
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


کاربردها و اعداد محاسباتی نظریه محاسباتی،� جبر کنفرانس اولین
.٣١ تا ٢٧ صفحات ،(٢٠١۴ دسامبر ١٩-١٧) ١٣٩٣ آذر ٢۶-٢٨ کاشان، دانشگاه ایران،

سخنرانی

متناهی گروه یک نمره�ی جدول بر مروری

زلفی عالیه
کاشان دانشگاه ریاضی، دانشکده
zolfi.aliye@gmail.com

اشرفی علی�رضا
کاشان دانشگاه ریاضی، دانشکده
ashrafi@kashanu.ac.ir

چکیده
روی از که است مربعی ماتریسی G نمره��ی جدول این�صورت در است. متناهی گروهی G کنید فرض
و کرده توصیف را G زیرگروه�های مشبکه�ی جدول این شود. می حاصل G زیرگروه�های تزویج کالس�های
این در اخیر نتایج بر مروری مقاله این هدف کرد. محاسبه را G برنساید حلقه��ی می�توان آن از استفاده با

گروه�هاست. محاسباتی نظریه از بخش

زیرگروه. تزویج، کالس برنساید، حلقه�ی نمره�، جدول کلیدی: های واژه

.١٩A٢٢ ،٢٠D٣٠ :(٢٠١٠) امریکا ریاضی انجمن موضوعی بندی رده

مقدمه
برنساید ویلیام کتاب ویرایش دومین که [١] مرجع در بار اولین برای G متناهی گروه نمره��ی جدول مفهوم
با به�عالوه دهد. می به�دست را هم�ارزی حد در G جایگشتی نمایش�های جدول این شد. مطرح است،
G زیرگروه�های تزویج کالس�های جزئی مرتب مجموعه از ارزشی با اطالعات می�توان جدول این از استفاده
گروه نمره�ی� جدول مفهوم شود. منجر G گروه�های زیر مشبکه�ی محاسبه�ی به می�تواند این که آورد به�دست
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جدول می�توان محاسبات این از بعد شد. شروع G زیرگروه�های مشبکه�ی ساختن با بار اولین برای G
اولین برای روش این آورد. به�دست G زیرگروه�های تزویج کالس�های بین شمول روابط شمارش با را نمره
در که می�هد به�دست نمره� جدول محاسبه�ی برای الگوریتمی الذکر فوق روش شد. تشریح [٢] مرجع در بار
مرجع در فایفر می�باشد. استفاده مورد است آمده فراهم گروه�ها با کار برای که کامپیوتری سیستم�های بیشتر
مشبکه�ی از دانشی به نیاز بدون را گروه یک نمره��ی جدول می�توان آن از استفاده با که نمود ارائه روشی [٢]
مورد دارند بزرگی نسبتا مرتبه�ی که گروه�هایی برای می�تواند روش این آورد. به�دست G زیرگروه�های کامل
به آن القای با و کرده استخراج را G زیرگروه�های نمره��ی جدول ابتدا که این�صورت به� بگیرد. قرار استفاده
جدول درایه�های بین موجود روابط از استفاده با سپس می�شود. حاصل G نمره�ی جدول از بخش�هایی G
جدول محاسبه�ی جهت زیرگروه�ها نمره��ی جدول از استفاده برای می�شود. محاسبه گروه نمره��ی جدول نمره،
به خودش به G زیرگروه�های تزویج کالس�های مجموعه از (fusion) پیونددهی نگاشت باید گروه نمره�ی

شود. تعیین کامل طور

برنساید حلقه�ی� و گروه یک نمره���ی جدول
محاسبه�ی نحوه�ی با رابطه در قضیه و لم چند سپس کرده معرفی را گروه نمره�ی جدول ابتدا بخش این در

می�کنیم. معرفی را برنساید حلقه�ی ادامه در می�دهیم. ارائه جدول این درایه�های

U کنید فرض نیز کند. عمل X متناهی مجموعه روی و بوده متناهی گروهی G کنید فرض .١ تعریف
می�شود: تعریف زیر به�صورت βX(U) این�صورت در باشد. G زیرگروه یک

βX(U) = |FixX(U)|

،u ∈ U هر برای به�طوری�که

FixX(U) = {x ∈ X : x.u = x}.

گویند. G نمره�ی یک را βX(U)

،g ∈ G هر برای این�صورت در کند. عمل X مجموعه� روی G و باشد G زیرگروه U کنید فرض .٢ لم

βX(U) = βX(U
g).

زیرگروه�های تمام تزویج کالس�های Hrنماینده�های ،... ،H١ و متناهی گروه یک G کنید فرض .٣ تعریف
گوییم. G نمره��ی جدول را M(G) = (βG/Hi

(Hj)) ماتریس این�صورت در باشند. G

حسب بر به�طوری�که Gباشد زیرگروه�های تمام تزویج کالس�های Hrنماینده�های ،... ،H١ کنید فرض .۴ لم
.βG/Hi

(Hr) = ١ این�صورت، در شده�اند. مرتب بزرگ به کوچک از مرتبه

صورت: این در باشند. G گروه زیر دو V و U کنید فرض .۵ قضیه

βG/V (U) = |{V g : g ∈ G,U ⩽ V }||NG(V ) : V |.
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آنگاه کند عمل X مجموعه روی G اگر نیز می�دهیم. نشان [V ] با را G از V زیرگروه تزویج کالس
گوییم. G-مجموعه یک را X

این�صورت: در باشند. G زیرگروه دو V و U کنید فرض .۶ لم

با: است برابر M(G) سطر هر از درایه اولین الف)

βG/V (١) = |G : V |.

