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Prefaţă

A ceastă carte se constituie într-un al doilea volum al unei cărţi
apărute anul trecut la aceeaşi editură cu un titlu asemănător:
"Introducere în algebra computaţională – aplicaţii în geometrie,
sisteme de ecuaţii, coduri". Autorul găseşte de cuviinţă să reia

unele din ideile formulate în prefaţa acestui prim volum. Titlul asemănător
al acestui volum semnalează din start continuarea subiectului primului volum
prin selectarea altor trei domenii de aplicaţie ale unor tehnici de algebră com-
putaţională.

Termenul "computaţional" acoperă – în percepţia autorului – nu atât calcul
numeric, cât mai degrabă simbolizează strădania de a face efective rezultatele
clasice sau noi ale întregii matematici. Cititorul este invitat a se gândi spre
exemplu la problema "calculului" structurii unui grup, al unui spaţiu topologic,
sau la problema descoperirii prin calcul a posibilităţii, sau a imposibilităţii
rezolvării unei ecuaţii algebrice prin formule de tip radical.

Strădania de a face construcţiile ideatice ale matematicii cât mai ope-
raţionale este favorizată cu succes de mijloacele de calcul din ce în ce mai
performante de care dispunem astăzi. Aceste mijloace ne permit, pe de o
parte, implementarea unor algoritmi din ce în ce mai sofisticaţi, pe de altă
parte, lărgesc esenţial aria experimentărilor în cercetarea fundamentală mate-
matică. Autorul s-a străduit ca acest impact al posibilităţii calculelor efective
să transpară cât mai pregnant şi în paginile prezentului volum.

Algebra computaţională reprezintă un capitol relativ nou al matematicii,
dar sintagma simbolizează o direcţie de dezvoltare recentă deosebit de vigu-
roasă a întregii matematici. În clasificarea capitolelor matematicii, promovată
de AMS, Societatea de Matematică Americană, se poate constata că în recenta
versiune a clasificarii MSC2010 apare deja de peste 40 de ori sintagma "com-
putaţional", în legătură cu, practic, toate capitolele majore ale matematicii,
sugerând o amploare deosebită a studiului aspectelor computaţionale. Sin-
tagma "algebră computaţională" se extinde generic, într-o oarecare măsură,
asupra tuturor acestora, fapt care justifică apariţia în paginile unui aceluiaşi
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volum a diversităţilor de aplicaţii, aşa cum se întâmplă şi în cazul volumului
de faţă.

Cartea conţine, în afara unui capitol introductiv, trei capitole majore de-
dicate câte unui domeniu de aplicaţie a algebrei computaţionale.

Primul capitol, şi cel mai vast s-ar încadra în teoria computaţională a
grupurilor. Sunt prezentate aici conceptele de bază ale teoriei grupurilor,
subgrup normal, grup factor, produs direct şi produs semidirect etc., toate
prezentările fiind însoţite de transpunerea lor într-un context care deja şi-a
câştigat supremaţia în domeniu: mediul de programare GAP. Aplicaţia rele-
vantă aleasă aici este grupul cubului Rubik, ingenioasa jucărie de inteligenţă
care încorporează multă structură de grup, şi permite astfel exemplificarea
relevanţei conceptelor teoretice la un nivel ridicat.

Al doilea capitol se ocupă de problema rezolvării ecuaţiilor algebrice prin
radicali şi prezintă bazele teoriei lui Galois. Frumuseţea acestei teorii constă
în ingeniozitatea cu care proprietăţile unei structuri matematice – aici ale unui
grup – prin legăturile subtile ale acestuia cu un context la prima vedere, de
cu totul altă inspiraţie, pot fi relevante în elucidarea unei probleme puse în
contextul respectiv.

Al treilea capitol este cel mai scurt, şi practic doreşte să semnaleze doar
posibilitatea utilizării algebrei computaţionale în topologie, mai concret în
topologia algebrică.

Capitolele prezentului volum sunt relativ independente. O punte de legă-
tură între ele este prezenţa în fiecare capitol a structurii de grup. O carac-
teristică unitară a textului este prezenţa calculelor efective prin prezentarea a
numeroase exemple concrete – de data aceasta toate fiind realizate în mediul
de programare oferit de pachetul GAP. Acest pachet de programe este de-
osebit de amplu, este accesibil liber pe internet şi este utilizat şi în cercetarea
matematică fundamentală. Cartea nu conţine nici de data aceasta iniţiere în
utilizarea GAP, documentaţiile care însoţesc pachetul sunt oricum accesabile
de pe internet. Capitolele sunt însoţite de un număr mic de probleme propuse,
care au fost compuse cu un ochi spre rezolvarea lor sprijinită de acest program.

În încheierea acestei scurte prefeţe, doresc să repet şi aici mărturisirea fă-
cută în prefaţa primului volum: cartea de faţă nu se naşte neapărat şi exclusiv
din imperativul de a comunica experienţe acumulate, ci şi din propria nevoie
a autorului de a învăţa. Autorul împărtăşeşte ideea că încercarea de a-i învăţa
pe alţii este o cale de aprofundare a cunoştinţelor proprii. Consider aşadar
fiecare cititor al acestor pagini drept un partener, care mă însoţeşte în călătoria
– sper fascinantă – pe care o propun prin rândurile de faţă.
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Introducere

V olumul 1 premărgător acestuia a avut un capitol intro-
ductiv mai deosebit: au fost prezentate direct, fără nici un
scrupul şi fără nici o pregătire prealabilă, câteva aplicaţii speci-
fice algebrei computaţionale, aplicaţii care ulterior urmau să fie

fundamentate în câte un capitol al volumului respectiv. De ce nu am proceda
la fel şi de data aceasta? Să presupunem deci, şi acum, că am parcurs deja
câteva zeci de pagini de teorie şi am ajuns la aplicaţii. Să vedem ce se va putea
face cu teoria care se va prezenta în paginile care urmează, şi cu realizarea al-
goritmică a acesteia încorporată în pachete de programe inteligente accesibile
gratuit.

1. Să considerăm pentru început o problemă interesantă şi dificilă: re-
zolvarea cubului lui Rubik. Cubul lui Rubik este un joc de inteligenţă cu totul
remarcabil, care şi-a câştigat un binemeritat loc simbolic printre invenţiile se-
colului 20, prin urmare cu siguranţă el nu mai trebuie prezentat în detaliu
(vezi figura de mai jos).

Poziţia iniţială Rotirea laturilor Poziţie amestecată

Figura 1: Cubul lui Rubik

Cubul original pare să fie format din 3 × 3 × 3 = 27 cubuleţe, colorate
în exterior cu 6 culori diferite, în poziţia iniţială fiecare faţă având o singură
culoare. Feţele cubului însă se pot roti, astfel după numai câteva rotaţii culorile
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10 Introducere

cubuleţelor se amestecă drastic. Problema este readucerea lor în poziţia ini-
ţială.

Această poziţie iniţială se poate desfăşura în plan. Obţinem o reprezentare
care arată cam aşa (vezi figura 1).

Culorile feţelor după câteva

Figura 2: Poziţia iniţială a cubului, des-
făşurată în plan.

rotaţii par să fie amestecate
aleator, mai precis par să fie dis-
puse ca şi cum am fi dezasamblat
cubul şi am fi recompus aleator
cele 20(= 26 − 6) cubuleţe ale
sale (cubuleţele din centrul feţelor
rămân totuşi pe loc, iar cubuleţul
din centrul cubului nu se vede).
Această impresie este justificată
deoarece aproape orice poziţie,
care s-ar putea obţine în acest
mod, se poate obţine şi prin ro-
taţiile regulate ale feţelor. De
fapt am putea asambla aleator 7 din cele 8 cubuleţe de la colţuri (respec-
tiv 11 din cele 12 cubuleţe de la mijlocul muchiilor), doar ultimul ar necesita o
potrivire prin alegerea a numai unuia din cele trei poziţii posibile, rotite între
ele cu 120◦ (respectiv una din cele două poziţii posibile, rotite între ele cu 180◦

pentru ultimul cubuleţ de pe muchie), pentru a asigura o configuraţie de cu-
lori, care apoi prin rotaţii regulate poate fi adusă în poziţia iniţială standard.
Acest fapt arată că într-adevăr, prin rotaţii ale feţelor culorile se amestecă
foarte aproape de maximul de dezordine posibilă. Demonstraţia acestei afir-
maţii va apărea oarecum indirect în capitolul următor.

Câte configuraţii – diferite între ele – de culori are cubul? Răspunsul este
următorul:

Fapt. Numărul total al configuraţiilor distincte de culori ale cubului este

43252003274489856000.

Numărul acesta este inimaginabil de mare, este peste 4 × 1019. Dacă un
calculator ar analiza una câte una, un miliard (adică 1000000000 = 109) de
configuraţii pe secundă, ar avea de lucru pentru peste 1000 de ani!

Merită în această situaţie măcar să încercăm analiza structurii cubului cu
ajutorul calculatorului? La prima vedere pare că nu are nici un rost. Şi totuşi
algebra computaţională este în stare de performanţa remarcabilă de a analiza
această structură complicată. Mai mult, are loc următorul:
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Fapt. Putem calcula rotaţiile necesare de readucere a culorilor în poziţia ini-
ţială, pentru orice poziţie amestecată a culorilor.

Acest calcul este atât de eficient, încât un program de calculator îl poate
rula practic în doar fracţiuni de secunde! Precizăm din start că nu este vorba
de transpunerea pe calculator a vreunuia din algoritmii cunoscuţi de rezolvare,
cu care se prezintă concurenţii la concursurile contra cronometru de rezolvare
a cubului!

Să vedem deci cum descriem cubul şi rotaţiile feţelor sale pentru calculator.
Cele 6 cubuleţe din centrul feţelor nu îşi schimbă poziţia în urma rotaţiei
feţelor, ele constituie practic referinţa pentru culoarea feţei respective. Prin
urmare acestea îşi păstrează şi poziţia relativă între ele.

F F F F

Figura 3: Rotaţiile centrului unei feţe

Am spus poziţia, nu însă şi orientarea. Să menţionăm aici o problemă
interesantă: dacă am individualiza orientarea acestor 6 pătrăţele din centrul
feţelor cubului imprimând câte o săgeată pe ele (care ar putea simboliza starea
lui de rotaţie din cele 4 stări de rotaţii cu câte 90◦ posibile), aceste pătrăţele ar
avea pe cub în total 46 = 4096 de configuraţii diferite. Oare câte din acestea
sunt accesibile din poziţia iniţială prin rotaţii regulate ale feţelor cubului? Mai
explicit, plecând din poziţia iniţială cu una din cele 4096 de configuraţii ale
poziţiilor săgeţiilor pe pătratele centrale, amestecând culorile şi revenind din
nou în poziţia iniţială pe altă cale, săgeţile pot ajunge într-o altă configuraţie
de rotire. Câte din cele 4096 de configuraţii pot apărea astfel efectiv?

Acest număr este de cel puţin 4. Într-adevăr, pentru oricare rezolvare a
unui nivel de bază (o faţă şi pătrăţelele adiacente celor patru muchii) există o
rezolvare a cubului, i.e. această rezolvare a primului nivel poate fi terminată.
Pe de altă parte, în dreptul unui anumit vârf fixat al pătratului din mijlocul
feţei de bază poate fi adus oricare din cele 4 cubuleţe de colţ de pe faţa
respectivă (vezi figura 4 de la pagina 12, în care sunt prezentate 4 configuraţii
fizic diferite. Acestea nu pot fi detectate-vizualizate pe un cub real, decât dacă
imprimăm pe aceste pătrăţele centrale şi câte o săgeată, sau câte o literă!).
Acum nivelul acesta de bază poate fi rezolvat plecând de la acest cubuleţ de
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colţ fixat. Autorul nu cunoaşte răspunsul la această întrebare. Pe baza unor
consideraţii care vor fi făcute mai târziu în legătură cu structura grupului
asociat cubului s-ar putea bănui că se pierde doar un factor 2, deci numărul
acestor configuraţii ar putea fi chiar 2048.

Să trecem acum la reformularea problemei rezolvării cubului Rubik în ter-
meni matematici, şi apoi la algoritmizarea acesteia. Ideea de bază este simplă,
şi se bazează pe următorul fapt.
Fapt. Dacă identificăm feţele colorate ale cubuleţelor în poziţia iniţială (cu
excepţia centrelor feţelor cubului mare) cu câte un număr (natural, de la 1
la 48=54-6), atunci rotaţiile feţelor amestecă aceste numere între ele, adică
produc câte o permutare a acestor numere. Fiecare poziţie amestecată va fi
descrisă deci de o permutare a mulţimii de numere {1, 2, 3, . . . , 48}.

Ordinea în care numerotăm pătratele nu are nici o importanţă. Un exem-
plu posibil de numerotare iniţială este arătat în figura de mai jos. Aceasta va
corespunde permutării identice – şi trebuie memorată.

Literele din mijloc identi-
25 1 26

8 U 2

31 6

41 7 34

14 D 10

21 48 30 24 4228 20

38 11 4617 44

R 13 5 B 19L 3

36 4

40

16 39

23 43 37

27

15 F 12

22

29

45

9

33

18

35

32

47

Figura 4: Numerotarea pătratelor

fică feţele cubului în poziţia ini-
ţială: F,B,L,R,U,D sunt nume
potrivite, fiind iniţialele cuvin-
telor front, back, left, right, up,
down. Tot aceste litere le putem
utiliza şi pentru a denumi o ope-
raţie elementară de transformare,
o rotaţie cu 90◦ a feţelor respecti-
ve, prin convenţie în sensul acelor
ceasornicului. Dacă efectuăm pe
rând aceste rotaţii din poziţia ini-
ţială şi urmărim poziţiile în care
ajung numerele noastre, putem scrie următoarele 6 permutări.

F = (4, 9, 16, 12)(15, 22, 18, 23)(27, 33, 43, 35)(29, 37, 32, 40)(36, 45, 39, 47)
B = (1, 3, 7, 13)(5, 11, 19, 24)(25, 28, 34, 44)(26, 31, 41, 48)(30, 38, 46, 42)
L = (3, 6, 12, 20)(8, 15, 14, 19)(25, 27, 32, 42)(28, 31, 40, 47)(35, 41, 46, 36)
R = (2, 5, 10, 18)(9, 17, 13, 21)(26, 30, 39, 33)(29, 38, 34, 43)(37, 45, 44, 48)
U = (1, 2, 4, 8)(6, 11, 17, 22)(25, 26, 29, 36)(27, 31, 38, 45)(33, 40, 46, 44)
D = (7, 14, 16, 10)(20, 23, 21, 24)(28, 35, 37, 30)(32, 39, 34, 41)(42, 47, 43, 48)

Aici paranteza (4, 9, 16, 12) înseamnă că 4 ajunge în poziţia lui 9, 9 în
poziţia lui 16, 16 în poziţia lui 12, iar 12 în poziţia lui 4. Aşa ceva se numeşte
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un ciclu, şi fiecare rotaţie are în componenţa sa câte 5 astfel de cicluri. Putem
scrie F (4) = 9, şi toate celelalte. Să reprezentăm grafic o astfel de rotaţie,
cu scopul de a ajuta intuiţia cititorului care nu doreşte să graveze cu marker
permanent aceste numere pe cubul său personal, pentru a nu-i strica astfel
estetica. În figura următoare este reprezentată rotaţia F .

Să mai facem după F încă
25 1 26

8 U 2

31 6

41 7 34

14 D 10

21 48 30 24 4228 20

38 11 4617 44

R 13 5 B 19L 3

36

4

40

16

39

23

43

37

2715

F 

12

22

29

459

3318

3532

47

Figura 5: Rotaţia F

o rotaţie, să spunem R. Prin
rotaţia F , 4 ajunge în poziţia
lui 9 (citit în expresia lui F ),
şi prin R îşi continuă drumul în
17 (deoarece 9 merge în 17, con-
form formulei lui R). Aşadar prin
secvenţa de rotaţii FR, 4 ajunge
în poziţia 17. Dacă am folosi
notaţia funcţională pentru a des-
crie aceste transformări, atunci
ordinea corectă a celor două litere
ar fi RF , şi am putem scrie
RF (4) = R(F (4)) = R(9) = 17. Aşadar, în urma unei secvenţe oarecare
de rotaţii (i.e. permutări), numerele migrează pe cub, deci şi pe graficul nos-
tru, şi astfel orice secvenţă de transformări va fi descrisă de o permutare,
compunerea permutărilor corespunzătoare transformărilor respective. Figura
următoare reproduce graficul corespunzător secvenţei de transformări FR (în
ordinea F, apoi R).

Pentru cei care au avut răb-
25 1

8 U 

31 6

41 7

34

14 D 

10

24 4228 20

11 46

B 19L 3 16

39

23

43

37

27

15

F 

12

22

45

9

33

18

3532

47

40

2

26

21

48

17

44

R 

13

36429

38

30

5

Figura 6: Secvenţa de rotaţii FR

darea să facă această numerotare
în mod concret pe propriul lor
cub, să menţionăm că pentru a
citi de pe cub permutarea finală
după o secvenţă mai lungă de ro-
taţii, este necesară păstrarea nu-
merotării poziţiei iniţiale pe un
cub de rezervă (sau cel puţin pe
un grafic similar celui din figura
5). Poziţia finală a numerelor
(spre exemplu poziţia finală a lui
4) se compară cu numerotarea ini-
ţială şi astfel se identifică numerele în care acestea se transformă (17, întrucât
4 se află acum în poziţia lui 17, în urma secvenţei de transformări F,R).

Suntem acum pregătiţi să rezolvăm cubul... din orice configuraţie a aces-
tuia, oricât de amestecate ar fi culorile pe el. Începem deci cu amestacarea
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culorilor. Facem câteva (zeci, sute,...) de rotaţii şi... să presupunem că am
obţinut configuraţia din figura următoare (7 de la pagina 14).

Această configuraţie este tot o
25

1

26

8

U 

2

31

6

41 7

34

14

D 10

21 4830

24

42

28

20 38 11 46

17

44

R 135 B 

19

L 

3

36

4

40

16

39

23

43

37

27

15

F 

12

22

29

45

9

33

18

35 32

47

Figura 7: O configuraţie arbitrară

permutare, pe care o putem iden-
tifica prin comparare cu figura 4
de la pagina 12. Vom constata că
numerele s-au deplasat astfel:

(
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . . . 42 43 44 45 46 47 48
2 16 1 15 3 5 24 13 9 14 . . . 37 30 33 27 46 32 42

)

Urmărind traseul fiecărui număr în lanţ, această permutare se descompune
în cicluri, astfel:

(1, 2, 16, 8, 13, 19, 11, 17, 23, 6, 5, 3)
(4, 15, 10, 14)
(7, 24)
(12, 21, 20, 22)
(26, 29, 36, 44, 33, 40, 38, 45, 27)
(28, 39, 48, 42, 37, 34, 41, 43, 30)
(32, 35, 47)

Putem trece acum la plasarea problemei de refacere a cubului în poziţia ini-
ţială pe seama unui program de calculator adecvat. Vom folosi sistemul GAP
(cu care am făcut cunoştinţă deja în primul volum). GAP este o prescurtare
a cuvintelor Groups, Algorithms, Programming, şi este un pachet care iniţial
a fost dezvoltat pentru a asista cercetările fundamentale în teoria grupurilor.
Astăzi, GAP cunoaşte majoritatea structurilor algebrei – mulţimi, spaţii vec-
toriale, grupuri, inele, module, corpuri, algebre etc. şi prin contribuţia a
numeroase colective de cercetare are diverse extensii deosebit de performante
(în primul volum am folosit pachetul GUAVA, extensia GAP specializată în
coduri algebrice corectoare de erori). Lansăm GAP, şi introducem următoarele
comenzi, pe care aici le reproducem fără nici un comentariu.



Introducere 15

Până aici am definit permutările corespunzătoare rotaţiilor feţelor, grupul
generat de acestea şi permutarea poziţiei amestecate. Calculăm acum o expri-
mare a permutării date cu ajutorul generatorilor grupului.

Secvenţa pe care am găsit-o
gap> Fg:=FreeGroup("F","B","L","R","U","D");;
gap> hom:=GroupHomomorphismByImages(Fg,cube,

GeneratorsOfGroup(Fg),
GeneratorsOfGroup(cube));;

gap> T:=PreImagesRepresentative(hom,P);
B*R*D*U^-1*R*F*D*R^2*D^-1*F*B^-1*R^-1*B*L^-1*
U*L*B^-1*U*B*L*R*L*U*R^-1*F*U*L^-1*U^-1*F^2*
L*U*L^-1*U^-1*F*L^-1*U^-1*F^-1*U*F^2*L^-1*
U*L*U^-1*L*F*L^-1*U^-1*F^-1*R^-1*F*R*U*F*
U^-1*F^-1*U*L*F*D*F*D^-1*L^-1*F^-2*U^-1*
R^-1*F^-1*R*U*L*D*F*D^-1*L^-1*U^-1*R^-1*
F^-1*R*F*U*F*L*F*D*F^-1*D^-1*L^-1

(am denumit-o T ) este secvenţa
de transformări care aduce cubul
din poziţia iniţială în poziţia
amestecată P . Calculatorul a
reuşit să exprime o permutare
oarecare în forma unei secvenţe
de paşi elementari, rotaţii ale
feţelor cubului. Iată şi verificarea
acestui fapt, efectuat tot prin pro-
gram.

Atât comparaţia directă, cât
gap> I:=Image(hom,T);

(1,2,16,8,13,19,11,17,23,6,5,3)
(4,15,10,14)
(7,24)
(12,21,20,22)
(26,29,36,44,33,40,38,45,27)
(28,39,48,42,37,34,41,43,30)
(32,35,47)

gap> P;
(1,2,16,8,13,19,11,17,23,6,5,3)
(4,15,10,14)
(7,24)
(12,21,20,22)
(26,29,36,44,33,40,38,45,27)
(28,39,48,42,37,34,41,43,30)
(32,35,47)

gap> I=P;
true

şi verdictul calculatorului con-
firmă egalitatea. Concluzia? Da,
am obţinut rezolvarea cubului!
Aceasta este secvenţa de transfor-
mări inversă.

