، سرشت ابر زوج به نسبت .٢ . ٧ مثال

هستند. نرمال ابر G و {١} تنها بدیهی،

باشند. {١} و G ،G نرمال ابر زیرگروه های تنها سرشت، ابر زوج هر در هرگاه می نامیم ساده ابر را G .٢ . ٨ تعریف

است. ساده ساده ای، ابر هر که کنید توجه

.K̂ =
∑
x∈K

x ،K ⊆ G هر برای .٢ . ٩ تعریف

.Z(CG) = ⟨x̂G | x ∈ G⟩ که می دانیم مقدماتی سرشت نظریه از

.fX =
∑
ψ∈X

eψ ،X ⊆ Irr(G) هر برای هم چنین .eψ =
∑
g∈G

ψ(١)ψ(g)
|G|

g ،ψ ∈ Irr(G) هر برای .٢ . ١٠ تعریف

سرشت ابر زوج به نسبت H ⊂ G زیرگروه است. شده داده G متناهی گروه برای (X ,K) سرشت ابر زوج کنیم فرض .٢ . ١١ قضیه

.H =
∩n
i=١Kerχi که باشند موجود χ١, . . . , χn ∈ X سرشت های ابر اگر تنها و اگر است نرمال ابر (X ,K)

است. کرده ثابت سرشت ابر زوج سه با پذیر حل گروه های درباره را زیر قضیه [۴] مقاله در واین

دووجهی گروه G یا G ∼= A۴ ،G ∼= Z۵ اگروتنهااگر s(G) = ٣ این صورت در است. پذیر حل گروهی G کنید فرض .٢ . ١٢ قضیه

است. ژرمن صوفی نوع از اول عددی p آن در که باشد ٢p مرتبه از

است. جاافتاده Z۴ گروه باال قضیه در که می دهد نشان ما محاسبات

اصلی نتایج ٣

می پردازیم. مقاله اصلی نتایج ارائه به سپس و می دهیم ارائه سرشت ابر زوج های کردن پیدا برای الگوریتمی بخش این ابتدای در

کنیم. بیان را سرشت ابر جدول های کردن پیدا الگوریتم داریم قصد این جا در .٣ . ١ الگوریتم

می کنیم. پیدا را G− {e} افرازهای .١

می کنیم. اضافه ١ مرحله افرازهای به را {e} .٢

می کنیم. پیدا را Irr(G)− {χ١} افرازهای .٣

می کنیم. اضافه افرازها همه به را {χ١} عضوی تک .۴

۶٨

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


سرشت ابر زوج یک (X ,K) زوج آن گاه باشد، ثابت K ∈ K فراز هر روی σX =
∑
ψ∈S

ψ(١)ψ مقدار اگر ،X ∈ X هر برای .۵

است.

مطالعه Sz(q) سوزوکی گروه و An ساده متناوب گروه پراکنده، ساده گروه های تمام سرشت ابر زوج های تعداد مقاله این در

می پردازیم. مطالعه این نتایج ارائه به ادامه در که شده اند

هستند. متمایز سرشت ابر زوج پنج حداقل دارای J٢ از غیر به پراکنده ساده گروه های همه .٣ . ٢ قضیه

است. متمایز سرشت ابر زوج سه حداقل دارای J٢ گروه .٣ . ٣ قضیه

را محاسبات این بتواند که مناسبی کامپیوتر ما می باشد. سرشت ابر زوج سه حداقل دارای J٢ گروه که می کند بیان ٣ . ٣ قضیه

می زنیم: حدس ولی نداشتیم دست در دهد انجام

است. متمایز سرشت ابر زوج سه دقیقا دارای J٢ گروه .۴ . ٣ حدس

این صورت در است. اول عددی p کنید فرض .۵ . ٣ لم

.p = ٣ اگروتنهااگر s(Zp) = ٣ •

باشد. ژرمن صوفی نوع از اول عددی p اگروتنهااگر s(Zp) = ۴ •

.n = ۵, ٧ اگروتنهااگر است سرشت ابر زوج سه دارای دقیقا An متناوب ساده گروه .۶ . ٣ قضیه

ندارد. وجود سرشت ابر زوج چهار دقیقاً با متناوبی ساده گروه هیچ .٣ . ٧ قضیه

است. متمایز سرشت ابر زوج ۶ حداقل دارای است ٢ از فردی توان q آن در که ،Sz(q) سوزوکی، گروه .٣ . ٨ قضیه
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