با: برابرند M(G) قطری درایه�های ب)

βG/V (V ) = |NG(V ) : V |.

با: است برابر [V ] تزویج کالس اندازه�ی پ)

|[V ]| = |G : NG(V )| =
βG/V (١)
βG/V (V )

.

با: است برابر هستند U شامل که V مزدوجهای تعداد ت)

|{V g : g ∈ G,U ⩽ V g}| =
βG/V (U)

βG/V (V )
.

تعداد با برابر که را νG(V, U) این�صورت در باشند. G از زیرگروه دو V و U کنید فرض .٧ تعریف
می�کنیم: تعریف زیر به�صورت است V ثابت زیرگروه در مشمول G از U زیرگروه مزدوج�های

νG(V, U) = |{U g : g ∈ G,U g ⩽ V }|.

این�صورت: در باشند. G زیرگروه دو V و U کنید فرض .٨ قضیه

νG(V, U) =
|V |

NG(U)
βG/V (U) =

βG/V (U)βG/U(١)
βG/U(U)βG/V (١)

.

این�صورت: در باشند. G زیرگروه دو V و U کنید فرض .٩ قضیه

βG/V (U) =
|G : V |νG(V, U)

νG(G,U)
.

برنساید حلقه��ی Gباشند. زیرگروه�های تزویج کالس�های Hrنماینده�های ،... ،H١ کنید فرض .١٠ تعریف
G-مجموعه�های یکریختی کالس�های توسط شده تولید آزاد، آبلی گروهی می�شود داده نشان Ω(G) با که G

واقع در است. G/Hi انتقالی
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Ω(G) = {
∑r

i=١ ai[G/Hi] : ai ∈ Z}.

یک U کنید فرض نیز می�کند. عمل آن�ها روی G که هستند متناهی مجموعه� دو Y و X کنید فرض
این�صورت: در باشد. G زیرگروه

FixX∪Y (U) = FixX(U) ∪ FixY (U)

و

FixX×Y (U) = FixX(U)× FixY (U).

بنابراین

βX∪Y (U) = βX(U) + βY (U)

و

βX×Y (U) = βX(U)× βY (U).

X ∈ Ω(G) هر برای آن�گاه کنیم تعریف βX = (βX(H١), ..., βX(Hr)) r-تایی را βX اگر
است. Zr به Ω(G) از حلقه همومرفیسم یک β : X 7→ βX نگاشت

جدول از جمالتی به�صورت می�توان را βX این�صورت در .X =
∑

ai[G/Hi] ∈ Ω(G) کنید فرض
کرد. بیان زیر به�صورت نمره�

βX = (a١, ..., ar)×M(G).

اگر تنها و اگر یکریختند Y و X این�صورت در می�کند. عمل Y و X روی G کنید فرض .١١ قضیه
می�هیم. نشان [X] با را X یکریختی کالس .βX = βY

زیرگروه�ها نمره��ی جدول القای
نمره��ی جدول می�توانیم H نمره�ی�� جدول از استفاده با این�صورت در باشد. G از زیرگروهی H کنید فرض
از زیرگروهی به�عنوان وقتی K هست. نیز G زیرگروه یک ،H از K زیرگروه یک آوریم. به�دست را G
به�طور اما باشد. G زیرگروه به�عنوان که است حالتی با یکسان زیرگره�هایی دارای می�شود گرفته نظر در H
نباشد. مزدوج U با است ممکن H در است، مزدوج U چون زیرگروهی با G در که K از زیرگروه هر کلی
Kاست. تزویج H-کالس�های از مجزایی Kاجتماع زیرگروه�های از تزویج G-کالس هر که گفت می�توان

در باشد. H در مشمول V کنید فرض نیز باشند. G گروه�های زیر H و V ،U کنید فرض .١٢ لم
با: است برابر هستند V در مشمول که U G-مزدوج�های تعداد این�صورت

νG(V, U) =
∑

U
′∼U νH(V, U

′
)
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شده گرفته مزدوجند G در U با که H تزویج کالس�های از U ′ نماینده�های همه�ی روی مجموع جایی�که
است.

این�صورت در Hباشد. در مشمول V به�طوری�که Gباشند Hزیرگروه�های و V ،U کنید فرض .١٣ قضیه
می�شود: محاسبه زیر فرمول با βG/V (U) نمره�ی

βG/V (U) = |NG(U)|
∑

U
′∼U

١
|NH(U

′ |
βH/V (U

′
)

شده گرفته مزدوجند U با G در که H تزویج کالس�های از U ′ نماینده�های تمام روی مجموع به�طوری�که
است.
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