Evident T−1 este secvenţa de
transformări care face transfor-
marea inversă, adică aduce cubul
din poziţia amestecată P în poz-
iţia iniţială!

Atragem atenţia din nou că,
nu am folosit în acest calcul nimic
specific cubului Rubik. Toate
comenzile GAP folosite sunt de
utilitate generală şi sunt folosite la analiza structurii grupurilor finite comuta-
tive şi mai ales necomutative.

Grupul de transformări ale
gap> T^-1;
U*R*D*R*L^-1*F^-1*R*F^-1*U^-1*R*U*B*D^-1*U^-2*
D*B^-1*L^-2*F^2*B*F^-1*L*B^-1*D*L^-2*D^-1*F*
L^-1*B*L*B*L*F*L^-1*F*U*B*U^-1*F^-1*B^-1*L*
F^-1*L^-1*B^-1*F^-1*B^2*L^-1*B^-1*L*B^-1*F^-1*
B*F*B^-1*F^-1*B^-1*U*B*U^-1*F*B*F^-3*B*F*B^-1*
F*B*F^-2*B^-1*F^-2*L*F*L^-1*B*F*B^-1*L*B*F^-1*
B^-1*F^-1*L^-1*F^-2*B*L*F*L^-1*F^-1*B^-1*L*R*
F^-1*R^-1*L^-1*B^-1*F*B

cubului Rubik este un grup cu
multe elemente, dar deşi acest
fapt nu înseamnă automat şi com-
plexitate ridicată, totuşi acest
grup are o structură destul de
complicată şi diversă pentru a
putea exemplifica pe el o serie
de noţiuni şi construcţii specifice
teoriei grupurilor, cum ar fi: subgrup, subgrup normal, grup factor, centru,
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produs direct, produs semidirect, comutator, acţiune pe o mulţime, p-grup
etc. Ca fapt divers şi o curiozitate interesantă (legată de algebră, bineînţe-
les), amintim aici legătura descoperită de Solomon W. Golomb, şi extinsă de
Anthony E. Durham între cubul Rubik şi anumite proprietăţi ale particulelor
elementare, în special ale quarkurilor.

2. Să prezentăm acum o altă problemă, rezolvarea ecuaţiilor algebrice.
Este vorba de ecuaţii polinomiale de o singură variabilă, pentru care căutăm
soluţii exacte (rădăcini ale polinomului), deci soluţiile numerice aproximative
şi metodele de a obţine acestea nu intră în aria investigaţiilor noastre prezente.

Evident rădăcinile unui polinom sunt funcţii de coeficienţii polinomului.
Metodele de rezolvare ale acestor ecuaţii pot depinde în general şi de mulţimea
de numere din care se iau coeficienţii polinomului. Pentru a ne situa în con-
textul cel mai simplu presupunem că mulţimea de numere din care alegem
coeficienţii polinomului este mulţimea numerelor reale, sau mai degrabă cea a
numerelor complexe. Acest context este cel mai simplu deoarece în mulţimea
numerelor complexe putem efectua neîngrădit nu numai cele (să spunem) pa-
tru operaţii – adunarea, scăderea, înmulţirea şi împărţirea – dar şi extragerea
rădăcinii de orice ordin. În plus, pentru polinoame cu coeficienţi complecşi
este valabilă teorema numită Teorema fundamentală a algebrei.

Theorem. Fie polinomul de grad n

f = a0z
n + a1z

n−1 + a2z
n−2 + . . .+ an−1z + an,

unde a0, a1, . . . , an sunt numere complexe, a0 ̸= 0. Atunci polinomul are n
rădăcini complexe (nu neapărat distincte între ele) z1, z2, . . . , zn, cu ajutorul
cărora f se descompune în factori de gradul întâi astfel,

f = a0(z − z1) · (z − z2) · . . . · (z − zn).

Există numeroase demonstraţii diferite ale acestei teoreme. Primele
demonstraţii, deşi dovedite ulterior incomplete, se datorează lui d’Alembert
(1746), Euler (1749), de Foncenex (1759), Lagrange (1772), Laplace (1795),
Gauss (1799). Şirul demonstraţiilor complete începe cu Argand (1806). Gauss
ulterior a mai dat două demonstraţii în 1816 şi în 1849.

Conform teoremei fundamentale a algebrei aşadar, orice ecuaţie polinomi-
ală cu coeficienţi complecşi este rezolvabilă în mulţimea numerelor complexe şi
numărul rădăcinilor (socotite cu multiplicitate) este gradul polinomului. Care
este atunci problema pe care o investigăm noi?

Problema este exprimarea rădăcinilor, cu ajutorul coeficienţilor ecuaţiei
printr-o formulă de rezolvare. Formula poate să conţină coeficienţii polinomu-
lui şi operaţiile amintite, incluzând şi extragerea rădăcinii.
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Pentru ecuaţiile de gradul 1 şi 2 avem binecunoscutele formule, valabile
pentru orice coeficienţi complecşi. Ecuaţiile de gradul 3 şi 4 au şi ele formule
de rezolvare. Pentru ecuaţia de gradul 3 Niccolo Fontana Tartaglia şi Gerolamo
Cardano au găsit formule de rezolvare, iar pentru ecuaţia de gradul 4 Lodovico
Ferrari, formulele acestea fiind publicate în 1545 de către Cardano. Aceste
formule sunt destul de complicate – mai ales pentru ecuaţia de gradul 4 –
motiv din care folosirea lor efectivă este evitată pe cât posibil.

Reproducem aici doar formula de rezolvare pentru ecuaţia de gradul 3.
Pentru ca formula să fie cât mai simplă, se împart coeficienţii cu coeficientul
termenului de rang maxim şi se mai face o translaţie potrivită a variabilei pen-
tru a anula primul coeficient. Formula de mai jos este forma în care pachetul
Mathematica o afişează (repetăm şi formula de rezolvare a ecuaţiei de gradul
2 în acest spirit).

x2 + 2px− q = 0, x1 = −p−
√
p2 + q

x2 = −p+
√
p2 + q

x3 + 3px− 2q = 0, x1 = − p

3
√

q+
√

p3+q2
+ 3
√
q +

√
p3 + q2

x2 = (1+i
√

3)p

2 3
√

q+
√

p3+q2
− 1

2(1− i
√

3) 3
√
q +

√
p3 + q2

x3 = (1−i
√

3)p

2 3
√

q+
√

p3+q2
− 1

2(1 + i
√

3) 3
√
q +

√
p3 + q2

Pentru a preveni o întrebare justificată legată de semnificaţia notaţiei cu
simbolul radicalului, comentăm pe scurt aceste formule. Notaţia cu simbolul
radicalului este univocă doar atunci când sub radical se află un număr real
pozitiv. În toate celelalte situaţii notaţia nu este univocă, mai precis notaţia
se referă la două, trei, sau mai multe numere complexe, în funcţie de indicele
radicalului. Ei bine, în aceste formule se poate alege oricare din acele numere,
dar cel ales trebuie folosit în toate formulele rădăcinilor ecuaţiei date. Dacă
facem o altă alegere, valorile furnizate de de cele două, respectiv trei formule
se pot permuta între ele.

Încercarea găsirii unei formule de rezolvare pentru ecuaţii de gradul 5 sau
mai mare a fost un eşec continuu, până ce Paolo Ruffini în 1799 şi Niels Henrik
Abel în 1824 au demonstrat că ecuaţiile de gradul 5, în general, nu au formule
de rezolvare.

Rezolvarea completă a acestei probleme se datorează însă lui Évariste Ga-
lois (1811-1832), un tânăr matematician francez. El a găsit condiţia ca o
ecuaţie algebrică oarecare să aibă o formulă de rezolvare. Teoria lui Galois
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stabileşte o legătură între rezolvabilitatea ecuaţiei cu ajutorul unei formule cu
radicali şi o proprietate a unui grup, numit astăzi grupul lui Galois al ecuaţiei.
Formula de rezolvare există dacă şi numai dacă acest grup are o proprietate
specială, anume este rezolubil (vom vedea mai târziu ce înseamnă aceasta).
Teoria lui Galois a contribuit esenţial chiar la cristalizarea conceptului de
structură de grup, acesta nefiind conturat încă la vremea respectivă, aşa cum
îl ştim astăzi.

Ce înseamnă toate acestea
x:=Indeterminate(Rationals,"x");
f:=....;
G:=TransitiveGroup(Degree(f),GaloisType(f));
CompositionSeries(G);
DisplayCompositionSeries(G);
IsSolvable(G);

mai concret? Preferăm să mai
rămână un mister încă puţin, în
schimb dezvăluim rodul teoriei lui
Galois. Iată aici un mic program
scris în GAP pentru acest scop.

Problemă. Să se stabilească dacă ecuaţia x8 + 4x7 + 10x6 + 16x5 + 19x4 +
16x3 + 10x2 + 4x− 1 = 0 are sau nu formulă de rezolvare prin radicali.
gap> f:=x^8+4*x^7+10*x^6+16*x^5+19*x^4+16*x^3+10*x^2+4*x-1
gap> G:=TransitiveGroup(Degree(f),GaloisType(f));
[2^4]D(4)
gap> CompositionSeries(G);;
gap> DisplayCompositionSeries(G);
G (7 gens, size 128)
| Z(2)

S (6 gens, size 64)
| Z(2)

S (5 gens, size 32)
| Z(2)

S (4 gens, size 16)
| Z(2)

S (3 gens, size 8)
| Z(2)

S (2 gens, size 4)
| Z(2)

S (1 gens, size 2)
| Z(2)

1 (0 gens, size 1)
gap> IsSolvable(G);
true

Concluzie: Ecuaţia x8+4x7+10x6+16x5+19x4+16x3+10x2+4x−1 = 0
este rezolvabilă prin radicali. Formula concretă de rezolvare am obţinut-o
folosind pachetul Mathematica.

x1,2,3,4 = 1/2(−1±
√
−3± 4i 4√2

x5,6 = 1/2(−1±
√
−3 + 4 4√2

x7,8 = 1/2(−1± i
√

3 + 4 4√2
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Calculul grupului Galois nu este de loc simplu, şi nici nu este un capitol
încheiat al matematicii: algoritmi efectivi de stabilire a rezolvabilităţii prin
radicali a ecuaţiilor există astăzi (2011) doar până la ecuaţii de gradul 23 (cu
5 ani în urmă era gradul 15).

3. Problemele abordate până acum cu tehnicile algebrei computaţionale
aveau mai mult sau mai puţin un caracter algebric. Vom aborda acum o
problemă cu totul diferită de cele de până acum, şi anume o problemă de
topologie.

În spiritul acestei introduceri – şi anume să începem cu sfârşitul – trecem
direct la aplicaţii ale algebrei computaţionale în topologie algebrică.

Din punct de vedere topologic două obiecte geometrice distincte pot fi
identice. Măsura identităţii lor se face cu ajutorul aşa-numiţilor invarianţi
topologici.

Printre invarianţii topologici cei mai simpli se numără grupurile de omolo-
gie simplicială.

Ideea de bază este de a descompune obiectul geometric – sau mai bine zis
topologic – în cărămizi simple, numite simplexe. Aceste simplexe sunt: punctul
(în dimensiunea 0), segmentul (în dimensiunea 1), triunghiul (în dimensiunea
2), tetraedrul (în dimensiunea 3) etc.

Să observăm că aceste obiecte trebuie înţelese în sens topologic, adică nu
ca forme geometrice, ci mai degrabă ca imagini prin aplicaţii bicontinue ale
acestora în diverse spaţii topologice.

Mulţimea simplexelor în care se descompune un spaţiu topologic este baza
unui modul liber peste un inel de coeficienţi, care poate fi ales după necesităţi:
noi ne vom limita la inelul întregilor, sau la inelul claselor de resturi modulo
2, şi corpul numerelor raţionale.

Să mai observăm că "frontiera" fiecărui simplex de dimensiune n este o
colecţie de simplexe de dimensiune n−1. Sensul precis al frontierei se defineşte
astfel ca frontiera frontierei să fie nulă, în concordanţă cu ideea intuitivă –
spre exemplu – că frontiera unui disc este cercul care îl limitează, iar frontiera
cercului... ei bine nu există, este nulă, deoarece segmentul din care este format
cercul se închide la capetele sale, anulându-şi propria frontieră.

Numim o combinaţie liniară cu coeficienţi din inelul fixat mai înainte lanţ.
Numim un lanţ cu frontieră nulă ciclu. Numim frontieră un ciclu care este
frontiera unui lanţ.

Pentru un spaţiu topologic dat lanţurile de dimensiune n, n − 1, . . . , 1, 0
din care este format, formează un şir de grupuri abeliene (module peste inelele
amintite). Între ele există operatorul de frontieră ∂k, astfel ca ∂k−1∂k = 0.

Grupul factor Hk(K) = ker ∂k−1/Im ∂k se numeşte grupul de omologie de
dimensiune k al spaţiului topologic respectiv.
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Faptul crucial legat de acest grup este că el este un invariant topologic:
spaţii topologice homeomorfe au aceleaşi grupuri de omologie.

Să trecem acum direct la o aplicaţie. Să calculăm cu ajutorul calculatorului
grupurile de omologie a unei suprafeţe. Mai întâi se face o descompunere
simplicială a suprafeţei.

�

AB C

� �

A

AB CA

E E

F F

G H

I J

Imagine O descompunere simplicială
Figura 8: Torul.

Apelăm din nou la GAP, mai precis la pachetul auxiliar simpcomp care
ştie să reprezinte lanţuri şi ştie să calculeze grupuri de omologie.

Programul care calculează grupul de omologie cu coeficienţi întregi pentru
un complex simplicial arată astfel. Exemplul este descompunerea simplicială
a unui tor triplu.

K:=SCFromFacets([
[1,2,4],[1,2,6],[1,3,7],[1,3,8],
[1,4,5],[1,5,7],[1,6,9],[1,8,10],
[1,9,10],[2,3,6],[2,3,7],[2,4,8],
[2,5,8],[2,5,9],[2,7,9],[3,4,8],
[3,4,9],[3,5,9],[3,5,10],[3,6,10],
[4,5,6],[4,6,10],[4,9,10],[5,6,8],
[5,7,10],[6,8,9],[7,8,9],[7,8,10]
]);
gap> T23.Homology;
[ [ 0, [ ] ], [ 6, [ ] ], [ 1, [ ] ] ]

Comentariu:

• Prima instrucţiune defineşte complexul simplicial K, conform diviziunii
pe care o definim în prealabil.

• A doua instrucţiune calculează omologia (redusă) peste Z. Se citeşte
astfel: H0(K) = 0, H1(K) = Z6, H2(K) = Z. Acestea sunt tocmai
grupurile de omologie ale unui tor triplu.

Considerăm că toate acestea sunt suficient de incitante pentru a îndemna
cititorul la parcurgerea paginilor ce urmează.



Capitolul 1

Structura grupurilor şi cubul
Rubik

G rupul este o structură algebrică definită pe o mulţime cu
ajutorul unei operaţii – să numim această operaţie pentru
moment compunere – între elementele acesteia: aşadar com-
punerea a două elemente ale mulţimii este un alt element al

acestei mulţimi. Această mulţime se numeşte (structură de) grup, dacă ope-
raţia are anumite proprietăţi, naturale de altfel, care fac posibilă efectuarea
unor calcule cu elementele acestei mulţimi.

Conceptul de grup s-a cristalizat treptat de la începutul secolului XIX, pe
măsură ce s-au adunat cunoştinţe din ce în ce mai multe legate de studiul
proprietăţilor algebrice ale simetriilor, respectiv proprietăţile aritmetice ale
unor mulţimi de numere, studiate în legătură cu încercarea de a rezolva marea
teoremă a lui Fermat. Structura simetriilor unui obiect geometric dezvăluie
multe despre obiectul geometric respectiv, dar importanţa structurii simetri-
ilor în descrierea însăşi a geometriei spaţiului a fost realizată de Felix Klein,
abia după ce au fost descoperite geometriile neeuclidiene de către Bolyai János
şi Nicolai Ivanovici Lobacevski, independent unul de celălalt, între anii 1820-
1830. Astăzi, pentru o bună parte a fizicienilor noţiunea de grup este sinonimă
cu grup de simetrii, mai ales după ce s-a constatat că particulele elementare "se
constituie" din simetrii... Pe de altă parte, importanţa aspectelor structurale
– ale proprietăţilor operaţiilor aritmetice între numere de forma a+b

√
2, unde

a, b sunt numere întregi, a fost realizată mai întâi de Carl Friedrich Gauss, iar
apoi de Leopold Kronecker şi Ernst Kummer.

Prima situaţie însă în care structura de grup a apărut relevantă şi a ajutat
la clarificarea problemei a fost problema rezolvării ecuaţiilor algebrice prin

21
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radicali. Pentru ecuaţia de gradul doi formula de rezolvare se cunoştea încă
din Antichitate. Pentru ecuaţiile de gradul 3 şi 4 s-au găsit formule de rezolvare
între timp. Demonstrarea faptului că ecuaţiile de gradul 5 sau mai mare nu
au în general formule de rezolvare a fost posibilă datorită descoperirii de către
Évariste Galois a legăturii dintre rezolvabilitatea acestor ecuaţii şi proprietăţile
grupului de simetrii ale rădăcinilor ecuaţiei. Dar acesta este tocmai subiectul
capitolului următor, capitolul 2 al acestui volum...

1.1 Grupuri. Grupuri de permutări

C onsiderăm o mulţime G, pe care definim o operaţie – să numim
această operaţie compunere sau înmulţire – astfel ca efectuarea aces-

teia între oricare două elemente ale lui G are ca rezultat tot un element al
acestei mulţimi. Dacă a, b ∈ G sunt două elemente, iar rezultatul înmulţirii
lui a cu b este c, vom scrie acest lucru sub forma a · b = c sau pur şi simplu
ab = c.

Definiţia 1.1.1. Mulţimea G cu operaţia definită pe ea se numeşte grup, dacă
operaţia are următoarele proprietăţi:

(a). Operaţia este asociativă, adică

a · (b · c) = (a · b) · c, pentru orice a, b, c ∈ G.

(b). Există un element neutru în mulţimea G, să-l notăm acum e, deci un
element pentru care avem

a · e = e · a = a, pentru orice a ∈ G.

(c). Fiecare element al mulţimii G are un simetric, adică pentru orice element
a ∈ G există un element b ∈ G, astfel ca

a · b = e.

Este interesant de observat de la bun început că elementul neutru este
unic în G şi de asemenea fiecare element poate avea doar un singur simetric.
Într-adevăr, dacă e1 şi e2 sunt elemente neutre, avem conform proprietăţii b
pe de o parte

e2 = e2 · e1,

deoarece e1 este element neutru, dar şi

e2 · e1 = e1,
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deoarece e2 este tot element neutru. Prin urmare e1 = e2, deci elementul
neutru este unic. În cazul notaţiei multiplicative a operaţiei din grup acest
element unic se notează simplu 1, iar în cazul notaţiei aditive (cu semnul +)
acest element se notează 0. Unicitatea simetricului este un exerciţiu simplu.
Simetricul lui a se notează −a (opus) sau a−1 (invers) în grupuri aditive
respectiv multiplicative.

Dacă operaţia este şi comutativă, adică

a · b = b · a pentru orice a, b ∈ G, (1.1)

atunci grupul se numeşte comutativ sau abelian. De asemenea dacă G este
o mulţime finită, atunci grupul se numeşte finit, în caz contrar se numeşte
infinit.

Să vedem acum câteva exemple de structuri de grup.

Exemplele 1.1.2. Nu constituie o dificultate deosebită verificarea propri-
etăţilor (a),(b),(c) din definiţia 1.1.1 pentru exemplele simple următoare:

(1). Grupul aditiv al numerelor întregi, (Z,+).

(2). Grupul multiplicativ al numerelor raţionale strict pozitive, (Q∗
+, ·).

(3). Grupul aditiv al polinoamelor cu o variabilă, cu coeficienţi reali,
(R[x],+).

(4). Grupul aditiv al matricilor de tip n × m, cu elemente întregi,
(Mn,m(Z),+).

(5). Grupul multiplicativ al matricilor pătratice de ordin n, având determi-
nant nenul, cu elemente numere raţionale, (GLn(Q), ·).

(6). Grupul permutărilor unei mulţimi M ("simetriile" mulţimii M), adică
mulţimea SM = {f : M → M | fbijectivă}, în raport cu compunerea
funcţiilor, (SM , ◦). Dacă M = {1, 2, 3, . . . , n}, se notează Sn.

(7). Grupul simetriilor unui pătrat. O simetrie a pătratului este o trans-
formare geometrică – o rotaţie cu un unghi multiplu al lui π/2 în jurul
centrului pătratului, sau o simetrie faţă de o anumită dreaptă, care trece
prin centrul pătratului şi faţă de care pătratul este simetric – operaţia
de grup fiind compunerea acestor transformări.

Grupurile din (1),(2),(3),(4),(5) sunt exemple de grupuri infinite, precum şi
grupul din exemplul (6) în cazul în care mulţimea M este infinită. Grupul din
(7) este un grup finit, ca şi grupul din exemplul (6) în cazul în care mulţimea
M este finită.
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Grupul din exemplul (6) este în mod special important din două motive,
care vor ieşi în evidenţă în cele ce urmează mai jos. Să concretizăm mulţimea
M , şi anume să considerăm o mulţime M finită, având n elemente. Întrucât
elementele însele nu joacă nici un rol specific, în afara faptului că ele se pot
distinge între ele, putem presupune că M = {1, 2, 3, . . . , n}, adică M este
mulţimea formată din primele n numere naturale.

O funcţie bijectivă definită pe M cu valori în M poate fi reprezantată spre
exemplu cu ajutorul unui "grafic" de genul următor, în care am reprezentat un
exemplu de astfel de funcţie pentru cazul n = 6 şi am botezat-o a:

a =
(

1 2 3 4 5 6
2 4 6 5 1 3

)
(1.2)

Evident, tabelul acesta se citeşte a(1) = 2, a(2) = 4, . . . şi aşa mai de-
parte, întrucât valorile lui a sunt dispuse pe rândul al doilea. Să observăm
că proprietatea de bijectivitate a funcţiei a se reflectă în faptul că toate cele
6 numere apar şi pe rândul al doilea al tabelului de valori ale funcţiei a, fără
repetiţie, deci fiecare număr apare exact o singură dată.

Pentru a simplifica notaţia am putea omite rândul unu al acestui tabel
(care de altfel este identic pentru toate permutările acestei mulţimi de 6 ele-
mente) şi să reţinem numai rândul al doilea, considerând că rândul unu este
codificat ca numărul de ordine al fiecărui număr din rândul al doilea. Există
însă o posibilitate de notaţie şi mai economicoasă pentru astfel de permutări.
Să urmărim "soarta" fiecărui număr prin aplicarea acestei permutări, în lanţ.
Obţinem un grafic cam de genul următor:

1 −→ 2
2 −→ 4
4 −→ 5
5 −→ 1

3 −→ 6
6 −→ 3.

Acesta poate fi simplificat şi mai mult la forma

1 −→ 2 −→ 4 −→ 5 −→ 1

3 −→ 6 −→ 3
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sau chiar mai mult, la forma finală, pe care o vom şi accepta:

a = (1, 2, 4, 5)(3, 6). (1.3)

Cele două paranteze se numesc cicluri, aşadar permutarea a este formată din
două cicluri, având lungimile 4 şi 2. Notarea unei permutări cu ajutorul ci-
clurilor pe care le conţine, în afara faptului că este mult mai economicoasă, mai
are şi avantajul că pune în evidenţă ceva din structura permutării: permutarea
"amestecă" numerele între ele numai în cadrul a câte unui ciclu.

1

2

34

5

6

Figura 1.1: Permutarea a.

Permutarea b de mai jos

b =
(

1 2 3 4 5 6
2 3 1 4 5 6

)
(1.4)

sau mai sugestiv

1

3

2

4 5 6

Figura 1.2: Permutarea b.

va putea fi notată b = (1, 2, 3)(4)(5)(6), sau dacă facem convenţia suplimentară
că ciclurile de lungime 1 se pot subînţelege chiar dacă nu apar explicit în
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notaţie, atunci putem scrie simplu

b = (1, 2, 3). (1.5)

Notaţia astfel cristalizată mai are avantaje suplimentare. Mai întâi să
constatăm că orice permutare are în structura sa un număr de cicluri disjuncte,
cu ajutorul cărora de fapt ea se reprezintă. Evident prin cicluri disjuncte
înţelegem cicluri în care nu găsim elemente comune, astfel mulţimea M este
partiţionată în submulţimi care apoi se aranjează în cicluri. Să menţionăm aici
faptul că notaţiile (1, 2, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2) desemnează acelaşi ciclu, aşa cum
se vede cât se poate de sugestiv şi în figura 1.2 de la pagina 25. De asemenea,
ordinea în care scriem ciclurile în cadrul unei permutări evident nu schimbă
permutarea respectivă, aşadar spre exemplu

a = (1, 2, 4, 5)(3, 6) = (2, 4, 5, 1)(3, 6) = (6, 3)(4, 5, 1, 2) (1.6)

sunt doar câteva din reprezentările posibile ale permutării a.
Aşa cum se întâmplă în matematică în general, odată ce avem un obiect

matematic definit – în cazul de faţă structura de grup – automat ne putem
întreba cum arată toate aceste obiecte. Cum arată deci toate grupurile? Sub
această formă întrebarea este prea generală, adică prea dificilă. Încă nu există
un răspuns, adică o teoremă de caracterizare atât de generală. Aşa cum vom
vedea mai târziu – dar exemplele deja date sugerează şi ele – structuri de
grup există foarte multe. Trebuie să restrângem deci întrebarea la grupuri
cu anumite proprietăţi: Cum arată toate grupurile finite, grupurile abeliene,
grupurile abeliene finite, grupurile având n elemente etc.?

Poate este momentul să vedem cum se definesc aceste grupuri de permutări
într-un mediu de programare, care ne permite şi efectuarea calculelor cu ele.
Cel mai adecvat mediu de programare este mai mult ca sigur GAP, un pachet
accesibil gratuit pe internet şi care este folosit pentru investigaţii teoretice în
teoria grupurilor şi nu numai. Numele pachetului provine din iniţialele Groups,
Algorithms, Programming, şi pachetul se găseşte la adresa http://www.gap-
system.org/ putând fi descărcat pe mai multe platforme incluzând şi platforma
windows.

Lansăm deci GAP şi tastăm:

gap> a:=(1,2,4,5)(3,6);
(1,2,4,5)(3,6)
gap> b:=(1,2,3)(4)(5)(6);
(1,2,3)

Surpriza este cât se poate de plăcută: GAP înţelege permutările, şi încă
exact în forma în care le-am prezentat şi noi mai sus! Se remarcă şi faptul că
ciclurile de dimensiune 1 sunt ignorate în reprezentare.
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Să trecem la operaţia de compunere a permutărilor.
gap> a*a;
(1,4)(2,5)
gap> a*a*a;
(1,5,4,2)(3,6)
gap> a*a*a*a;
()
gap> b*b;
(1,3,2)
gap> b*b*b;
()

Am efectuat aici câteva compuneri ale permutărilor. Este instructiv ca
cititorul să verifice aceste rezultate pe figurile 1.1 şi 1.2 de la pagina 25. Tot
ce are de făcut este să vadă unde ajunge fiecare număr în urma deplasării lui
peste două, trei s.a.m.d. săgeţi.
gap> a*b;
(1,3,6)(2,4,5)
gap> b*a;
(1,4,5)(2,6,3)

Să observăm aici că notaţia a ∗ b, adică "produsul" permutărilor a şi b
înseamnă în GAP compunerea funcţiilor b ◦ a, deci

a ∗ b(1) = b ◦ a(1) = b(a(1)) = b(2) = 3
a ∗ b(2) = b ◦ a(2) = b(a(2)) = b(4) = 4

Situaţia este de fapt normală şi această neconcordanţă îşi are originea în no-
taţia obişnuită funcţională în care – normal, adică în mod obişnuit pentru
noi – numele funcţiei precede în scris argumentul asupra căruia este aplicat.
Odată remarcată această semnificaţie a operaţiei de produs al permutărilor,
în scriere în cadrul sintaxei GAP nu va produce nici o confuzie.

Din acest test se observă că operaţia de compunere a permutărilor nu este
comutativă.

Exemplul 1.1.3. Să definim acum un grup de permutări. Devansând puţin
lucrurile, să considerăm grupul de permutări care se obţine cu ajutorul com-
punerii repetate plecând de la următoarele două permutări în S4:

a = (1, 2, 3, 4)
b = (2, 4).

Vom lăsa pe seama lui GAP să facă toate calculele. Deci
gap> a:=(1,2,3,4);;
gap> b:=(2,4);;
gap> G:=Group(b,a);
Group([ (2,4), (1,2,3,4) ])
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Aşadar G este grupul generat de permutările a şi b. Este oare acest grup
un grup finit? Dacă da, câte elemente are? Şi care sunt aceste elemente? Ne
răspunde programul GAP.

gap> IsFinite(G);
true
gap> n:=Size(G);
8
gap> eG:=Elements(G);
[ (), (2,4), (1,2)(3,4), (1,2,3,4), (1,3), (1,3)(2,4),

(1,4,3,2), (1,4)(2,3) ]

Este oare acest grup comutativ? Ne va spune tot GAP.

gap> IsCommutative(G);
false

Deci G nu este comutativ. Putem acum căuta două elemente ale lui G
care certifică violarea comutativităţii.

gap> a*b;
(1,4)(2,3)
gap> b*a;
(1,2)(3,4)

Cum se exprimă oare elementele lui G cu ajutorul generatorilor? Chemăm
în ajutor GAP pentru a răspunde şi la această întrebare.

gap> F:=FreeGroup("b","a");;
gap> hom:=GroupHomomorphismByImages(F,G,GeneratorsOfGroup(F),

GeneratorsOfGroup(G));
[ b, a ] -> [ (2,4), (1,2,3,4) ]
gap> for i in [1..n] do

> Display(PreImagesRepresentative(hom,eG[i]));
> od;

<identity ...>,b^-1,a^-1*b^-1,a,b^-1*a^-2,a^-2,a^-1,b^-1*a^-1

Prin urmare elementele lui G sunt:

( ) = 1
(2, 4) = b−1

(1, 2)(3, 4) = a−1b−1

(1, 2, 3, 4) = a

(1, 3) = b−1a−2

(1, 3)(2, 4) = a−2

(1, 4, 3, 2) = a−1

(1, 4)(2, 3) = b−1a−1.

(1.7)

Forma acestor elemente nu pare să fie cea mai simplă posibilă. În locul
inverselor generatorilor a şi b ar putea figura probabil generatorii înşişi. Să
facem deci nişte calcule suplimentare. Nu strică nişte pregătiri făcute în cadrul
GAP.
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gap> a^2;
(1,3)(2,4)
gap> a^3;
(1,4,3,2)
gap> a^4;
()
...

Prin urmare dispunem printre altele de următoarele reguli de calcul:

a4 = 1 (1.8)
b2 = 1 (1.9)
ab = ba3 (1.10)
ba = a3b (1.11)

(ab)2 = 1 (1.12)
(ba)2 = 1 (1.13)

Aceste reguli de calcul probabil nu sunt independente unele de altele, altfel
spus, unele dintre ele pot fi consecinţe ale celorlalte. Aspectul acesta însă nu
ne interesează acum. Din 1.8 rezultă a−1 = a3. Din 1.9 rezultă b−1 = b. Astfel
lista 1.7 a elementelor lui G devine:

1 = 1
b−1 = b

a−1b−1 = a3b = ba

a = a

b−1a−2 = ba2 = a3ba = a6b = a2b

a−2 = a2

a−1 = a3

b−1 ∗ a−1 = ba3 = ab.

În final lista elementelor lui G se poate deci scrie:

G = {1, a, a2, a3, b, ba, ba2, ba3} sau (1.14)
G = {1, a, a2, a3, b, ab, a2b, a3b}. (1.15)

Forma finală prelucrată a listei 1.7 va fi:

( ) = 1
(1, 2, 3, 4) = a

(1, 3)(2, 4) = a2

(1, 4, 3, 2) = a3

(2, 4) = b

(1, 2)(3, 4) = ba

(1, 3) = ba2

(1, 4)(2, 3) = ba3.

(1.16)
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1.1.1 Subgrupuri. Homomorfisme

Pentru a putea investiga structura grupurilor câteva noţiuni sunt de bază.
Acestea sunt date în următoarea definiţie.

Definiţia 1.1.4. Fie G un grup în care operaţia este notată multiplicativ.

1. O submulţime H a lui G, H ⊂ G se numeşte subgrup dacă această
submulţime cu operaţia "moştenită" este tot un grup. Mai în detaliu H
este subgrup, dacă

(a) operaţia efectuată între două elemente ale lui H are ca rezultat tot
un element al lui H şi

(b) sunt valabile proprietăţile din definiţia 1.1.1 de la pagina 22.

Faptul că H este subgrup al lui G se notează H ≤ G.

2. Dacă G şi H sunt două grupuri şi f : G −→ H este o aplicaţie între ele,
spunem că f este homomorfism de grupuri dacă păstrează operaţia din
G, mai precis

f(a · b) = f(a) · f(b) pentru orice a, b ∈ G.

Dacă f este surjectivă, atunci se numeşte epimorfism. Dacă f este injec-
tivă, atunci se numeşte monomorfism. Dacă f este bijectivă, atunci se
numeşte izomorfism. Dacă G = H, atunci f se numeşte endomorfism,
iar dacă este bijectivă, se numeşte automorfism.

Înainte de a da câteva exemple de subgrupuri şi homomorfisme de grupuri,
să facem câteva observaţii.

Observaţiile 1.1.5. Fie G un grup.

1. Mulţimea G însăşi şi mulţimea formată din elementul neutru al grupului
{1}, ca submulţimi al lui G, sunt evident subgrupuri, oricare ar fi grupul
G. Acestea sunt subgrupurile improprii ale lui G, orice alt subgrup se
numeşte subgrup propriu.

2. Elementul neutru e al subgrupului H trebuie să coincidă cu elementul
neutru al grupului, altfel spus, orice subgrup conţine elementul neutru
al grupului. Într-adevăr, avem egalitatea e = e · e în H, şi considerând
această egalitate în G şi înmulţind-o cu e−1 obţinem 1 = e · e−1 =
e · e · e−1 = e · 1 = e.



1.1. GRUPURI. GRUPURI DE PERMUTĂRI 31

3. Imaginea elementului neutru printr-un homomorfism este elementul neu-
tru, adică f(1) = 1. Într-adevăr, f(1) = f(1 · 1) = f(1) · f(1) de unde
prin înmulţire cu (f(1))−1 obţinem f(1) = 1.

4. Preimaginea elementului neutru printr-un homomorfism – f−1(1) =
ker(f), numit nucleul lui f – este un subgrup. Mai general, preimaginea
unui subgrup este subgrup. Să verificăm doar (1a) din definiţia 1.1.4
de la pagina 30. Fie f : G −→ H un homomorfism de grupuri, şi fie
J ≤ H un subgrup. Dacă x, y ∈ f−1(J), adică f(x) şi f(y) sunt în J ,
atunci şi f(xy) = f(x)f(y) ∈ J , deci xy ∈ f−1(J). Se verifică similar şi
proprietăţile cerute de 1b de la aceeaşi pagină.

5. Imaginea inversului unui element este inversul imaginii acestui element.
Într-adevăr, 1 = f(1) = f(a · a−1) = f(a) · f(a−1), de unde (f(a−1) =
(f(a))−1.

6. Imaginea Im (f) = {f(x) |x ∈ G} al unui homomorfism este un subgrup.
Mai general, imaginea unui subgrup este tot un subgrup. Să verificăm
şi aici doar (1a) din definiţia 1.1.4 de la pagina 30. Fie f : G −→ H
un homomorfism de grupuri, şi fie I ≤ G un subgrup. Dacă a, b ∈ f(I),
adică a = f(x) şi b = f(y) unde x, y ∈ I, atunci şi ab = f(x)f(y) =
f(xy) ∈ f(I), deoarece xy ∈ I. Se verifică similar şi celelalte proprietăţi,
cerute de 1b.

Putem acum să dăm câteva exemple de subgrupuri.

Exemplele 1.1.6. Reluăm exemplele 1.1.2 de la pagina 23 şi le modificăm
într-un mod evident, pentru a obţine în fiecare grup din aceste exemple câte
un exemplu de subgrup.

(1). Grupul aditiv al numerelor întregi pare (2Z,+) este subgrup în (Z,+).
(De asemenea putem considera şi multiplii lui 3, sau ai lui 4, sau în
general ai lui n, (nZ,+) este subgrup în (Z,+).)

(2). Fie p un număr prim. Grupul multiplicativ Q∗
+(p) al numerelor raţionale

strict pozitive n/m, pentru care (n,m) = (n, p) = (m, p) = 1,
adică mulţimea acelor numerelor raţionale pentru care în reprezentarea
fracţională redusă nici numărătorul, nici numitorul fracţiei nu este di-
vizibil cu p, este un subgrup al lui (Q∗

+, ·).

(3). Grupul aditiv al polinoamelor cu o variabilă, cu coeficienţi raţionali
(Q[x],+) respectiv grupul aditiv (Rn[x],+) al polinoamelor de grad cel
mult n sunt subgrupuri ale lui (R[x],+).
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(4). Fie A o matrice de tip m × p cu elemente întregi. Grupul aditiv
(MA

n,m(Z),+) al matricilor de tip n × m, cu elemente întregi, pentru
care A ·X = 0 pentru orice matrice X ∈Mn,m(Z) este un subgrup al lui
(Mn,m(Z),+).

(5). Grupul multiplicativ (SLn(Q), ·) al matricilor pătratice de ordin n, având
determinantul 1, cu elemente numere raţionale este subgrup al grupului
(GLn(Q), ·).
Într-adevăr, determinantul produsului a două matrici este produsul de-
terminanţilor, deci operaţia de înmulţire a matricilor având determinan-
tul 1 este operaţie internă, sau cum se mai spune SLn(Q) este parte
stabilă a lui GLn(Q).

(6). Fie M o mulţime şi a ∈ M un element fixat. Grupul permutărilor
mulţimii M pentru care f(a) = a, în raport cu compunerea funcţiilor,
este un subgrup al lui (SM , ◦). Dacă M = {1, 2, 3, . . . , n}, permutările
pentru care f(1) = 1 formează un subgrup.

(7). Grupul rotaţiilor pătratului cu unghi multiplu al lui π/2 este subgrup al
grupului de simetrii al pătratului. De asemenea, dacă fixăm o singură
axă de simetrie, atunci simetria faţă de această axă şi transformarea
identică formează un subgrup al grupului tuturor simetriilor pătratului.

Să dăm acum câteva exemple de homomorfisme.

Exemplele 1.1.7. În exemplele care urmează operaţia din grup este sau în-
mulţirea – folosim atunci notaţia multiplicativă – sau adunarea, notată aditiv.

(1). Aplicaţia f : Z −→ Zn, prin f(k) = k̂, unde k̂ este clasa de echivalenţă
modulo n a lui k, este un homomorfism de grupuri aditive.

(2). Aplicaţia det : GLn(Q) −→ Q, prin A −→ det(A), unde A este o matrice
pătratică de ordin n, iar det(A) este determinantul matricii A, este un
homomorfism de grupuri multiplicative.

(3). Fie f aplicaţia definită pe grupul aditiv Rn−1[x] al polinoamelor de
grad cel mult n − 1 pe spaţiul vectorial numeric Rn prin f(p) =
(a0, a1, . . . , an−1), dacă p = a0 + a1x + . . . + an−1x

n−1. Atunci evident
f este un homomorfism de grupuri aditive.

(4). Fie f : Z10 −→ Z5 aplicaţia definită prin f(x̂) = 2̂x, unde .̂ înseamnă
clasă de resturi modulo 10, respectiv clasă de resturi modulo 5. Atunci
f este homomorfism de grupuri aditive.
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(5). Fie f : Sn −→ Sn aplicaţia definită prin f(x) = a−1xa, unde a ∈ Sn este
o permutare fixată în prealabil. Atunci f este homomorfism (izomorfism)
de grupuri.

(6). Mai întâi să remarcăm faptul că mulţimea {−1, 1} faţă de înmulţirea
numerelor întregi este un grup. Fie ε : Sn −→ {−1, 1} aplicaţia definită
prin

ε(a) =
∏

1≤i<j≤n

a(j)− a(i)
j − i

. (1.17)

Această aplicaţie este nu numai bine definită (i.e. pentru orice per-
mutare a ∈ Sn, ε(a) ∈ {−1, 1}) dar este şi un homomorfism de grupuri
(demonstraţia este lăsată pe seama cititorului şi constituie un exerciţiu).

Permutările din ker(ε) = {a ∈ Sn | ε(a) = 1} se numesc permutări pare.

(7). Definim o aplicaţie f de la grupul simetriilor pătratului în grupul per-
mutărilor S4 în felul următor:

f( rotaţie cu π/2 în sensul acelor ceasornicului ) = (1, 2, 3, 4)
f( simetrie faţă de diagonala dreapta-jos, stânga-sus ) = (2, 4).

Această aplicaţie se extinde pe toate simetriile pătratului, cu păstrarea
operaţiilor. Ea este un izomorfism de grupuri. Figurile 1.3 şi 1.4 de mai
jos reprezintă "grafic" definiţia acestei aplicaţii.

1 2

34

1

23

4

a

(1,2,3,4)

Figura 1.3: Rotaţia pătratului cu π/2 în jurul centrului.

Figura 1.5 de mai jos (pagina 35) reprezintă "graficul" întregii aplicaţii. Pe
această figură se poate verifica grafic atât proprietatea de homomorfism cât şi
proprietatea de bijectivitate a acestei aplicaţii.
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Figura 1.4: Simetria pătratului faţă de o diagonală.

1.1.2 Generatori. Relaţii

Cele mai directe definiţii ale structurii unui grup G sunt:

• precizarea unei formule pentru operaţia de grup (adunare, înmulţire,
compunere de funcţii, înmulţire de matrici, sau orice formulă potrivită),

• listarea valorilor operaţiei pentru toate perechile a, b posibile de elemente
ale mulţimii G, adică a ecuaţiilor

a · b = c. (1.18)

Această listă poate lua forma unui tabel, ca în exemplele de mai jos.

Exemplele 1.1.8.

Prin exemplele 1.6 1.7 se poate constata că verificarea faptului că aceste
tabele de operaţii definesc într-adevăr o structură de grup, nu este simplă.
Mulţimile au un număr foarte mic de elemente – numai 4 respectiv 6 – şi
cu toate acestea pentru verificarea spre exemplu a asociativităţii operaţiei ar
trebui să facem un număr mare de verificări, cam 43 respectiv 63. În afară de
aceasta se pune de fapt şi problema găsirii modalităţii de compunere a unui
asemenea tabel de operaţii. Dacă am cerceta toate completările posibile şi am
selecta tabelele care verifică proprietatea de asociativitate ar trebui să testăm
un număr de 416 respectiv 636, adică un număr prohibitiv de mare de tabele.

O modalitate mai simplă de a specifica o structură de grup este folosirea
generatorilor şi a relaţiilor de definiţie. Această posibilitate se bazează pe
faptul că atât numărul literelor-elementelor grupului date la început, cât şi
numărul ecuaţiilor de tipul 1.18 de la pagina 34 poate fi mult redus.
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(  ) (1,2,3,4) (1,3)(2,4) (1,4,3,2)

(1,4)(2,3) (1,3) (1,2)(3,4)(2,4)

1 a a^2 a^3

b ba ba^2 ba^3

Figura 1.5: Simetriile pătratului.

(a)

· 1 a b c

1 1 a b c
a a b c 1
b b c 1 a
c c 1 a b

(b)

· 1 a b c

1 1 a b c
a a 1 c b
b b c 1 a
c c b a 1

Figura 1.6: Grupuri pe o mulţime cu 4 elemente

Ideea este următoarea. Să considerăm un grup

G = {1, a, b, c . . .}. (1.19)

Dacă b este inversul lui a (într-un grup fiecare element are un invers unic),
adică

a · b = b · a = 1, (1.20)

atunci b poate fi eliminat din lista elementelor lui G şi în orice context poate
fi folosit în locul lui a−1. Dacă în raport cu operaţia grupului avem

a · a = c, (1.21)

atunci din lista elementelor grupului şi elementul c poate fi eliminat, el poate
fi generat oricând de elementul a, chiar cu ajutorul relaţiei 1.21.

În acest fel lista de elemente ale grupului se reduce, elementele rămase în
listă se numesc generatori, şi relaţiile de calcul de tipul 1.18 de la pagina 34
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(a)

· 1 a b c d e

1 1 a b c d e
a a b c d e 1
b b c d e 1 a
c c d e 1 a b
d d e 1 a b c
e e 1 a b c d

(b)

· 1 a b c d e

1 1 a b c d e
a a b 1 e c d
b b 1 a d e c
c c d e 1 a b
d d e c b 1 a
e e c d a b 1

Figura 1.7: Grupuri pe o mulţime cu 6 elemente

se reduc şi ele, cele rămase se numesc relaţii de definiţie. Astfel un grup G
poate fi definit şi cu ajutorul generatorilor şi relaţiilor

G =< generatori | relaţii > . (1.22)

Definiţia grupului din exemplul 1.1.3 de la pagina 27 a fost deja în esenţă o
astfel de definiţie. Să o reluăm încă o dată punând accentul pe ideea enunţată
mai sus.

Exemplul 1.1.9. Să se calculeze toate elementele grupului

G =< a, b | a4 = b2 = 1, ab = ba−1 > (1.23)

Demonstraţie. Din relaţia a4 = 1 rezultă

a−1 = a3. (1.24)

Din relaţia b2 = 1 rezultă
b−1 = b. (1.25)

Întrucât în orice grup avem (xy)−1 = y−1x−1, considerând inversele membrului
stâng şi al membrului drept al ecuaţiei

ab = ba−1, (1.26)

obţinem
b−1a−1 = ab−1, (1.27)

Tot din 1.26, înmulţind de la stânga cu a−1 iar de la dreapta cu a, obţinem

ba−1 = a−1b. (1.28)

Din relaţia 1.27, înmulţind de la stânga cu a−1 iar de la dreapta cu a, obţinem

a−1b−1 = b−1a. (1.29)
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Toate acestea arată că dacă în faţa lui b se află a sau a−1, b poate trece înaintea
acestora (relaţiile 1.26 şi 1.28), respectiv dacă în faţa lui b−1 se află a sau a−1,
atunci şi b−1 poate trece înaintea acestora (relaţiile 1.27 şi 1.29).

Elementele lui G sunt însă cuvinte formate din literele a, b, a−1, b−1. În-
trucât literele b şi b−1 – conform celor de mai sus – pot fi grupate la stânga,
cuvintele din G au forma:

bnam, unde n,m ∈ Z. (1.30)

Dar 1.24 şi 1.25 arată că elementele lui G sunt de fapt de forma:

bnam, unde n,m ∈ N. (1.31)

Acum dacă ţinem cont de a4 = 1 şi b2 = 1 rezultă că n < 2 şi m < 4 deci
grupul are 2× 4 = 8 elemente, şi anume

G = {1, a, a2, a3, b, ba, ba2, ba3}. (1.32)

Să analizăm în acest spirit şi exemplele 1.6 de la pagina 35, şi exemplele
1.7 de la pagina 36.

Exemplul 1.1.10. Să se calculeze o reprezentare cu generatori şi relaţii pentru
grupul G, definit de tabela de operaţii 1.6 (a), de la pagina 35.

Demonstraţie. Avem pe baza tabelei: b = a2, c = ab = aa2 = a3, 1 =
ac = aa3 = a4. Tabela fiind simetrică celelalte relaţii sunt doar confirmări ale
acestora. Aşadar grupul este G =< a | a4 = 1 > . Este uşor de remarcat că
acest grup este izomorf cu grupul aditiv Z4, un exemplu de izomorfism fiind

f : Z4 −→ G, f(k̂) = ak.

Exemplul 1.1.11. Să se calculeze o reprezentare cu generatori şi relaţii pentru
grupul G, definit de tabela de operaţii 1.6 (b), de la pagina 35.

Demonstraţie. Pe baza tabelei putem scrie:a2 = b2 = c2 = 1, ab = ba = c.
Tabela fiind simetrică, grupul este comutativ. Grupul G este G =< a, b | a2 =
b2 = 1, ab = ba > . Acum dacă definim elementul c prin c = ab, va rezulta
c2 = abab = aabb = a2b2 = 1 · 1 = 1, şi toate relaţiile din tabel se verifică.
Spre exemplu ac = aab = a2b = 1 · b = b. Astfel reprezentarea este echivalentă
cu cea dată de tabel.
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Exemplul 1.1.12. Să se calculeze o reprezentare cu generatori şi relaţii pentru
grupul G, definit de tabela de operaţii 1.7 (a), de la pagina 36.

Demonstraţie. Pe baza tabelei avem: b = a2, c = ab = a3, d = ac = a4,
e = ad = a5, 1 = ae = a6. Tabela fiind simetrică celelalte relaţii sunt doar
variante ale acestor relaţii, prin urmare similar exemplului 1.1.10 grupul este
G =< a | a6 = 1 > . Se remarcă şi aici că acest grup este izomorf cu grupul
aditiv Z6, iar izomorfismul este f : Z6 −→ G, f(k̂) = ak.

Exemplul 1.1.13. Să se calculeze o reprezentare cu generatori şi relaţii pentru
grupul G, definit de tabela de operaţii 1.7 (b), de la pagina 36.

Demonstraţie. Mai întâi să remarcăm faptul că tabela nu este simetrică, deci
grupul nu este comutativ. Pe baza tabelei putem scrie: b = a2, 1 = ab =
aa2 = a3, deci b poate fi eliminat din lista generatorilor, iar o relaţie este
a3 = 1. Apoi c2 = 1. Se mai remarcă ac = cb = ca2, şi se poate verifica pe
tabelă că aceste relaţii sunt deja şi suficiente pentru a genera toate ecuaţiile
tabelei. Într-adevăr, pe baza acestei relaţii c poate fi adus şi grupat la stânga
oricărui cuvânt în care cele două litere pot fi considerate la exponent pozitiv
(a−1 = a2 şi c−1 = c). Astfel grupul este

G =< a, c | a3 = c2 = 1, ac = ca2 > . (1.33)

Explicit, elementele grupului sunt G = {1, a, a2, c, ca, ca2}, iar corespondenţa
între acestea şi elementele din tabelă este a = a, b = a2, c = c, d = ca =
a2c, e = ca2 = ac, 1 = c2 = a3, ecuaţii ce conţin în acelaşi timp şi relaţiile între
cei doi generatori.

Să mai includem printre exemple un grup interesant, necomutativ şi finit.

Exemplul 1.1.14. Să se calculeze elementele grupului G, definit cu generatori
şi relaţii

G =< a, b | a4 = 1, a2 = b2, ba = a3b > .

Demonstraţie. Câteva relaţii rezultă imediat din relaţiile date: a−1 = a3 =
ab2 = b2a, b4 = 1, b−1 = b3 = ba2 = a2b. Relaţia ba = a3b ne spune că în orice
cuvânt litera b poate fi dusă la dreapta, deci cuvintele posibile sunt de forma
anbm, unde 0 ≤ n,m < 4. Din cauza relaţiei b2 = a2, putem restrânge
cuvintele la anbm, unde 0 ≤ n < 4, 0 ≤ m < 2. Prin urmare
grupul G va avea 8 elemente, şi anume G = {1, a, a2, a3, b, ab, a2b, a3b}. Se
deduc uşor şi relaţiile

ba = a3b, (este relaţie dată)
ba2 = baa = a3ba = a6b = a2b,

ba3 = ba2a = a2ba = a5b = ab,

(1.34)
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relaţii care ajută la calculul produsului oricăror două perechi de elemente ale
lui G.

În legătură cu acest grup trebuie să facem următoarea observaţie. În forma
în care el apare acum nu se vede, dar după o redefinire a generatorilor şi
relaţiilor se va vedea legătura acestui grup cu cuaternionii. Grupul C de 8
elemente format din

C = {±1,±i,±j,±k}, (1.35)

se numeşte grupul cuaternionilor . Relaţiile de calcul sunt

i2 = −1
j2 = −1
k2 = −1

ij = k = −ij
jk = i− ki
ki = j = −ik

(1.36)

Cititorul poate verifica uşor atât faptul că C este grup, cât şi faptul că aplicaţia
f : C −→ G definită prin asocierile

1 −→ 1
−1 −→ a2

i −→ a

−i −→ a3

j −→ b

−j −→ a2b = ba2

k −→ ab = ba3

−k −→ a3b = ba

(1.37)

este un izomorfism de grupuri. Numerele de forma a + bi + cj + dk, unde
a, b, c, d ∈ R se numesc cuaternioni, şi în raport cu adunarea (naturală) şi
înmulţirea (naturală, bazată pe regulile 1.35), formează o structură de algebră
necomutativă peste corpul numerelor reale. Ele joacă un rol important în
geometrie, în fizică... şi generează octonionii, care joacă şi ei un rol important
în geometrie, în fizică... şi care ar genera la rândul lor hexadecanioni, doar că
deoarece fiecare pas de generare are şi un preţ – se pierde câte o proprietate
de calcul, – la acest ultim pas apar divizori ai lui zero...

A venit momentul să vedem cum se reprezintă toate aceste concepte în
GAP şi cum se realizează calculele.

Definim grupul G cu ajutorul generatorilor şi relaţiilor:

G =< a, b | a4 = b2 = 1, ba3 = ab > . (1.38)

gap> F:=FreeGroup("a","b");
gap> a:=F.1; b:=F.2;
gap> G:=F/[a^4,b^2,(b*a^3)/(a*b)];
gap> a in G;
gap> a*b=b*a;
false
gap> a*b=b*a^3;
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true
gap> Size(G);
8
gap> FreeGeneratorsOfFpGroup(G);
gap> RelatorsOfFpGroup(G);
[ a^4, b^2, b*a^3*b^-1*a^-1 ]
gap> Elements(G);
[ <identity ...>, a, b, a^2, a*b, a^3, a^2*b, a^3*b ]
gap> IsCommutative(G);
false
gap> IsCyclic(G);
false

Deci G nu este nici comutativ, nici ciclic. Definim un izomorfism între
grupul G şi un grup de permutări.

gap> f:=IsomorphismPermGroup(G);
[ a, b ] -> [ (1,2,3,4), (2,4) ]
gap> H:=Image(f);
gap> Elements(H);
[ (), (2,4), (1,2)(3,4), (1,2,3,4), (1,4,3,2),

(1,4)(2,3), (1,3), (1,3)(2,4) ]

Imaginea izomorfismului f este grupul H. Deci f : G −→ H, f(a) =
(1, 2, 3, 4), f(b) = (2, 4).

Acum îl punem pe GAP să definească un izomorfism între acest grup de
permutări şi un grup definit cu generatori şi relaţii ("fp" este prescurtare de la
"finite presented", adică numărul generatorilor şi a relaţiilor este finit):

gap> h:=IsomorphismFpGroup(H);
[ (2,4), (1,2,3,4), (1,3)(2,4) ] -> [ F1, F2, F3 ]
gap> N:=Image(h);
gap> RelatorsOfFpGroup(N);
[ F1^2, F2^-1*F1^-1*F2*F1*F3^-1, F3^-1*F1^-1*F3*F1, F2^2*F3^-1,

F3^-1*F2^-1*F3*F2, F3^2 ]
gap> Elements(N);
[ <identity ...>,F1,F2,F2^2,F1*F2,F1*F2^2,F1*F2*F1,F2*F1 ]

Deci h : H −→ N, h((2, 4)) = F1, h((1, 2, 3, 4)) = F2, h((1, 3)(2, 4)) =
F3.

Se observă că aparent am obţinut un alt grup decât cel de la care am
pornit. Se vede deci, că grupuri izomorfe pot avea diverse prezentări diferite
între ele. Concret grupul G este izomorf atât cu grupul H generat de două
permutări, cât şi cu grupul N , care are trei generatori. În treacăt fie spus,
aceasta deoarece compunerea a două izomorfisme este tot un izomorfism.

G = < a, b | a4 = b2 = 1, ba3 = ab >

H = < (1, 2, 3, 4), (2, 4) > (1.39)
N = < a, b, c | a2 = b−1a−1bac−1 = c−1a−1ca = b2c−1 = c−1b−1cb = c2 = 1 >
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Definim acum şi un izomorfism de la grupul H la un grup finit prezentat
P , altfel: specificăm explicit generatorii acestuia.

gap> p:=IsomorphismFpGroupByGenerators(H,[(1,2,3,4),(2,4)]);
[ (1,2,3,4), (2,4) ] -> [ F1, F2 ]
gap> P:=Image(p);
<fp group of size 8 on the generators [ F1, F2 ]>
gap> RelatorsOfFpGroup(P);
[ F2^2, F1^4, F2*F1*F2*F1 ]

Prin urmare grupul iniţial G este izomorf şi cu grupul prezentat astfel:

P =< a, b | a4 = b2 = 1, (ab)2 = 1 > . (1.40)

Iată în final câteva calcule în G.

gap> a*b*a*b*a*b*a in G;
true
gap> a*b*a*b*a*b*a=a;
false
gap> a*b*a*b*a*b*a=b;
true

1.1.3 Ordinul unui element. Grupuri ciclice

Numărul elementelor unui grup finit G se numeşte ordinul grupului, şi se
notează ord(G). În orice grup 12 = 1, deci şi 1n = 1 pentru orice n. Dacă
calculăm puterile unui element a ∈ G diferit de elementul neutru a ̸= 1, şi în
acelaşi timp puterile inversului său, putem constata imediat că mulţimea

< a >= {an | n ∈ Z} = {. . . , a−2, a−1, 1, a, a2, . . .} (1.41)

este un subgrup al lui G, şi se numeşte subgrupul generat de elementul a.
Explicaţia este simplă:

anam = an+m, pentru orice m,n ∈ Z. (1.42)

Dacă G este un grup finit, atunci evident şi mulţimea < a > este finită, şi are
forma

< a >= {1, a, a2, . . . , an}, unde n > 1. (1.43)

Acest lucru rezultă din faptul că există un cel mai mic exponent pozitiv n, pen-
tru care an = 1, şi de aici şirul puterilor lui a începe să se repete. Spunem "de
aici", pentru că dacă această repetiţie, prin absurd, ar începe în alt moment,
să spunem am avea an = ak, cu 1 < k < n, dar am avea încă an−1 ̸= ak−1,
atunci am avea două elemente diferite x ̸= y, x = an−1, y = ak−1 pentru care
ax = ay. Aceasta însă este imposibil, întrucât într-o structură de grup este
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posibilă "simplificarea" unei ecuaţii: din ax = ay rezultă x = y (trebuie doar
să înmulţim ecuaţia de la stânga cu a−1). Să notăm şi aici faptul că în acest
caz avem şi

a−1 = an−1. (1.44)

Concluzia care se degajă din raţionamentul de mai sus o formulăm în cadrul
unei observaţii, deoarece ne vom referi la ea în demonstraţia teoremei lui
Cayley.

Observaţia 1.1.15. Fie G un grup, a ∈ G un element arbitrar în G, şi
fa : G −→ G aplicaţia definită pe grupul G prin

fa(x) = ax.

Atunci aplicaţia f este injectivă.

Definiţia 1.1.16. Fie G un grup. Dacă G =< a > pentru un element a ∈ G,
atunci spunem că grupul G este ciclic.

Să remarcăm faptul evident, că orice grup G ciclic este comutativ. Exem-
plele de grupuri 1.1.10 şi 1.1.12 (pagina 37) sunt grupuri ciclice. Grupul aditiv
Z este ciclic – infinit – generat de numărul întreg 1. Grupul din exemplul
1.1.11 nu este ciclic, deoarece fiecare element al său are ordinul cel mult 2, în
timp ce ordinul grupului este 4. Grupurile din exemplele 1.1.9 (pagina 36),
1.1.13 (pagina 38), 1.1.14 (pagina 38) nu sunt grupuri ciclice, deoarece nu sunt
comutative.

Să vedem dacă GAP ştie să stabilească dacă un grup dat este ciclic sau
nu.

gap> G:=Group((1,2,7,9,4,3));
Group([ (1,2,7,9,4,3) ])
gap> IsCyclic(G);
true
gap> Size(G);
6

Prin urmare grupul, generat de o permutare constând dintr-un singur ciclu,
este ciclic. Ordinul unui astfel de grup este evident lungimea ciclului.

gap> G:=Group((1,2,7,9,4)(3,5,8,11));
Group([ (1,2,7,9,4)(3,5,8,11) ])
gap> IsCyclic(G);
true
gap> Size(G);
20

Se vede deci că grupul generat de o permutare constând din două cicluri
disjuncte este ciclic. Ordinul grupului este produsul lungimii ciclurilor... dacă
aceste lungimi sunt relativ prime.
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gap> G:=Group((1,2,7,9,4,10)(3,5,8,11));
Group([ (1,2,7,9,4,10)(3,5,8,11) ])
gap> IsCyclic(G);
true
gap> Size(G);
12

Dacă lungimile ciclurilor nu sunt relativ prime, atunci ordinul grupului
este cel mai mic multiplu comun al lungimii ciclurilor.

gap> G:=Group((1,2,3,4,5,6,7,8),(1,2));
Group([ (1,2,3,,5,6,7,8), (1,2) ])
gap> IsCyclic(G);
false
gap> Size(G);
40320

Acest calcul arată că grupul generat de două permutări constând din două
cicluri nedisjuncte poate să nu mai fie ciclic.

Grupul tuturor permutărilor unei mulţimi cu 8 elemente – adică grupul
simetric a 8 elemente – are acelaşi număr de elemente.

gap> G:=SymmetricGroup(8);
Sym ( [ 1 .. 8 ] )
gap> Size(G);
40320
gap> Factorial(8);
40320

Numărul tuturor permutărilor unei mulţimi cu n elemente este n! (în ex-
emplul nostru 8! = 40320).

Deoarece primul grup era un subgrup al tuturor permutărilor mulţimii cu
8 elemente, rezultă că cele două grupuri coincid. Altfel spus grupul simetric
poate fi generat de doar două permutări!

gap> G:=SymmetricGroup(5);
Sym( [ 1 .. 5 ] )
gap> Size(G);
120
gap> Factorial(5);
120
gap> IsCommutative(G);
false
gap> IsCyclic(G);
false

Grupurile tuturor permutărilor unei mulţimi cu mai mult de două elemente
nu sunt comutative, deci nu sunt nici ciclice.
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1.1.4 Teorema lui Lagrange

Descrierea structurii unui grup înseamnă în principiu identificarea sub-
grupurilor sale şi a felului în care aceste subgrupuri se raportează între ele,
respectiv a modului în care este construit grupul din subgrupurile sale.

Cum arată deci subgrupurile unui grup dat? Un prim pas în direcţia
răspunsului la această întrebare generală este dat de teorema lui Lagrange.
Această teoremă se bazează pe următoarele fapte.

Fie G un grup şi fie H ≤ G un subgrup. Cu ajutorul acestui subgrup
putem face o partiţionare a mulţimii G, în submulţimi disjuncte două câte
două, având acelaşi număr de elemente. Într-adevăr, putem defini o relaţie de
echivalenţă – numită relaţie de congruenţă la stânga – astfel:

x ∼s y dacă x−1y ∈ H. (1.45)

Această relaţie este într-adevăr o relaţie de echivalenţă, deoarece este

• reflexivă, adică pentru orice x ∈ G avem

x−1x = 1 ∈ H, deci x ∼s x, (1.46)

• simetrică, adică pentru orice x, y ∈ G avem

y−1x = (x−1y)−1 ∈ H, adică y ∼s x, dacă x ∼s y, (1.47)

• tranzitivă, adică pentru orice x, y, z ∈ G avem,

dacă x−1y, y−1z ∈ H, atunci x−1z = x−1yy−1z ∈ H
deci dacă x ∼s y, y ∼s z atunci şi x ∼s z. (1.48)

Clasele de echivalenţă sunt mulţimile

xH = {y ∈ G |x ∼s y} = {xh |h ∈ H}. (1.49)

Aceste mulţimi sunt disjuncte două câte două dar, au şi acelaşi număr de
elemente. Într-adevăr, aplicaţia f : xH −→ yH,

f(xh) = yh (1.50)

este o bijecţie, deoarece din f(xh1) = f(xh2), adică yh1 = yh2 evident rezultă
h1 = h2, adică xh1 = xh2 (injectivitatea) şi yh ∈ yH este imaginea lui xh ∈
xH, prin definiţia lui f (surjectivitatea).

Definiţia 1.1.17. Dacă numărul acestor clase este finit, el se numeşte indicele
lui H în G şi se notează [G : H].
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Similar putem defini şi relaţia de congruenţă la dreapta:

x ∼d y dacă xy−1 ∈ H. (1.51)

Această relaţie este tot o relaţie de echivalenţă. Clasele de echivalenţă în
raport cu această relaţie sunt

Hx = {y ∈ G | y ∼d x} = {hx |h ∈ H}. (1.52)

Deşi clasele de echivalenţă în raport cu cele două relaţii de echivalenţă se
corespund prin bijecţia

xH −→ Hx−1, (1.53)

ceea ce arată că numărul claselor de echivalenţă la dreapta coincide cu numărul
claselor de echivalenţă la stânga (aceasta justifică definiţia indicelui subgrupu-
lui, fără referire la relaţia de echivalenţă), totuşi o clasă de echivalenţă la stânga
nu este automat şi o clasă de echivalenţă la dreapta, adică în general

xH ̸= Hx. (1.54)

Evident dacă grupul este comutativ cele două relaţii de congruenţă coincid,
deci şi clasele de echivalenţă la stânga şi la dreapta coincid, deci xH = Hx
pentru orice x ∈ G şi orice subgrup H ≤ G.

Putem enunţa acum teorema lui Lagrange, a cărei demonstraţie este
definiţia 1.1.17 şi faptul observat în 1.50.

Teorema 1.1.18 (Lagrange). Fie G un grup finit, şi fie H ≤ G un subgrup.
Atunci

ord(G) = ord(H) · [G : H]. (1.55)

În particular, numărul de elemente al unui subgrup într-un grup, ca şi
indicele acestuia, sunt divizori ai ordinului grupului.

1.1.5 Subgrup normal. Grup factor

Subgrupurile pentru care cele două relaţii de echivalenţă coincid sunt impor-
tante, pentru că permit "coborârea" operaţiei din grup la nivelul claselor de
echivalenţă. Acest lucru justifică definiţia de mai jos.

Definiţia 1.1.19. Fie G un grup şi H ≤ G un subgrup. Dacă

xH = Hx (1.56)

pentru orice x ∈ G, atunci subgrupul H se numeşte subgrup normal, şi se
notează H �G.
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Definiţia 1.1.20. Fie G un grup, şi a ∈ G un element fixat al grupului.
Aplicaţia fa : G −→ G prin

fa(x) = axa−1 (1.57)

este o bijecţie şi este un homomorfism, deci este un automorfism al grupului
G. Un astfel de automorfism se numeşte automorfism interior .

Faptul că fa este bijecţie se vede imediat, iar faptul că este un homomorfism
rezultă din

fa(xy) = axya−1 = axa−1aya−1 = f(x)f(y). (1.58)
O caracterizare echivalentă a subgrupurilor normale este următoarea obser-
vaţie.

Observaţia 1.1.21. Fie G un grup şi fie H ≤ G un subgrup. Atunci H �

G, adică H este subgrup normal dacă şi numai dacă este invariant la orice
automorfism interior.

Într-adevăr, H este subgrup normal, exact atunci când aH = Ha pentru
orice a ∈ G, deci aHa−1 = H pentru orice a, adică exact atunci când fa(H) =
H pentru orice a ∈ G.

Am afirmat că mulţimea claselor de echivalenţă definită de un subgrup
normal moşteneşte operaţia de grup. Să vedem mai exact cum este această
operaţie definită. Fie N �G. Definim operaţia între două clase de echivalenţă
astfel:

xN · yN = (xy)N. (1.59)
Definiţia este bună, întrucât rezultatul operaţiei nu depinde de reprezentanţii
aleşi ai celor două clase. Într-adevăr, dacă

xN = x1N

yN = y1N,
(1.60)

deci
x1 = xh, h ∈ N
y1 = yk, k ∈ N,

(1.61)

şi deoarece clasele de echivalenţă la stânga coincid cu cele de la dreapta, avem

x1y1N = xhykN = xhyN = xhNy = xNy = xyN. (1.62)

Aici am omis parantezele explicative şi am folosit faptul valabil pentru orice
subgrup N , că dacă h ∈ N atunci hN = Nh = N . Operaţia între clase de
echivalenţă definită prin intermediul operaţiei între reprezentanţii acestora va
moşteni evident asociativitatea, clasa lui 1, deci 1·N = N va fi element neutru,
iar inversul clasei xN este evident x−1N .
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Definiţia 1.1.22. Fie G un grup şi N � G un subgrup normal. Mulţimea
claselor de echivalenţă

G/N = {xN | x ∈ G} (1.63)

cu operaţia definită între clase mai sus se numeşte grup factor .

Un grup oarecare poate să aibă sau poate să nu aibă subgrupuri normale.
Cazul al doilea este important pentru descrierea structurii grupurilor.

Definiţia 1.1.23. Un grup G care nu are nici un subgrup normal propriu
netrivial (i.e. diferit de {1} şi de grupul însuşi) se numeşte grup simplu.

Pe de altă parte iată o mică proprietate care asigură existenţa unui subgrup
normal.

Propoziţia 1.1.24. Fie G un grup şi H ≤ G un subgrup de indice 2 în G,
adică [G : H] = 2. Atunci H este subgrup normal.

Demonstraţie. Într-adevăr, dacă x ̸∈ H, atunci xH şi Hx sunt două clase de
echivalenţă la stânga, respectiv la dreapta în raport cu relaţiile de congruenţă
definite de H, ambele diferite de H. Pe de altă parte însă G = H ∪ xH =
H ∪Hx, reuniunile fiind disjunte, deci inevitabil xH = Hx, adică H �G.

Să vedem şi câteva exemple. Vom folosi pe cât posibil pachetul GAP. Mai
întâi însă iată exemplul cel mai simplu.

Exemplul 1.1.25. În grupul aditiv Z al numerelor întregi, nZ, adică toţi
multiplii unui număr întreg dat n, este un subgrup. Mai mult orice subgrup
al grupului aditiv al întregilor are această formă. Grupul fiind abelian, orice
subgrup al său este normal. Grupul factor

Zn = Z/nZ (1.64)

se numeşte grupul claselor de resturi modulo n.

Să arătăm că orice subgrup al grupului aditiv Z este format din multiplii
unui număr. Mai întâi este clar că nZ ≤ Z. Fie deci H ≤ Z. Dacă H = {0}
atunci H = 0 ·Z. Dacă H ̸= {0}, atunci există elemente nenule în H. Opusele
acestora sunt tot în H, prin urmare există numere pozitive în H. Fie n cel mai
mic număr pozitiv din H. Atunci toţi multiplii lui – adică subgrupul generat
de acest număr – sunt tot în H, deci

nZ ⊆ H. (1.65)

Să arătăm că H nu mai are şi alte elemente. Fie m ∈ H un element arbitrar.
Pe baza teoremei împărţirii întregi a numerelor, există un cât q şi un rest r,
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astfel ca m = nq + r, 0 ≤ r < n. Dar r = m − nq ∈ H, aşadar r nu poate
fi strict pozitiv întrucât ar contrazice alegerea lui n. Rezultă că r = 0, adică
m ∈ nZ, de unde nZ ⊇ H. Prin urmare nZ = H.

Iată cîteva exemple comentate în GAP.

Exemplul 1.1.26. Fie G grupul generat de permutările a = (1, 2, 3, 4) b =
(1, 2) şi subgrupul H generat de permutările c = (1, 2, 3), d = (2, 3). Să se
studieze relaţiile de congruenţă la stânga şi la dreapta definite de subgrupul
H pe grupul G. Este H subgrup normal în G?

Definim mai întâi grupul G.
gap> G:=Group((1,2),(1,2,3,4));
Group([ (1,2), (1,2,3,4) ])
gap> Size(G);
24

Deoarece ordinul grupului este 4! = 24, e posibil ca G să fie chiar grupul
simetric de ordin 4.

gap> G=SymmetricGroup(4);
true

Într-adevăr G este grupul permutărilor unei mulţimi de 4 elemente. Fără
această constatare trebuia să ne asigurăm, că generatorii lui H sunt în G.
Acest lucru se verifica astfel:

gap> (1,2,3) in G;
true
gap> (2,3) in G;
true

Acum putem defini subgrupul H.

gap> H:=Subgroup(G,[(2,3),(1,2,3)]);
Group([ (2,3), (1,2,3) ])
gap> Size(H);
6

Acesta este grupul simetric de ordinul 3.

gap> H=SymmetricGroup(3);
true
gap> List(H);
[ (), (1,2,3), (1,3,2), (2,3), (1,2), (1,3) ]

Indicele acestui subgrup se poate calcula în GAP cu comanda:

gap> Index(G,H);
4
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GAP ştie să calculeze (numai) clasele de echivalenţă la dreapta. Rezultatul
este o listă pe care am denumit-o L.

Lungimea acestei liste este indicele lui H în G.

gap> L:=RightCosets(G,H);
[ RightCoset(Group( [ (1,2), (1,2,3) ] ),()),

RightCoset(Group( [ (1,2), (1,2,3) ] ),(1,4)(2,3)),
RightCoset(Group( [ (1,2), (1,2,3) ] ),(1,2)(3,4)),
RightCoset(Group( [ (1,2), (1,2,3) ] ),(1,3)(2,4)) ]

gap> Length(L)=Index(G,H);
true
gap> n:=Length(L);
4

Prima clasă de echivalenţă este evident subgrupul însuşi H.

gap> List(L[1]);
[ (), (1,2,3), (1,3,2), (2,3), (1,2), (1,3) ]
Set(H)=Set(L[1]);
true

Iată toate cele patru clase de echivalenţă la dreapta:

gap> for i in [1..n] do
> Display(List(L[i]));
> od;
[ (), (1,2,3), (1,3,2), (2,3), (1,2), (1,3) ]
[ (1,4)(2,3), (1,3,4), (1,2,4), (1,4), (1,3,2,4), (1,2,3,4) ]
[ (1,2)(3,4), (2,4,3), (1,4,3), (1,2,4,3), (3,4), (1,4,3,2) ]
[ (1,3)(2,4), (1,4,2), (2,3,4), (1,3,4,2), (1,4,2,3), (2,4) ]

Practic am observat deja faptul că inversele elementelor clasei de
echivalenţă la stânga a elementului x este clasa de echivalenţă la dreapta a
elementului x−1. Într-adevăr, H fiind un subgrup, avem H−1 = H, deci

(xH)−1 = H−1x−1 = Hx−1.

Această proprietate trebuie exploatată în GAP, întrucât nu există comenzi
explicite pentru a lucra cu clase de echivalenţă la stânga. Iată aşadar lista
claselor de echivalenţă la stânga în raport cu subgrupul H:

gap> for i in [1..n] do
> Display(List(L[i],Inverse));
> od;
[ (), (1,3,2), (1,2,3), (2,3), (1,2), (1,3) ]
[ (1,4)(2,3), (1,4,3), (1,4,2), (1,4), (1,4,2,3), (1,4,3,2) ]
[ (1,2)(3,4), (2,3,4), (1,3,4), (1,3,4,2), (3,4), (1,2,3,4) ]
[ (1,3)(2,4), (1,2,4), (2,4,3), (1,2,4,3), (1,3,2,4), (2,4) ]
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Trebuie să comparăm acum cele două liste. Întrucât listele sunt mulţimi
ordonate, în momentul comparării trebuie să uităm ordonarea şi să comparăm
numai mulţimile respective. Începem cu a doua clasă de echivalenţă la dreapta.

gap> c:=L[2];
RightCoset(Group( [ (2,3), 1,2,3) ] ),(1,4)(2,3))
gap> Representative(c);
(1,4)(2,3)

Secvenţa de program de mai jos caută printre clasele de echivalenţă la
stânga clasa de echivalenţă la dreapta a elementului (1, 4)(2, 3).

gap> for i in [1..n] do
> if Set(c)=Set(L[i],Inverse) then

Display(i);
else

Display("no");
fi;

> od;
no no no no

Nu coincide cu nici una din clasele de echivalenţă la stânga, deci clasele
de echivalenţă la dreapta diferă de clasele de echivalenţă la stânga. Subgrupul
H nu este deci subgrup normal. Este de bănuit că acest verdict se poate
obţine şi cu ajutorul unei singure comenzi, fără a mai analiza explicit clasele
de echivalenţă la dreapta şi la stânga.

gap> IsNormal(G,H);
false

1.1.6 Teoreme de izomorfism

Am văzut în secţiunea precedentă că un acelaşi grup poate fi descris în mai
multe moduri, descrieri care la prima vedere par că nu reprezintă acelaşi
grup. Termenul tehnic pentru acest fenomen este izomorfismul între grupuri.
Grupurile care sunt izomorfe pot fi considerate diverse descrieri echivalente ale
aceluiaşi grup. Să remarcăm faptul că nu numai setul de relaţii poate fi altul,
dar şi generatorii, sau altfel spus mulţimea elementelor poate diferi în grupuri
izomorfe.

Iată două exemple imediate şi simple de grupuri izomorfe.

Exemplul 1.1.27. Grupul aditiv Z2 = {0, 1} (adunare modolo 2) şi
grupul multiplicativ U2 = {1,−1} (singurele numere întregi inversabile) sunt
izomorfe.
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Izomorfismul trebuie să transforme elementul neutru în elementul neutru,
deci 0 −→ 1, şi trebuie să fie bijecţie, deci 1 −→ −1. Proprietatea de transfor-
mare a operaţiei de adunare în operaţie de înmulţire se verifică simplu. Dacă
dorim să exprimăm corespondenţa printr-o formulă, o putem face astfel:

f : Z2 −→ U2

f(n) = (−1)n.
(1.66)

Exemplul 1.1.28. Grupul aditiv Z6 = {0, 1, 2, 3, 4, 5} (adunare modulo 6)
şi grupul multiplicativ Z∗

7 = {1, 2, 3, 4, 5, 6} (cu înmulţirea modulo 7 între
numere) sunt izomorfe.

Într-adevăr, ambele grupuri sunt grupuri ciclice: elementele lui Z6 sunt
obţinute prin adunarea repetată a lui 1 modulo 6 (1 este un generator al
grupului),

1 +1−→ 2 −→ 3 −→ 4 −→ 5 −→ 0 −→ 1 . . . şi se repetă de la început

iar elementele lui Z∗
7 se obţin prin înmulţiri repetate ale lui 3 modulo 7

(deoarece 3 este un generator al grupului):

3 ×3−→ 2 −→ 6 −→ 4 −→ 5 −→ 1 −→ 3 . . . şi se repetă de la început

Formula

f : Z6 −→ Z∗
7

f(n) = 3nmod 7
(1.67)

este o exprimare mai scurtă a acestui izomorfism.
Trecând la teoremele de izomorfism anunţate, mai întâi să remarcăm faptul

că proprietatea (4) din observaţiile 1.1.5 de la pagina 30 poate fi rafinată. Să
începem însă cu o caracterizare alternativă simplă a subgrupurilor normale.

Propoziţia 1.1.29. Fie H ≤ G un subgrup. Atunci H � G dacă şi numai
dacă este invariant la toate automorfismele interioare al lui G. Mai precis

H �G ⇐⇒ a−1Ha = H, pentru orice a ∈ G. (1.68)

Demonstraţie. Faptul că H este subgrup normal înseamnă aH = Ha pentru
orice a ∈ G, deci H = a−1Ha, pentru orice a ∈ G. Să observăm însă că este
suficient să pretindem a−1Ha ⊆ H, deoarece dacă această incluziune are loc
pentru orice a ∈ G, atunci punând a−1 în locul lui a, obţinem aHa−1 ⊆ H,
care prin înmulţire la stânga cu a−1 şi la dreapta cu a dă H ⊆ a−1Ha, de
unde rezultă egalitatea.
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Propoziţia 1.1.30. Fie f : G −→ H un homomorfism de grupuri. Atunci

ker(f) �G, (1.69)

adică nucleul unui homomorfism este subgrup normal. Subgrupul {1} fiind sub-
grup normal în orice grup, putem afirma o proprietate mai generală: preima-
ginea unui subgrup normal este subgrup normal, deci

N �H =⇒ f−1(N) �G. (1.70)

Demonstraţie. Fie x ∈ G arbitrar. Fie N1 = f−1(N). Acesta este un sub-
grup al lui G. Avem a−1N1a ⊆ f−1(f(a−1N1a)) = f−1(f(a−1)f(N1)f(a)) =
f−1(f(a)−1Nf(a)) = f−1(N) = N1.

Ca o consecinţă a acestei propoziţii obţinem încă o caracterizare a sub-
grupurilor normale.

Consecinţa 1.1.31. Fie G un grup şi H ≤ G un subgrup. Subgrupul H este
normal H � G dacă şi numai dacă este nucleul unui homomorfism definit pe
grupul G.

Demonstraţie. Într-adevăr, dacă H = ker(f) atunci H � G, din propoziţia
anterioară. Invers, fie H �G. Să definim homomorfismul

f : G −→ G/H

f(x) = xH
(1.71)

numit homomorfism canonic. Este clar că acesta este un homomorfism, chiar
din definiţia grupului factor. Este de bănuit că nucleul acestui homomorfism
nu poate fi altceva decât subgrupul H. Într-adevăr, dacă f(x) = 1 ·H = H,
atunci xH = H, deci x = x · 1 ∈ xH = H, deci x ∈ H, deci ker(f) ⊆ H. Pe
de altă parte dacă x ∈ H, atunci f(x) = xH = H, deci avem şi ker(f) ⊇ H.
Aşadar ker(f) = H.

În mod tradiţional din tratatele de teoria grupurilor nu lipsesc următoarele
trei teoreme de izomorfism.

Teorema 1.1.32 (Prima teoremă de izomorfism). Fie f : G −→ G1 un homo-
morfism de grupuri. Atunci grupul factor G/ ker(f) este izomorf cu Im (f),
deci dacă notăm N = ker(f) şi H = Im (f), atunci grupurile

G/N ←→ H (1.72)

sunt izomorfe.
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Demonstraţie. Izomorfismul este cel natural: fie xN ∈ G/N un element ar-
bitrar. Definim φ : G/N −→ H prin φ(xN) = f(x). Mai întâi trebuie
să verificăm faptul că φ este bine definită, adică valoarea funcţiei nu de-
pinde de reprezentant. Fie deci xN = yN . Atunci x−1y ∈ N = ker(f)
deci f(x−1y) = 1, adică (f(x))−1f(y) = f(x−1)f(y) = f(x−1y) = 1, deci
f(x) = f(y). Evident aplicaţia φ este surjectivă. Dacă φ(xN) = φ(yN),
deci f(x) = f(y), rezultă că 1 = (f(x))−1f(y) = f(x−1)f(y) = f(x−1y), deci
h = x−1y ∈ ker(f) = N , de unde xN = xhN = yN , adică φ este şi injectivă.
Aşadar φ este izomorfism.

Teorema 1.1.33 (A doua teoremă de izomorfism). Fie G un grup şi fie
N,H ≤ G subgrupuri ale lui G, astfel ca

1. N,H �G,

2. N ≤ H.

Atunci N �H, H/N �G/N şi grupurile factor (G/N)/(H/N) şi G/H

(G/N)/(H/N)←→ G/H (1.73)

sunt izomorfe.

Demonstraţie. Faptul că N �H rezultă direct din N �G. Faptul că H/N ≤
G/N este iarăşi evident deoarece este vorba de elemente de forma xN = Nx,
cu x ∈ H, respectiv x ∈ G.

Să arătăm că H/N �G/N . Este suficient să arătăm că

(xN)−1(yN)(xN) ∈ H/N, (1.74)

pentru orice y ∈ H şi orice x ∈ G. Însă (xN)−1(yN)(xN) = (x−1yx)N , şi
deoarece H � G elementul x−1yx ∈ H, deci într-adevăr (xN)−1(yN)(xN) ∈
H/N .

Să considerăm compunerea h a celor două homomorfisme canonice f şi g

G
f−→ G/N

g−→ (G/N)/(H/N) (1.75)

Ambele fiind surjective, h este surjectiv şi el, deci

Im (h) = (G/N)/(H/N). (1.76)

Din prima teoremă de izomorfism rezultă că aplicaţia canonică

G/ ker(h) −→ (G/N)/(H/N) (1.77)
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este un izomorfism. Nu mai avem de arătat altceva decât că ker(h) = H.
Avem

x ∈ ker(h) ⇐⇒ g(f(x)) = 1
⇐⇒ f(x) ∈ ker(g) = H/N (1.78)
⇐⇒ x ∈ f−1(H/N) = H,

deoarece pentru această ultima egalitate de mulţimi odată este clar că f(H) =
H/N , deci H ⊆ f−1(f(H)) = f−1(H/N), ceea ce este una din incluziuni.
Avem şi incluziunea contrară, pentru că dacă x ∈ f−1(H/N) atunci f(x) ∈
H/N , deci xN = hN pentru un h ∈ H, deci x = x · 1 ∈ xN = hN ⊆ hH = H,
prin urmare avem şi H ⊇ f−1(H/N).

În concluzie grupurile

G/H −→ (G/N)/(H/N) (1.79)

sunt izomorfe.

În vederea enunţării celei de a treia teoreme de izomorfism să facem
o observaţie importantă legată de produsul elementelor a două subgrupuri
dintr-un grup.

Cu toate că le-am folosit deja de nenumărate ori, reamintim aici două
notaţii, cât se poate de naturale. Fie G un grup, x ∈ G un element al lui G,
şi H,N ⊆ G, două submulţimi (!) ale lui G. Avem notaţiile:

xH = {xh | h ∈ H}
HN = {hn | h ∈ H, n ∈ N}.

(1.80)

Acum dacă H este subgrup, xH nu este subgrup, dacât exact atunci, când
x ∈ H. Dacă H,N sunt subgrupuri, atunci în general HN nu este subgrup.
Aceasta deoarece în general produsul a două astfel de produse nu este tot un
astfel de produs!

Se cuvine să dăm un astfel de exemplu. Nu trebuie să căutăm prea mult:
fie G =< a, b > grupul liber , generat de doi generatori a şi b, între care nu
există nici o relaţie. Elementele lui G sunt pur şi simplu cuvinte formate din
literele a, a−1, b, b−1, şi singurele reguli de calcul sunt

aa−1 = a−1a = 1,
bb−1 = b−1b = 1,

(1.81)

unde 1 desemnează cuvântul vid, fără nici o literă. Acum dacă

H =< a >

K =< b >
(1.82)



1.1. GRUPURI. GRUPURI DE PERMUTĂRI 55

sunt subgrupurile generate de cele două litere separat, este clar că elementul
ab ∈ HK dar abab = (ab)(ab) ̸∈ HK, deoarece b şi a din mijloc nu pot
fi mutate, – fără alterarea cuvântului – la margine, la dreapta şi la stânga
respectiv, pentru a putea obţine un element din HK. Se înţelege că ab ̸= ba
şi acest fapt este o piedică pentru ca HK să poată fi subgrup.

Acest exemplu sugerează valabilitatea propoziţiei următoare.

Propoziţia 1.1.34. Fie G un grup şi H,K ≤ G două subgrupuri. Atunci
HK ≤ G dacă şi numai dacă

HK = KH. (1.83)

Demonstraţie. Presupunem mai întâiHK = KH, şi fie h1k1, h2k2 ∈ HK două
elemente cu semnificaţia literelor cea naturală. Atunci k1h2 ∈ KH = HK deci
putem scrie k1h2 = xy, unde x ∈ H, y ∈ K. Prin urmare

(h1k1)(h2k2) = h1(h2k1)k2 = h1(xy)k2 = (h1x)(yk2) ∈ HK, (1.84)

deci operaţia este internă pe HK. De asemenea,

(hk)−1 = k−1h−1 ∈ KH = HK, (1.85)

deci inversul elementelor din HK are aceeaşi formă: produsul unui element
al lui H cu un element al lui K. Restul proprietăţilor necesare sunt evident
îndeplinite. Prin urmare HK ≤ G.

Reciproc, să notăm h ∈ H şi k ∈ K elemente arbitrare. Dacă HK ≤ G
este subgrup, atunci pentru orice element kh ∈ KH avem hk ∈ HK, deci şi
h−1k−1 ∈ HK, de unde kh = (h−1k−1)−1 ∈ HK, prin urmare

KH ⊆ HK. (1.86)

Similar dacă hk ∈ HK, atunci (hk)−1 ∈ HK deci (hk)−1 = xy unde x ∈ H
şi y ∈ K. Atunci hk = (xy)−1 = y−1x−1 ∈ KH de unde

HK ⊆ KH. (1.87)

În concluzie HK = KH.

O consecinţă imediată a acestei proprietăţi este următoarea.

Propoziţia 1.1.35. Fie G un grup H ≤ G şi N � G, două subgrupuri, N
fiind subgrup normal. Atunci

HN ≤ G. (1.88)

Dacă în plus şi H �G atunci HK �G.
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Demonstraţie. Într-adevăr, deoarece N � G, rezultă că pentru orice h ∈ H,
mulţimile hN = Nh coincid, prin urmare

HN =
∪

h∈H

hN =
∪

h∈H

Nh = NH. (1.89)

Afirmaţia precedentă asigură concluzia acestei propoziţii.
Fie acum şi H �G. Avem pentru orice x ∈ G

xHN = HxN = HNx, (1.90)

deci HN �G.

O proprietate asemănătoare cu aceasta este următoarea.

Propoziţia 1.1.36. Fie G un grup H ≤ G şi N � G, două subgrupuri, N
fiind subgrup normal. Atunci

H ∩N �H. (1.91)

Demonstraţie. Fie a ∈ H arbitrar. Avem a−1H ∩ Na ⊆ H, deoarece H ∩
N ⊆ H, şi a−1H ∩ Na ⊆ N, deoarece H ∩ N ⊆ N , şi N � G. Prin urmare
a−1H ∩Na ⊆ H ∩N, deci H ∩N �H,

Iată acum şi a treia teoremă de izomorfism.

Teorema 1.1.37 (A treia teoremă de izomorfism). Fie G un grup şi fie H ≤
G, N �G două subgrupuri ale lui G, astfel ca N este subgrup normal. Atunci

H/(H ∩N)←→ (HN)/N (1.92)

grupurile factor sunt izomorfe.

Demonstraţie. Cele trei propoziţii precedente (1.1.34-1.1.36) ne asigură că:

• HN ≤ G,

• H ∩N �H

• N �HN ,

deci are sens considerarea celor două grupuri factor.
Vom considera incluziunea canonică f : H −→ HN f(x) = x · 1 respectiv

proiecţia canonică g : HN −→ (HN)/N g(x) = xN. Compunerea acestor
două homomorfisme este un homomorfism h : H −→ (HN)/N h(x) = g(f(x)).
Să calculăm nucleul şi imaginea acestui homomorfism.



1.1. GRUPURI. GRUPURI DE PERMUTĂRI 57

x ∈ ker(h)⇐⇒ g(f(x)) = 1
⇐⇒ f(x) ∈ ker(g) = N

⇐⇒ x ∈ H,x ∈ N
⇐⇒ x ∈ H ∩N

(1.93)

deci ker(h) = H ∩ N. Pe de altă parte este evident că pentru orice element
xyN ∈ (HN)/N, unde x ∈ H, y ∈ N, avem xyN = xN , deci h(x) = xN =
xyN , adică h este aplicaţie surjectivă. Deci Im (h) = (HN)/N. Aplicând
prima teoremă de izomorfism, rezultă afirmaţia din teoremă.

Iată un exemplu calculat cu ajutorul lui GAP. Grupul G este

G =< (1, 2, 3, 4), (1, 2) > (1.94)

iar grupul H
H =< (1, 2), (1, 3) > (1.95)

Homomorfismul va fi definit prin corespondenţa între cele două perechi de
generatori.

gap> G:=Group((1,2,3,4),(1,2));
gap> H:=Group((1,2),(1,3));
gap> f:=GroupHomomorphismByImages(G,H,[(1,2,3,4),(1,2)],[(1,2),(1,3)]);
[ (1,2,3,4), (1,2) ] -> [ (1,2), (1,3) ]

Evident, corespondenţa între două perechi de generatori nu asigură au-
tomat şi proprietatea de homomorfism. Verificarea acestui fapt este făcută de
GAP în mod automat, iar dacă această corespondenţă între generatori nu ar
fi fost extensibilă la un homomorfism între cele două grupuri, GAP ne-ar fi
semnalat acest lucru printr-un mesaj de eroare.

gap> IsInjective(f);
false
gap> IsSurjective(f);
true
gap> K:=Kernel(f);
Group([ (1,4)(2,3), (1,2)(3,4) ])
gap> IsNormal(G,K);
true
gap> F:=FactorGroup(G,K);
Group([ f1, f2 ])
gap> Size(F);
6
gap> Size(H);
6

Homomorfismul f nu este injectiv, dar este surjectiv. GAP calculează
nucleul homomorfismului şi "aplică" şi prima teoremă de izomorfism.
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1.1.7 Produs direct. Produs semidirect

Spuneam că studiul structurii unui grup înseamnă descrierea subgrupurilor
sale şi a modului în care ele compun grupul respectiv. Problema aceasta
văzută din parte opusă a baricadei necesită descoperirea tuturor modurilor în
care din două sau mai multe grupuri date putem construi un grup nou.

Produsul direct

Cea mai simplă modalitate de construcţie a unui grup nou din două grupuri
date este produsul direct al acestora.

Definiţia 1.1.38. Fie H şi K două grupuri. Fie mulţimea G = H × K
produsul cartezian al celor două mulţimi. Această mulţime devine un grup prin
definirea operaţiei între perechile de elemente cu ajutorul operaţiei existente
pe componente în cele două grupuri. Mai precis, dacă (h1, k1), (h2, k2) ∈ G,
definim

(h1, k1) · (h2, k2) = (h1h2, k1k2) ∈ G. (1.96)

Grupul G astfel definit se numeşte produsul direct al celor două grupuri.

Se vede imediat că elementul neutru al lui G este (1, 1), iar inversul ele-
mentului (h, k) ∈ G este (h−1, k−1) ∈ G.

Să observăm că grupul G construit astfel, are cel puţin două subgrupuri,
izomorfe cu H şi K respectiv:

H1 = H × {1} ≤ G
K1 = {1} ×K ≤ G.

(1.97)

Se observă că, incluziunile canonice

i : H −→ G, i(h) = (h, 1)
j : K −→ G, j(k) = (1, k)

(1.98)

sunt homomorfisme injective. De asemenea, proiecţiile canonice

p : G −→ H, p((h, k)) = h

q : G −→ K, q((h, k)) = k
(1.99)

sunt homomorfisme surjective.
Să mai observăm că H1,K1 ≤ G sunt subgrupuri în G "aproape" disjuncte

(elementul neutru este prezent în orice subgrup),

H1 ∩K1 = {(1, 1)}. (1.100)



1.1. GRUPURI. GRUPURI DE PERMUTĂRI 59

Pentru aceste subgrupuri are loc nu numai egalitatea de mulţimi

H1K1 = K1H1, (1.101)

ci mai mult, înmulţirea elementelor din H1 cu elemente din K1 comută, adică:

h1k1 = k1h1, (1.102)

pentru orice h1 ∈ H1 şi k1 ∈ K1. Condiţia 1.101 este o consecinţă simplă a
condiţiei 1.102. De asemenea, se vede imediat şi faptul că aceste subgrupuri
sunt şi subgrupuri normale

H1,K1 �G. (1.103)

Se pune acum problema naturală, cum putem recunoaşte dacă un grup dat
G este produsul direct a două grupuri – respectiv în baza celor observate mai
sus – cum putem recunoaşte dacă este (izomorf cu) produsul direct a două
subgrupuri ale sale? Răspunsul este dat în următoarea propoziţie. În definitiv
vom vedea că condiţia 1.100 împreună cu oricare din condiţiile 1.102 sau 1.103
sunt şi suficiente pentru a avea descompunerea lui G în produsul direct a două
subgrupuri ale sale.

Propoziţia 1.1.39. Fie G un grup şi fie H,K ≤ G două subgrupuri ale sale.
Dacă

1. H ∩K = {1},

2. hk = kh pentru orice h ∈ H şi k ∈ K,

atunci HK ≤ G este subgrup, şi este izomorf cu produsul direct H ×K,

HK ←→ H ×K. (1.104)

În plus H,K �HK.

Demonstraţie. Formăm mulţimea HK a produselor a câte unui element din H
cu un element din K. Din cauza 2 avem şi HK = KH. Conform propoziţiei
1.1.34 de la pagina 55 mulţimea HK este subgrup, HK ≤ G. Datorită ipotezei
2 orice element al acestui subgrup are o reprezentare unică sub forma unui
asemenea produs de două elemente. Într-adevăr, dacă h1k1 = h2k2, atunci
h−1

2 h1 = k2k
−1
1 = 1, de unde rezultă h1 = h2 şi k1 = k2.

Având această reprezentare unică a elementelor x ∈ HK sub forma x =
hk, h ∈ H, k ∈ K, este clar că trebuie să definim şi să studiem aplicaţia
f : HK −→ H ×K f(x) = (h, k). Evident f este surjectivă (prin construcţie
şi unicitatea descompunerii lui x: dacă y = (h, k), atunci x = hk ∈ HK are
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proprietatea f(x) = y) dar este evident şi injectivă. Să arătăm că este şi un
homomorfism, prin urmare izomorfism.

Fie deci x1 = h1k1 şi x2 = h2k2 două elemente din HK. Avem

f(x1x2) = f(h1k1h2k2)
= f(h1h2k1k2)
= (h1h2, k1k2)
= f(x1) · f(x2).

(1.105)

Prin urmare f este izomorfism. Restul rezultă din 1.103.

Propoziţia 1.1.40. Fie G un grup şi fie H,K ≤ G două subgrupuri ale sale.
Dacă

1. H ∩K = {1},

2. H,K �G,

atunci HK�G este subgrup normal, şi este izomorf cu produsul direct H×K,

HK ←→ H ×K. (1.106)

Demonstraţie. Este suficient să arătăm că în aceste condiţii are loc şi propri-
etatea 2 din propoziţia precedentă 1.1.39 şi să aplicăm această propoziţie.

Faptul că HK�G a fost demonstrat anterior. Fie deci hk ∈ HK arbitrar.
Avem pe de o parte

hkh−1k−1 = h · (kh−1k−1) = h · ((k−1)−1h−1k−1) ∈ H, (1.107)

pe de altă parte

hkh−1k−1 = (hkh−1) · k−1 = ((h−1)−1kh−1) · k−1 ∈ K. (1.108)

Prin urmare hkh−1k−1 = 1, deci

hk = kh. (1.109)

Prin urmare proprietatea 2 din propoziţia precedentă 1.1.39 se verifică şi con-
cluzia rezultă din această propoziţie.

Observaţia 1.1.41. Dacă în propoziţiile 1.1.39 şi 1.1.40 avem ipoteza supli-
mentară

G =< HK >, (1.110)

adică grupul G este generat de mulţimea HK, atunci G însuşi este izomorf cu
H ×K,

G←→ H ×K. (1.111)
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Înainte de a prezenta câteva exemple să mai observăm o proprietate a
produsului direct.

Propoziţia 1.1.42. Produsul direct G = H×K este comutativ dacă şi numai
dacă H şi K sunt comutative.

Demonstraţie. Dacă H şi K sunt comutative, evident şi H × K = G este
comutativ.

Reciproc, să presupunem că G este comutativ. Avem pentru orice alegere
a lui h1, h2 ∈ H

(h1h2, 1) = (h1, 1) · (h2, 1) = (h2, 1) · (h1, 1) = (h2h1, 1), (1.112)

de unde rezultă h1h2 = h2h1. Similar rezultă şi comutativitatea lui K.
Un raţionament mai simplu pentru această parte este următorul: H şi K

sunt izomorfe cu subgrupuri ale produsului directH×K. Orice subgrup al unui
grup comutativ este comutativ, şi orice grup izomorf cu un grup comutativ
este comutativ.

În ce fel se leagă ordinul unui element din produsul direct cu ordinul celor
două elemente din care el se compune? Răspunsul este formulat în următoarea
propoziţie.

Propoziţia 1.1.43. Fie G = H × K produsul direct a două grupuri. Fie
h ∈ H şi k ∈ K două elemente. Fie m = ord(h) şi n = ord(k). Atunci

ord((h, k)) = [m,n], (1.113)

adică este c.m.m.m.c al ordinelor celor două elemente.

Demonstraţie. Reamintim că ordinul unui element a ∈ G este cel mai mic
număr întreg n, pentru care avem

an = 1, (1.114)

dacă un asemenea întreg există, în caz contrar ordinul elementului este infinit.
Fie s ordinul elementul (h, k), s = ord((h, k)). Întrucât m,n | [m,n] este

evident că (h, k)[m,n] = (h[m,n], k[m,n]) = 1, deci

s | [m,n]. (1.115)

Reciproc, deoarece (hs, ks) = (h, k)s = 1, rezultă că avem hs = 1 şi ks = 1,
deci atât m|s cât şi n|s. Avem deci

[m,n] | s. (1.116)

Prin urmare
ord((h, k)) = [ord(h), ord(k)]. (1.117)
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Ordinul elementelor unui grup poate servi ca un test eficient pentru a nega
izomorfismul între două grupuri. Astfel dacă găsim în grupul G un element de
ordin n şi ştim că grupul H nu are elemente de ordin n, cele două grupuri nu
pot fi izomorfe. De asemenea dacă listăm toate elementele de ordin n din G
şi din H, şi numărul acestora nu coincide, concluzia este că cele două grupuri
nu sunt izomorfe.

Să vedem acum câteva exemple.

Exemplele 1.1.44. Să analizăm dacă următoarele grupuri sunt izomorfe:

1. Z2 × Z3 şi Z6,

2. Z45 × Z16 şi Z720,

3. Z3 × Z3 şi Z9,

4. (U(Z10), ·)×(Z3,+) şi (Z12,+), unde U(Z10) sunt elementele inversabile
în mulţimea claselor de resturi modulo 10 a numerelor întregi.

Iată soluţiile.

1. Elementele lui Z2×Z3 sunt de forma (h, k) unde h = 0, 1, iar k = 0, 1, 2,
clase de resturi modulo 2 şi 3 respectiv. Fie elementul a = (1, 1) ∈
Z2×Z3. Pe baza propoziţiei 1.1.43 ordinul acestui element este 2×3 = 6.
Pe de altă parte numărul elementelor lui Z2×Z3 este evident tot 2×3 = 6.
Rezultă că grupul Z2×Z3 este ciclic, şi este generat de acest element de
ordin 6.
Grupul Z6 este şi el ciclic şi este generat de 1 ∈ Z6. Două grupuri ciclice
de acelaşi ordin sunt izomorfe, aşadar

Z2 × Z3 ←→ Z6. (1.118)

Izomorfismul este extensia naturală a aplicaţiei

f : Z2 × Z3 −→ Z6

f((1, 1)) = 1.
(1.119)

2. Aici totul se întâmplă similar ca în exemplul precedent. Tot ce contează
este faptul că avem două grupuri ciclice, Z45,Z16, de ordine relativ prime.

(45, 16) = 1, (1.120)

prin urmare produsul lor direct va fi ciclic, de ordin egal cu produsul
ordinelor celor două grupuri, 45× 16 = 720. În concluzie

Z45 × Z16 ←→ Z720, (1.121)

sunt grupuri izomorfe.
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3. Aici este uşor de văzut că orice element al produsului direct Z3 × Z3
are ordinul 3. Pe de altă parte grupul Z9 este ciclic, şi este generat
de elementul 1, de ordinul 9. Prin urmare cele două grupuri nu sunt
izomorfe.

4. Să descriem mai întâi grupul unităţilor (U(Z10), adică al elementelor
inversabile în Z10. Produsul a două clase de resturi modulo 10 este
tot o clasă de resturi modulo 10, dar perechile de clase de resturi care
înmulţite dau ca rezultat 1 sunt numai următoarele:

1 · 1 = 1
3 · 7 = 1
9 · 9 = 1.

(1.122)

Aşadar (U(Z10) = {1, 3, 7, 9}. Dacă calculăm puterile succesive ale lui
3, obţinem

31 = 3
32 = 9
33 = 7
34 = 1,

(1.123)

de unde rezultă că acest grup este izomorf cu un grup ciclic de ordinul
4. Un asemenea grup este Z4. Prin urmare sunt izomorfe

(U(Z10), ·)←→ Z4

şi
(U(Z10), ·)× (Z3,+)←→ Z4 × Z3,

şi în final
(U(Z10), ·)× (Z3,+)←→ Z12. (1.124)

Cum se reprezinte toate acestea în GAP? Să reluăm aceste exemple încă
o dată.

1. Construim cele trei grupuri, Z2,Z3,Z6.

gap> F:=FreeGroup("a");
<free group on the generators [ a ]>
gap> a:=F.1;
a
gap> Z3:=F/[a^3];
<fp group on the generators [ a ]>
gap> Z2:=F/[a^2];
<fp group on the generators [ a ]>
gap> Z6:=F/[a^6];
<fp group on the generators [ a ]>
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Construim grupul G = Z2 × Z3.

gap> G:=DirectProduct(Z2,Z3);
<fp group on the generators [ f1, f2 ]>
gap> Elements(G);
[ <identity ...>, f1, f2^2, f1*f2^2, f2, f1*f2 ]
gap> a:=G.1;; b:=G.2;;
gap> Elements(G);
[ <identity ...>, f1, f2^2, f1*f2^2, f2, f1*f2 ]

Căutăm elemente de ordin cât mai mare. Calculăm ordinul elementului
ab.

gap> Order(a*b);
6
gap> Size(G);
6

Acesta coincide cu ordinul grupului, deci G este ciclic. Pe de altă parte
şi Z6 este ciclic.

gap> c:=Z6.1;
a
gap> Order(c);
6
gap> Size(Z6);
6

Prin urmare cele două grupuri sunt izomorfe.

Z2 × Z3←→ Z6. (1.125)

Ca fapt divers, ştiind că ordinul grupului simetric al unei mulţimi cu 3
elemente este tot 3! = 6, să vedem dacă acest grup este şi el izomorf cu
Z6?

gap> List(G,Order);
[ 1, 2, 3, 6, 3, 6 ]
gap> List(SymmetricGroup(3),Order);
[ 1, 2, 3, 2, 3, 2 ]
gap> "neizomorfe....";
"neizomorfe...."

Lista ordinelor elementelor diferă: în primul grup avem elemente de ordin
6, în timp ce în al doilea nu avem nici unul. Concluzia este că cele două
grupuri nu sunt izomorfe,

S3 ̸←→ Z6. (1.126)
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2. Totul se întâmplă similar ca mai înainte.

gap> Z45:=F/[a^45];
<fp group on the generators [ a ]>
gap> Z16:=F/[a^16];
<fp group on the generators [ a ]>
gap> Z720:=F/[a^720];
<fp group on the generators [ a ]>
gap> G:=DirectProduct(Z45,Z16);
<fp group on the generators [ f1, f2 ]>
gap> Size(G);
720
gap> a:=G.1;; b:=G.2;;
gap> Order(a*b);
720
gap> Z720;
<fp group on the generators [ a ]>
gap> c:=Z720.1;
a
gap> Order(c);
720

Prin urmare cele două grupuri sunt izomorfe,

Z45 × Z16 ←→ Z720. (1.127)

3. Construim grupurile Z3,Z9.

gap> F:=FreeGroup("a");
<free group on the generators [ a ]>
gap> a:=F.1;
a
gap> Z3:=F/[a^3];
<fp group on the generators [ a ]>
gap> Z9:=F/[a^9];
<fp group on the generators [ a ]>

Definim produsul direct Z3× Z3.

gap> G:=DirectProduct(Z3,Z3);
<fp group on the generators [ f1, f2 ]>
gap> Size(G);
9
gap> a:=G.1; b:=G.2;
f1
f2

Comparăm lista elementelor, dar mai ales lista ordinelor elementelor
celor două grupuri.
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gap> Elements(G);
[ <identity ...>, f1, f2, f1^2, f1*f2, f2^2,

f1^2*f2, f1*f2^2, f1^2*f2^2 ]
gap> Elements(Z9);
[ <identity ...>, a, a^3, a^2, a^4, a^6, a^5, a^7, a^8 ]
gap> Size(Z9);
9
gap> c:=Z9.1;
a
gap> Order(c);
9
gap> List(G,Order);
[ 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ]
gap> List(Z9,Order);
[ 1, 9, 3, 9, 9, 3, 9, 9, 9 ]

În concluzie, cele două grupuri nu sunt izomorfe,

Z9 ̸←→ Z3 × Z3. (1.128)

4. Acest exemplu este acum foarte uşor. Se construiesc cele două grupuri.

gap> F:=FreeGroup("a");
<free group on the generators [ a ]>
gap> a:=F.1;
a
gap> Z3:=F/[a^3];
<fp group on the generators [ a ]>
gap> Z4:=F/[a^4];
<fp group on the generators [ a ]>
gap> Z12:=F/[a^12];
<fp group on the generators [ a ]>

Se construieşte produsul direct.

gap> G:=DirectProduct(Z4,Z3);
<fp group on the generators [ f1, f2 ]>

Se compară elementele, respectiv se constată existenţa unui generator
de ordin egal cu ordinul grupurilor (egale între ele).

gap> Size(G);
12
gap> Elements(G);
[ <identity ...>, f1^3, f2, f1^2, f1^3*f2, f1,

f2^2, f1^2*f2, f1^3*f2^2,f1*f2, f1^2*f2^2, f1*f2^2 ]
gap> a:=G.1;; b:=G.2;;
gap> Order(a*b);
12
gap> Size(Z12);
12
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gap> c:=Z12.1;
a
gap> Order(c);
12

Prin urmare cele două grupuri sunt izomorfe,

(U(Z10), ·)× (Z3,+)←→ Z12. (1.129)

Produsul semidirect

Situându-ne în interiorul unui grup G, faptul că el este produsul direct a două
subgrupuri ale sale H,K ≤ G se recunoaşte (vezi observaţia 1.1.41 de la pagina
60) în definitiv pe baza următoarelor proprietăţi, valabile toate simultan:

1. < HK >= G,

2. H ∩G = {1},

3. (a) hk = kh, pentru orice h ∈ H şi k ∈ K, sau
(b) H,K �G.

Să reamintim că (1) este de fapt HK = G, ceea ce rezultă din (2) şi (3), în
oricare din cele două variante (3a), sau (3b) ale acestuia din urmă.

În situaţia în care au loc condiţiile (1) şi (2) cele două variante ale lui (3)
sunt echivalente, deci ele pot fi considerate simultan, ori de câte ori dorim să
ne referim la una din ele. Acesta este în fapt conţinutul propoziţiilor 1.1.39 şi
1.1.40 de la paginile 59 şi 60.

Fie H,K ≤ G două subgrupuri ale grupului G. Fapt este că mulţimea

HK = {hk | h ∈ H, k ∈ K} (1.130)

nu este în general un subgrup. Ea generează un subgrup < HK >, care este
să zicem prin definiţie cel mai mic subgrup al lui G care îl conţine şi pe H şi pe
K (punct de vedere structural), dar care poate fi descris şi prin considerarea
tuturor "cuvintelor" construite din "litere" ale lui H şi K (punct de vedere
constructivist, algoritmic). Deci avem

< HK >=
∩

S≤G

S = {h1k1h2k2 · . . . · hnkn | hi ∈ H, ki ∈ K}. (1.131)

Faptul că cele două formulări sunt echivalente se vede astfel. Pe de o parte,
mulţimea cuvintelor de acest tip este un subgrup care conţine ambele sub-
grupuri, deci este mai "mare" decât intersecţia tuturor acestora. Pe de cealaltă
parte, orice subgrup care conţine cele două subgrupuri, conţine şi toate aceste
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cuvinte, deci conţine subgrupul acestor cuvinte, care astfel este mai "mic"
decât oricare astfel de subgrup, deci mai mic şi decât intersecţia acestora.

Din propoziţiile 1.1.34 şi 1.1.35 de la pagina 55 ştim că

HK ≤ G dacă şi numai dacă HK = KH (1.132a)
HK ≤ G dacă H �G (1.132b)
HK ≤ G dacă K �G (1.132c)
HK �G dacă H,K �G (1.132d)

Toate acestea în cuvinte: mulţimea produselor elementelor a două subgrupuri
este subgrup dacă ori cele două subgrupuri "comută la nivel de mulţimi", ori
unul din subgrupuri este subgrup normal. Mulţimea produselor este subgrup
normal dacă ambele subgrupuri sunt subgrupuri normale.

Fenomenul care se întâmplă este următorul: "cuvintele" generate de
"literele" lui H şi K "colapsează" în perechi de litere. Egalitatea < HK >=
HK exprimă exact acest lucru, deci faptul că grupul generat de H şi K este
pur şi simplu mulţimea produselor HK.

Mergând mai departe pe firul acestor investigaţii, am văzut că aceea
condiţie 1.132d (bineînţeles împreună cu 1 şi 2) asigură recunoaşterea fap-
tului că structura unui grup este de fapt produsul direct a două subgrupuri
ale sale.

Revenind la acest fenomen al colapsului cuvintelor, el se poate întâmpla
în mai multe moduri, care au fost văzute în cursul demonstraţiilor oarecum
implicit, dar acum aruncăm o lumină specială numai asupra acestora. Iată
variantele întâlnite deja:

(a). (h1k1)(h2k2) = (h1h2)(k1k2),
dacă k1h2 = h2k1, adică elementele lui H şi K comută sau H,K �G şi
H ∩K = {1}

(b). (h1k1)(h2k2) = (h1h)(k1k2),
unde h = (k1h2k

−1
1 ), dacă H �G

(c). (h1k1)(h2k2) = (h1h2)(kk2),
unde k = (h−1

2 k1h2), dacă K �G

(d). (h1k1)(h2k2) = (h1h)(kk2),
unde k1h2 = hk, dacă HK = KH, adică mulţimile H şi K comută

Varianta (a) este deci varianta produsului direct. Mai precis, dacă grupul
G are două subgrupuri normale H,K �G pentru care H ∩K = {1} şi grupul
este generat de cele două subgrupuri, G =< HK >, atunci

G = H ×K, (1.133)
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a se înţelege izomorf cu produsul direct al acestor două subgrupuri.
Varianta (b) va fi numită varianta produsului semidirect. Am renunţat la

o proprietate a lui K, de a fi subgrup normal. Varianta (c) este doar o altă
prezentare a acestuia.

Ultima variantă (d), în care nici unul din subgrupuri nu este subgrup nor-
mal, se numeşte produsul Zappa-Szép.

Definiţia 1.1.45. Fie G un grup, H � G, K ≤ G, şi G =< HK >. Atunci
avem

G = HK, (1.134)

şi spunem că grupul G este produsul semidirect al subgrupurilor sale H şi K.

Am demonstrat că din H �G şi K ≤ G rezultă HK ≤ G, deci elementele
grupului au o prezentare simplă: ele se compun dintr-un element al lui H şi un
element al lui K, adică G =< HK >= HK. Exact ca şi în cazul produsului
direct, va rezulta şi faptul că orice element x ∈ G are o reprezentare unică sub
forma

x = hk, h ∈ H, k ∈ K. (1.135)

Aceasta rezultă din condiţia H ∩K = {1} (dacă h1k1 = h2k2, atunci h−1
2 h1 =

k2k
−1
1 = 1).
Este remarcabil faptul că această situaţie constatată, şi numită produsul

semidirect a două subgrupuri ale unui grup, se poate abstractiza astfel ca să
putem construi – în anumite condiţii, destul de generale – din două grupuri H
şi K un alt grup G, care să aibă un subgrup normal izomorf cu H, un subgrup
izomorf cu K, şi cele două subgrupuri să nu mai aibă şi alte elemente comune
în afară de elementul neutru 1.

Cheia acestei construcţii generale este următoarea observaţie.

Observaţia 1.1.46. Fie G un grup, H�G şi K ≤ G două subgrupuri. Atunci

1. aplicaţia

φk : H −→ H

φk(h) = aha−1,
(1.136)

este un automorfism (numit automorfism interior) al subgrupului H,

2. aplicaţia

φ : K −→ Aut(H)
φ(k) = φk,

(1.137)

este un homomorfism între (sub)grupul K şi grupul automorfismelor
grupului H, notat Aut(H).
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Într-adevăr, faptul că φk este un automorfism al lui H a fost demonstrat
cu ocazia definiţiei automorfismului interior, 1.1.20 de la pagina 46, respectiv
în observaţia 1.1.21 de la aceeaşi pagină. Evident automorfismele interioare au
o structură de grup, operaţia de grup fiind compunerea aplicaţiilor. Se vede
imediat, că

φ1 = IdH , (1.138)
φ−1

a = φa−1 . (1.139)

Faptul că φ este homomorfism de grupuri se vede din

φab(h) = abh(ab)−1

= a(bhb−1)a−1

= aφb(h)a−1

= φa(φb(h))
= φa ◦ φb(h),

(1.140)

valabil pentru orice h ∈ H, deci

φ(ab) = φ(a) ◦ φ(b). (1.141)

Inspirat din aceste proprietăţi, regula de "colapsare" a produselor o putem
scrie în felul următor:

(h1k1)(h2k2) = h1k1h2k
−1
1 k1k2

= (h1φk1(h2))(k1k2)
= hk,

(1.142)

unde

h = h1φk1(h2)
k = k1k2.

(1.143)

Ni s-a dezvăluit în faţa noastră o posibilă regulă de înmulţire a perechilor
de elemente din două grupuri arbitrare H şi K, cu condiţia să dispunem de
echivalentul lui φ, adică să avem un homomorfism între grupul K şi grupul
automorfismelor lui H. Ceea ce am văzut mai sus este faptul că, dacă H �G
şi K ≤ G sunt subgrupuri într-un grup G, atunci homomorfismul există şi este
în mod "natural" cel definit în 1.137.

Fie deci H şi K două grupuri şi să presupunem că există un homomorfism
de grupuri

φ : K −→ Aut(H). (1.144)
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Fie G = H ×K produsul cartezian al lui H şi K, deci mulţimea perechilor
de elemente {(h, k) | h ∈ H, k ∈ K}. Definim o înmulţire între perechi astfel:

(h1, k1) · (h2, k2) = (h1φk1(h2), k1k2). (1.145)
Să testăm dacă operaţia definită astfel este asociativă, are element neutru

şi are fiecare element un invers. Avem următorul calcul, numai în aparenţă
sofisticat.

((h1, k1)(h2, k2))(h3, k3) = (h1φk1(h2), k1k2)(h3, k3)
= (h1φk1(h2)φk1k2(h3), (k1k2)k3)
= (h1φk1(h2)φk1(φk2(h3)), k1(k2k3))
= (h1φk1(h2φk2(h3)), k1(k2k3))
= (h1, k1)(h2φk2(h3), k2k3)
= (h1, k1)((h2, k2)(h3, k3)),

(1.146)

ceea ce demonstrează că operaţia este asociativă.
Elementul neutru ar fi frumos să fie totuşi (1, 1). Verificăm acest candidat.

(h, k)(1, 1) = (hφk(1), k · 1)
= (h · 1, k · 1)
= (h, k)

(1.147)

respectiv
(1, 1)(h, k) = (1 · φ1(h), 1 · k)

= (1 · Id(h), 1 · k)
= (1 · h, 1 · k)
= (h, k)

(1.148)

deci (1, 1) este element neutru.
Un calcul simplu ne furnizează un candidat pentru simetricul elementului

(h, k):
(h, k)−1 = (φk−1(h−1), k−1). (1.149)

Verificăm deci proprietatea necesară pentru a fi element simetric.
(h, k)(φk−1(h−1), k−1) = (hφk(φk−1(h−1)), kk−1)

= (hφkk−1(h−1), 1)
= (hφ1(h−1), 1)
= (hId(h−1), 1)
= (hh−1, 1)
= (1, 1)

(1.150)
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respectiv

(φk−1(h−1), k−1)(h, k) = (φk−1(h−1)φk−1(h), k−1k)
= (φk−1(h−1h), 1)
= (φk−1(1), 1)
= (1, 1),

(1.151)

prin urmare formula avansată pentru simetricul unui element arbitrar (h, k)
verifică proprietatea necesară pentru a fi element simetric.

Putem acum să definim produsul semidirect abstract, a două grupuri.

Definiţia 1.1.47. Fie H şi K două grupuri şi fie φ

φ : K −→ Aut(H).

un homomorfism de grupuri.
Considerăm G = H × K produsul cartezian al lui H şi K, şi definim o

înmulţire între perechi astfel:

(h1, k1) · (h2, k2) = (h1φk1(h2), k1k2).

Atunci G va avea o structură de grup, numit produsul semidirect al grupurilor
H şi K, şi îl vom nota G = H×φK (sau G = HoφK, dacă dorim să sugerăm
subgrupul normal H).

Observaţia 1.1.48. Dacă homomorfismul φ este cel trivial, adică φk = IdH

pentru orice k ∈ K, atunci produsul semidirect coincide cu produsul direct.

Într-adevăr, în acest caz φk1(h2) = h2 pentru orice k1 ∈ K şi h2 ∈ H în
definiţia produsului semidirect, şi formula devine simplu produsul elementelor
separat pe componente.

Consideraţiile de justificare a definiţiei produsului semidirect se reîntorc
acum frumos pentru subgrupuri ale noului grup G.

Observaţia 1.1.49. Fie G = H oφ K produsul semidirect a două grupuri H
şi K, definit cu ajutorul homomorfismului φ : K −→ Aut(H). Este uşor de
văzut că

H1 = {(h, 1) | h ∈ H} ≤ G
K1 = {(1, k) | k ∈ K} ≤ G

(1.152)

sunt subgrupuri ale lui G, şi evident ele sunt izomorfe cu grupurile iniţiale H
şi K respectiv. Atunci G = H1K1, H1 ∩K1 = {(1, 1)} şi G = H1K1, adică G
este produsul semidirect al subgrupurilor sale H1 şi K1.
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Demonstraţie. Într-adevăr, este clar că G = H1K1 şi H1 ∩ K1 = {(1, 1)}.
Mai mult, subgrupul H1 � G este normal. Să verificăm invarianţa lui H1 la
automorfisme interioare ale lui G. Fie (h, 1) ∈ H1 şi (x, y) ∈ H × K = G
arbitrar.

(x, y)(h, 1)(x, y)−1 = ((x, y)(h, 1))(x, y)−1

= (xφy(h), y · 1)(φy−1(x−1), y−1)
= (xφy(h), y)(φy−1(x−1), y−1)
= (xφy(h)φy(φy−1(x−1)), yy−1)
= (xφy(h)φyy−1(x−1), 1)
= (xφy(h)φ1(x−1), 1)
= (xφy(h)x−1, 1)
∈ H × {1} = H1

(1.153)

Se poate vedea simplu şi faptul că homomorfismul

φ′ : K1 −→ Aut(H1)
φ′(k1) = φ′

k1 ,

φ′(k1)(h1) = k1h1k
−1
1 ,

(1.154)

este dat în fapt de homomorfismul φ. Într-adevăr, avem pentru orice h1 =
(h, 1) şi k1 = (1, k):

φ′
k1(h1) = k1h1k

−1
1

= (1, k)(h, 1)(1, k)−1

= (1 · φk(h), k · 1)(φk−1(1−1), k−1)
= (φk(h), k)(φk−1(1), k−1)
= (φk(h), k)(1, k−1)
= (φk(h)φk(1), kk−1)
= (φk(h · 1), 1)
= (φk(h), 1)

(1.155)

Toate acestea arată că într-adevăr G este produsul semidirect al subgrupurilor
sale H1 şi K1. Astfel identificarea acestora cu H, respectiv K este prefect
justificată.

Este momentul să vedem un exemplu concret de produs semidirect, şi apoi
să vedem cum se descurcă GAP cu această construcţie. Vom prezenta cel mai
simplu exemplu, pentru ca toate calculele să poate fi urmărite fără dificultăţi
create de dimensiunile grupurilor.
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Exemplul 1.1.50. Fie H = Z3 = {0, 1, 2} şi K = Z2 = {0, 1} cele două
grupuri, grupurile aditive ale claselor de resturi modulo 3 respectiv 2. Să se
arate că există un produs semidirect – altul decât produsul direct – al acestor
două grupuri. Să se "calculeze" acest grup.

Să vedem mai întâi automorfismele lui Z3. Elementul neutru al lui Z3 este
0. Celelalte două elemente ale lui Z3, adică 1 şi 2, sunt generatoare ale acestui
grup, ele au ordinul 3. Un automorfism al lui Z3 este o permutare a acestei
mulţimi, care duce 0 în 0, şi duce un generator al grupului într-un generator
al grupului. Prin urmare avem doar doi candidaţi:

(a)

 0 1 2
↓ ↓ ↓
0 1 2

 (b)

 0 1 2
↓ ↓ ↓
0 2 1

 (1.156)

Aplicaţia (a) – să o botezăm φ0 – este aplicaţia identică, ea este elementul
neutru în Aut(Z3). Aplicaţia (b), – să o botezăm φ1 – face o transpoziţie,
aşadar φ2

1 = Id. Se vede însă că ambele aplicaţii îl duc pe 0 în 0, şi sunt extensii
la homomorfisme ale definiţiei lor doar pe câte un generator al grupului Z3,
mai precis al fixării valorilor:

φ0(1) = 1 (1.157)
φ1(1) = 2. (1.158)

Am putea da şi câte o formulă pentru aceste aplicaţii din care să se vadă direct
faptul că ele sun automorfisme ale lui Z3:

φ0(n) = (1 · n)mod 3 (1.159)
φ1(n) = (2 · n)mod 3. (1.160)

Am observat deja faptul că φ2
1 = φ0. Mai avem φ1 ◦ φ0 = φ1 = φ0 ◦ φ1 şi

bineînţeles φ0 ◦φ0 = φ0, prin urmare Aut(Z3) este izomorf cu Z2, deci este de
fapt Z2, prin următoarea identificare:

0 −→ φ0

1 −→ φ1
(1.161)

Prin urmare avem o posibilitate de alegere a unui homomorfism φ netrivial de
la Z2 în Aut(Z3). Homomorfismul trivial este evident φ(0) = φ(1) = φ0

Vom alege homomorfismul netrivial

φ : Z2 −→ AutZ3

φ(n) = φn, n = 0, 1,
(1.162)
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cea care corespunde aplicaţiei identice dacă facem uz de identificare lui AutZ3
cu Z2, Id(= φ) : Z2 −→ Z2(= AutZ3).

Fie acum G = Z3oφ Z2, produsul semidirect definit de acest homomorfism
φ. Să calculăm tabela operaţiei acestui grup de 3× 2 = 6 elemente.

Elementul (0, 0) este element neutru, se ştie din consideraţiile generale.
Să calculăm produsele elementelor. (1, 0)(1, 0) = (1 + φ0(1), 0 + 0) = (2, 0),
(1, 0)(2, 0) = (1 + φ0(2), 0 + 0) = (0, 0) etc. Obţinem tabelul următor. Ca o
verificare se observă că fiecare linie şi fiecare coloană conţine exact o singură
dată fiecare element al produsului cartezian.

(0, 0) (1, 0) (2, 0) (0, 1) (1, 1) (2, 1)

(0, 0) (0, 0) (1, 0) (2, 0) (0, 1) (1, 1) (2, 1)

(1, 0) (1, 0) (2, 0) (0, 0) (1, 1) (2, 1) (0, 1)

(2, 0) (2, 0) (0, 0) (1, 0) (2, 1) (0, 1) (1, 1)

(0, 1) (0, 1) (2, 1) (1, 1) (0, 0) (2, 0) (1, 0)

(1, 1) (1, 1) (0, 1) (2, 1) (1, 0) (0, 0) (2, 0)

(2, 1) (2, 1) (1, 1) (0, 1) (2, 0) (1, 0) (0, 0)

Tabela 1.1: Produsul semidirect Z3 oφ Z2

Se observă şi din tabel, dar ştim şi din construcţia produsului semidirect
că Z3 = Z3 × {0}�G şi Z2 = {0} × Z2 ≤ G. Pentru a obţine o reprezentare
mai scurtă şi mai clară a lui G să încercăm să identificăm generatori şi relaţii.
În notaţia multiplicativă adoptată, elementul neutru este 1 = (0, 0).

Generatorul lui Z3 este a = (1, 0), şi avem – acum e suficient să ne uităm
în tabel – a3 = 1. Generatorul lui Z2 este b = (0, 1), şi tabelul confirmă b2 = 1.

Tabelul nu este simetric faţă de diagonală, prin urmare grupul nu este
comutativ. Din tabel mai putem citi relaţia ab = ba2 şi ba = a2b. Recunoaştem
grupul deja studiat în exemplul 1.1.13 corespunzător tabelei 1.7 (b), de la
pagina 36. O analiză mai atentă ne convinge că de fapt cele două tabele sunt
identice: notaţiile elementelor de acolo se potrivesc cu elementele de aici. Prin
urmare putem conclude

Z3 oφ Z2 = S3, (1.163)

deci produsul semidirect al lui Z3 şi Z2 prin automorfismul φ de mai sus este
grupul simetric al permutărilor unei mulţimi cu trei elemente.
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Să vedem cum funcţionează toate acestea în GAP. Mai întâi definim cele
două grupuri Z3 şi Z2.
gap> F:=FreeGroup("a");
<free group on the generators [ a ]>
gap> a:=F.1;
a
gap> Z3:=F/[a^3];
<fp group on the generators [ a ]>
gap> Z2:=F/[a^2];
<fp group on the generators [ a ]>

Apoi definim grupul automorfismelor grupului Z3.
gap> aut:=AutomorphismGroup(Z3);
<group with 1 generators>
gap> Elements(aut);
[ IdentityMapping( <fp group of size 3 on the generators [ a ]> ),

[ a ] -> [ a^2 ] ]

Listarea elementelor acestui grup ne confirmă că grupul are două automor-
fisme, identitatea şi înmulţirea cu doi (aici în notaţia multiplicativă).

Alegem automorfismul care are ordinul 2 şi definim grupul de automorfisme
pe care acesta îl generează.
gap> phi:=First(Elements(aut),i->Order(i)=2);
[ a ] -> [ a^2 ]
gap> phi:=Group(phi);
<group with 1 generators>
gap> IsGroupOfAutomorphisms(phi);
true

În final definim produsul semidirect G = Z3 o Z2.
gap> G:=SemidirectProduct(phi,Z3);
<pc group with 2 generators>
gap> Elements(G);
[ <identity> of ..., f1, f2, f1*f2, f2^2, f1*f2^2 ]

Se obţine grupul S3, într-o reprezentare cu generatori.
gap> b:=G.1; a:=G.2;
f1
f2
gap> Order(b);
2
gap> Order(a);
3
gap> Order(b*a);
2
gap> List(G,Order);
[ 1, 2, 3, 2, 3, 2 ]
gap> b*a=a^2*b;
true
gap> IsomorphismGroups(G,SymmetricGroup(3));
[ f1, f2 ] -> [ (2,3), (1,2,3) ]
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Această ultimă comandă arată că există un izomorfism între produsul
semidirect G = Z3 oφ Z2 şi grupul simetric S3.

1.1.8 Acţiunea unui grup pe o mulţime. Teorema lui Cayley

Uneori plasarea unei probleme într-un context potrivit poate contribui mult
la elucidarea problemei respective. În consecinţă uneori şi nuanţele în for-
mularea problemei pot avea importanţă: diversele nuanţări sugerează diverse
dezvoltări ulterioare, şi contribuie la descoperirea celui mai potrivit context
pentru abordarea respectivă.

Iată un exemplu, care ilustrează cele de mai sus. Un triunghi echilateral
este un obiect geometric "simetric". Acest epitet înseamnă că triunghiul este
invariant la anumite rotaţii şi la anumite reflexii. Aceste rotaţii şi reflexii –
în cazul triunghiului nostru echilateral în total şase la număr (incluzând şi
"rotaţia" particulară cu un unghi 0, sau de ce nu, 360◦) – se pot compune
între ele, şi deci formează o structură: o structură de grup. Acum simetria
nu este doar o caracteristică a triunghiului. Simetriile "s-au obiectivizat",
ele "acţionează" asupra triunghiului. În loc să spunem că "triunghiul este
caracterizat de invarianţa la rotaţie", spunem că "rotaţia acţionează asupra
triunghiului".

Definiţia 1.1.51. Fie G un grup şi fie M o mulţime. Definim

1. O acţiune a lui G pe mulţimea M este o aplicaţie α : G×M −→M , cu
următoarele proprietăţi:

(a) α(1, x) = x pentru orice x ∈M ,
(b) α(ab, x) = α(a, α(b, x)), pentru orice a, b ∈ G şi orice x ∈M .

Dacă "formula" lui α este fixată şi clarificată, atunci notaţia α(a, x) poate
fi simplificată la ax.

2. O reprezentare prin permutări a lui G prin permutări ale mulţimii M ,
este un homomorfism de grupuri

T : G −→ S(M), (1.164)

unde S(M) este mulţimea permutărilor lui M , adică a aplicaţiilor bijec-
tive de la M la M :

S(M) = {f : M −→M | feste bijectivă}

Propoziţia 1.1.52. Fie G un grup şi M o mulţime. Existenţa unei acţiuni
a lui G pe M este echivalentă cu existenţa unei reprezentări a lui G prin
permutări ale lui M .
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Demonstraţie. Într-adevăr, dacă avem o acţiune α a lui G pe M , putem defini
reprezentarea T = Tα – numită reprezentarea asociată acţiunii α – prin

Tα : G −→ S(M)
Tα(a) : M −→M

Tα(a)(x) = α(a, x).
(1.165)

Se verifică simplu că T este homomorfism. Într-adevăr, mai întâi să observăm
că prin definiţia lui T avem T (1) = IdM . Apoi

T (ab)(x) = Tα(ab)(x)
= α(ab, x)
= α(a, α(b, x))
= Tα(a)(Tα(b)(x))
= (Tα(a) ◦ Tα(b))(x),

(1.166)

pentru orice x ∈ M , deci T (ab) = T (a) ◦ T (b). În particular T (a) ◦ T (a−1) =
T (aa−1) = T (1) = IdM , şi de asemenea T (a−1) ◦ T (a) = T (a−1a) = T (1) =
IdM , deci aplicaţia T (a) : M −→ M are inversă la dreapta şi stânga, prin
urmare este o bijecţie (permutare a lui M).

Invers, fie T : G −→ S(M) o reprezentare a lui G prin permutări ale
mulţimii M . Definim acţiunea α = αT – numită acţiunea asociată reprezen-
tării T – prin

αT : G×M −→M

αT (a, x) = T (a)(x),
(1.167)

pentru orice a ∈ G şi x ∈ M . Aplicaţia αT astfel definită este o acţiune a lui
G pe M . Într-adevăr, avem

αT (1, x) = T (1)(x) = x, (1.168)

şi

αT (ab, x) = T (ab)(x)
= (T (a) ◦ T (b))(x)
= T (a)(T (b)(x))
= T (a)(αT (b, x))
= αT (a, αT (b, x)).

(1.169)

Este evident acum că corespondenţele

α −→ Tα

T −→ αT
(1.170)
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sunt inverse una celeilalte, adică

αTα = α,

TαT = T,
(1.171)

deci ele sunt bijecţii între acţiunile lui G pe M şi reprezentările lui G prin
permutări ale lui M . Cele două noţiuni introduse în definiţia 1.1.51 de la
pagina 77 sunt echivalente deci, într-un sens foarte precis.

Definiţia 1.1.53. Fie α o acţiune a grupului G pe o mulţime M , şi fie Tα

reprezentarea asociată. Nucleul homomorfismului Tα se numeşte nucleul acţi-
unii α. Acţiunea α se numeşte fidelă, dacă reprezentarea asociată Tα este
injectivă, altfel spus dacă nucleul acţiunii este trivial, {1}.

Deoarece avem

ker(Tα) = {a ∈ G | Tα(a) = IdM}
= {a ∈ G | ax = x pentru orice x ∈M}

(1.172)

putem spune că acţiunea α este fidelă dacă singurul element al lui G, care
acţionează identic pe toate elementele lui M , este elementul neutru 1.

Definiţia 1.1.54. Fie α o acţiune a grupului G pe o mulţime M . Fie x ∈M
un element arbitrar. Submulţimea de elemente a lui M

Gx = {ax | a ∈ G} (1.173)

se numeşte orbita lui x în raport cu acţiunea α, sau G-orbita lui x. Noi vom
mai nota orbita unui element x şi prin Orb(x) = Orbα(x)

Din proprietăţile de grup ale lui G rezultă imediat nişte proprietăţi ale
orbitelor.

Mai întâi orbita unui punct poate fi definită cu oricare alt punct al orbitei
respective.

y ∈ Gx =⇒ Gy = Gx. (1.174)

Într-adevăr, dacă y ∈ Gx, atunci y = cx pentru un c ∈ G, şi ay = (ac)x ∈ Gx
pentru orice a ∈ G arată că Gy ⊆ Gx. Similar, deoarece x = c−1y, avem şi
Gx ⊆ Gy, deci Gx = Gy.

Din cele de mai sus rezultă că două orbite sunt ori disjuncte ori coincid.

Gx ∩Gy ̸= ∅ =⇒ Gx = Gy. (1.175)

Într-adevăr, fie două orbite Gx şi Gy, şi să presupunem că ele au un punct
comun, ax = by. Atunci x = (a−1b)y ∈ Gy, deci Gx ⊆ Gy, respectiv
y = (b−1a)x ∈ Gx, deci Gy ⊆ Gx, adică Gx = Gy.
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Deoarece orbitele sunt ori disjuncte ori coincid, ele formează o partiţie a
mulţimii G. În particular dacă M este o mulţime finită, suma lungimilor or-
bitelor – lungimea orbitei fiind numărul de elemente din orbită – este numărul
elementelor lui M .

O proprietate specială a unei acţiuni apare în următoarea definiţie.

Definiţia 1.1.55. Fie α o acţiune a grupului G pe o mulţime M . Spunem că
acţiunea α este tranzitivă, dacă pentru oricare două elemente x, y ale lui M ,
există un element al grupului a ∈ G astfel ca ax = y (a se înţelege α(a, x) = y).

Echivalent, acţiunea este tranzitivă, dacă toată mulţimea M este for-
mată dintr-o singură orbită. Dacă G este un grup de permutări ale mulţimii
{1, 2, 3, . . . , n} care acţionează tranzitiv pe această mulţime, atunci grupul G
se numeşte tranzitiv.

Definiţia 1.1.56. Fie α o acţiune a unui grup G pe o mulţime M , şi fie x ∈M
un element arbitrar. Vom numi stabilizatorul lui x în G relativ la acţiunea α,
mulţimea notată

StabG(x) = {a ∈ G | ax = x}. (1.176)

Observaţia 1.1.57. Stabilizatorul unui element x ∈ M este un subgrup al
lui G, deci StabG(x) ≤ G.

Într-adevăr, este clar că dacă a, b ∈ StabG(x), atunci ab ∈ StabG(x), deci
operaţia este internă, sau StabG(x) este parte stabilă a lui G. Din 1x = x
rezultă 1 ∈ StabG(x). Din ax = x rezultă şi a−1x = x, deci odată cu a şi a−1

este în StabG(x).
Apropiindu-ne de exemple de acţiuni ale unui grup pe o mulţime, să

menţionăm mai întâi câteva situaţii particulare importante.

Definiţia 1.1.58. Fie M o mulţime şi fie G un grup de permutări ale acestei
mulţimi, adică un subgrup al grupului S(M) al tuturor permutărilor mulţimii
M . Atunci incluziunea canonică a lui G în S(M)

i : G −→ S(M), (1.177)

este un homomorfism de grupuri, iar acţiunea asociată αi acesteia se numeşte
acţiunea canonică a lui G pe M . Dacă f ∈ G şi g ∈ S(M), atunci

αi(f, g) = f ◦ g. (1.178)

Definiţia 1.1.59. Invers, fie G un grup şi fie mulţimea M = G.

1. Putem defini o acţiune a lui G pe ele însuşi astfel

α : G×G −→ G,

α(a, b) = aba−1,
(1.179)
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numită acţiunea lui G pe el însuşi prin conjugare. Elementul aba−1 se
mai notează uneori ab.

2. Nucleul acestei acţiuni se numeşte centrul grupului şi se notează Z(G).
Aşadar

Z(G) = {x ∈ G | ax = xa, pentru orice a ∈ G}. (1.180)

Se vede imediat că definiţia acţiunii prin conjugare este bună, aplicaţia

Tα : G −→ S(G),
Tα(a) = φa,

φa(b) = α(a, b) = aba−1,

(1.181)

este într-adevăr un homomorfism definit pe grupul G, în grupul permutărilor
mulţimii G.

Centrul grupului fiind nucleul unui homomorfism este un subgrup normal,
Z(G) � G. Acţiunea prin conjugare este prin urmare fidelă, dacă şi numai
dacă centrul grupului este trivial, adică Z(G) = {1}.

Definiţia 1.1.60. Fie acum G un grup şi fie mulţimea M = G, exact ca în
definiţia precedentă. Operaţia de grup defineşte tot în mod canonic o acţiune
a lui G pe el însuşi,

α : G×G −→ G,

α(a, b) = ab,
(1.182)

numită acţiunea lui G pe el însuşi prin translaţii la stânga.

Să observăm că această acţiune este fidelă: dacă a ∈ G este în nucleul
acestei acţiuni, atunci ab = b pentru orice b ∈ G, deci a = 1. De aici rezultă
că

Tα : G −→ S(G) (1.183)

este homomorfism injectiv. Din prima teoremă de izomorfism deducem că
G/ ker(Tα) = G este izomorf cu subgrupul Im (Tα) ≤ S(G), deci cu un grup
de permutări. Aceasta este versiunea complicată a demonstraţiei teoremei
lui Cayley. O demonstraţie mai simplă repetă acest raţionament direct în
conţinutul ei, fără referire la noţiunea de acţiune a unui grup pe o mulţime.

Teorema 1.1.61 (Teorema lui Cayley). Orice grup este izomorf cu un grup
de permutări.
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Teorema lui Cayley are o importanţă de principiu: orice grup finit fiind
izomorf cu un grup de permutări ale unei mulţimi finite {1, 2, ·, n}, putem
studia în principiu orice grup finit, studiind grupuri de permutări. Totuşi, în
forma dată în enunţ, teorema nu este în general aplicabilă. Să ne gândim spre
exemplu la grupul simetric al tuturor permutărilor unei mulţimi cu n elemente,
care este o mulţime cu n! elemente. Aşadar acest grup aste un subgrup al
permutărilor unei mulţimi cu n! elemente, număr prea mare pentru a ne ajuta
la caracterizarea structurii acestui grup.

Definiţia 1.1.62. Fie G un grup şi considerăm acţiunea grupului pe el însuşi
prin conjugare.

1. Orbita unui element x ∈ G în raport cu acţiunea prin conjugare α

Orbα(x) = {axa−1 | a ∈ G}, (1.184)

se numeşte clasa de conjugare a lui x. Clasa de conjugare a lui x se mai
notează Gx = {ax | a ∈ G}.

2. Două elemente se numesc conjugate, dacă au aceeaşi clasă de conjugare,
respectiv orbitele lor (în raport cu acţiunea prin conjugare) coincid.

3. Stabilizatorul unui element x ∈ G în raport cu acţiunea α prin conjugare:

CG(x) = {a ∈ G | α(a, x) = x}
= {a ∈ G | axa−1 = x}
= {a ∈ G | ax = xa},

(1.185)

se numeşte centralizatorul lui x.

Clasa de conjugare Gx a lui x este trivială, dacă şi numai dacă axa−1 = x
sau ax = xa pentru orice a ∈ G, deci:

Gx = {x} ⇐⇒ x ∈ Z(G). (1.186)

Să vedem acum, ca de obicei, cum se realizează astfel de calcule în GAP.
Definim un grup generat de două permutări:

G =< (1, 2, 3), (3, 4, 5) > . (1.187)

gap> G:=Group((1,2,3),(3,4,5));
Group([ (1,2,3), (3,4,5) ])
gap> Size(G);
60
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Ordinul grupului este 60. Acest grup acţionează canonic pe mulţimea
M = {1, 2, 3, 4, 5}. Calculăm orbita elementului 1.

gap> Orbit(G,1,OnPoints);
[ 1, 3, 2, 5, 4 ]
gap> IsTransitive(G);
true

Se vede deci că orbita lui 1 este întreaga mulţime M , avem o singură orbită.
Prin urmare acţiunea este tranzitivă.

Fie acum grupul generat de alte două permutări:

G =< (1, 2, 3), (3, 4, 5)(6, 7, 8) > . (1.188)

gap> G:=Group((1,2,3),(3,4,5)(6,7,8));
Group([ (1,2,3), (3,4,5)(6,7,8) ])

Ordinul grupului este 60. Grupul G acţionează canonic pe mulţimea M =
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. Calculăm orbitele elementelor 1, 2 şi 6.

gap> Orbit(G,OnPoints);
[ 1, 2, 3, 4, 5 ]
gap> Orbit(G,2,OnPoints);
[ 2, 3, 1, 4, 5 ]
gap> Orbit(G,6,OnPoints);
[ 6, 7, 8 ]
gap> Orbits(G);
[ [ 1, 2, 3, 4, 5 ], [ 6, 7, 8 ] ]

Se vede că primele două orbite coincid şi sunt disjuncte de a treia orbită.
Cele două orbite formează o partiţie a mulţimii M . Ultima comandă afişează
toate orbitele acţiunii. Este grupul G tranzitiv?

gap> IsTransitive(G);
false

Prin urmare, G nu este tranzitiv, deoarece acţiunea lui pe M are mai multe
orbite disjuncte.

Calculăm acum stabilizatorii unor elemente din M .

gap> Stabilizer(G,3);
Group([ (1,5,2), (2,5,4)(6,8,7) ])
gap> Stabilizer(G,1);
Group([ (2,5,3), (3,5,4)(6,8,7) ])
gap> Stabilizer(G,6);
Group([ (3,5,4), (2,5,3), (1,2,3) ])
gap> Stabilizer(G,7);
Group([ (1,5,3), (1,3,2), (2,3,4) ])

Acestea toate sunt subgrupuri ale lui G, conform şi cu mesajele afişate de
GAP.



84 CAPITOLUL 1. STRUCTURA GRUPURILOR ŞI CUBUL RUBIK

gap> IsGroup(Stabilizer(G,7));
true
gap> IsSubgroup(G,Stabilizer(G,7));
true

Stabilizatorii elementelor sunt subgrupuri normale.

gap> St7:=Stabilizer(G,7);
Group([ (1,5,3), (1,3,2), (2,3,4) ])
gap> IsNormal(G,St7);
true

Calculăm centrul grupului G, adică subgrupul elementelor care comută cu
toate elementele lui G.

gap> Center(G);
Group([ (6,8,7) ])
gap> IsNormal(G,C);
true

Centrul grupului este un subgrup normal al grupului.

gap> IsNormal(G,St7);
true
gap> Size(G);
180
gap> Size(St7);
60
gap> Index(G,St7);
3

Orice subgrup de indice număr prim, cel mai mic divizor prim al ordinu-
lui grupului este subgrup normal. (Am demonstrat acest rezultat în cazul
particular când numărul acesta prim este 2.)

gap> St1:=Stabilizer(G,1);
Group([ (3,5,4), (2,5,3), (2,3,5)(6,7,8) ])
gap> Size(St1);
36
gap> IsNormal(G,St1);
false

Prin urmare, nu toţi stabilizatorii elementelor sunt subgrupuri normale.
Să vedem acum o altă acţiune a acestui grup: pe mulţimea M a "aranja-
mentelor" mulţimii {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} câte 2, adică a perechilor ordonate
de elemente ale acestei mulţimi de 9 elemente.

gap> hom:=ActionHomomorphism(G,Arrangements([1..9],2),OnTuples);
<action homomorphism>
gap> I:=Image(hom);
<permutation group with 2 generators>
gap> Size(Range(hom)); Size(I);
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61234458376886086861524070385274672\
74077809178469732898382301496397838\
4987221689274204160000000000000000

gap> Size(I);
180
gap>

Mulţimea în care ia valori acţiunea lui G are un număr cam mare de
elemente (= 72!). Pentru a evita blocaje de calcul nedorite, această acţiune
poate fi restrânsă pe mulţimea valorilor homomorfismului asociat acţiunii.

hom:=ActionHomomorphism(G,Arrangements([1..9],2),
OnTuples,"surjective");;

gap> I:=Image(hom);
<permutation group with 2 generators>
gap> Size(Range(hom)); Size(I);
180
180

Acum codomeniul are doar atâtea elemente câte are şi grupul G. Să vedem
care sunt cei doi generatori ai imaginii homomorfismului asociat acţiunii.

gap> I.1;
(1,10,17)(2,9,18)(3,11,19)(4,12,20)(5,13,21)(6,14,22)(7,15,23)
(8,16,24)(25,26,27)(33,34,35)(41,42,43)(49,50,51)(57,58,59)
(65,66,67)
gap> I.2;
(2,3,4)(5,6,7)(10,11,12)(13,14,15)(17,25,33)(18,26,34)(19,28,35)
(20,27,36)(21,30,39)(22,31,37)(23,29,38)(24,32,40)(41,49,57)
(42,50,58)(43,52,61)(44,53,59)(45,51,60)(46,55,62)(47,54,63)
(48,56,64)(67,68,69)(70,71,72)
gap> Order(I.1);
3
gap> Order(I.2);
3
gap> Order((I.1*I.2));
15

Ele sunt două permutări ale unei mulţimi de 72 de elemente. Să observăm
că numărul aranjamentelor de 9 elemente, câte 2, este într-adevăr 9× 8 = 72.

gap> Kernel(hom);
Group(())

Acţiunea este fidelă, pentru că nucleul ei este 1 (permutarea identică are
numai cicluri de lungime 1, care nu se afişează, astfel () = 1).

În sfârşit să vedem şi teorema lui Cayley. Să aplicăm această teoremă
grupului:

D4 =< a, b | a4 = b2 = 1, (ab)2 = 1 > (1.189)

Construim grupul în GAP.
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gap> F:=FreeGroup("a","b");
<free group on the generators [ a, b ]>
gap> a:=F.1; b:=F.2;
a
b
gap> D4:=F/[a^4,b^2,(a*b)^2];
<fp group on the generators [ a, b ]>

Listăm elementele grupului, bineînţeles doar dacă numărul acestora este
rezonabil de mic. Ordinul elementelor arată că grupul nu este ciclic.
gap> Size(D4);
8
gap> Elements(D4);
[ <identity ...>, a, b, a^2, a*b, a^3, a^2*b, a^3*b ]
gap> List(D4,Order);
[ 1, 4, 2, 2, 2, 4, 2, 2 ]

Există o comandă în GAP care aplică teorema Cayley oricărui grup finit
reprezentat în GAP. Aplicăm această comandă.
gap> iso:=IsomorphismPermGroup(D4);
[ a, b ] -> [ (1,2,4,3), (2,3) ]
gap> P:=Image(iso);
Group([ (1,2,4,3), (2,3) ])
gap> Elements(P);
[ (), (2,3), (1,2)(3,4), (1,2,4,3), (1,3,4,2), (1,3)(2,4), (1,4),

(1,4)(2,3) ]
gap> List(P,Order);
[ 1, 2, 4, 4, 2, 2, 2, 2 ]

Se vede că GAP a identificat un grup de permutări izomorf cu D4, per-
mutări ale unei mulţimi cu doar 4 elemente. Lista ordinelor acestor permutări
este identică cu lista ordinelor elementelor grupului D4.

Să aplicăm teorema lui Cayley grupurilor Z3×Z2 (produs direct) şi Z3oZ2
(produs semidirect). Fie deci grupul:

G = Z3 × Z2. (1.190)

Construim grupul în GAP.
gap> G:=DirectProduct(Z3,Z2);
<fp group on the generators [ f1, f2 ]>
gap> iso:=IsomorphismPermGroup(G);
[ f1, f2 ] -> [ (1,2)(3,5)(4,6), (1,3,4)(2,5,6) ]
gap> P:=Image(iso);
Group([ (1,2)(3,5)(4,6), (1,3,4)(2,5,6) ])
gap> Size(G);
6
gap> Size(P);
6
gap> List(G,Order);
[ 1, 2, 3, 6, 3, 6 ]
gap> List(P,Order);
[ 1, 2, 3, 6, 3, 6 ]
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Se vede deci că programul a construit izomorfismul cu un grup de permutări
ale unei mulţimi cu 6 elemente.

Fie acum grupul:
G = Z3 o Z2. (1.191)

Construim grupul în GAP ca în exemplul dat la produsul semidirect.

gap> Z3;
<fp group of size 3 on the generators [ a ]>
gap> Z2;
<fp group on the generators [ a ]>
gap> phi;
<group with 1 generators>
gap> G:=SemidirectProduct(phi,Z3);
<pc group with 2 generators>
gap> Size(G);
6
gap> Elements(G);
[ <identity> of ..., f1, f2, f1*f2, f2^2, f1*f2^2 ]

Construim izomorfismul cu un grup de permutări.

gap> iso2:=IsomorphismPermGroup(G);
<action isomorphism>
gap> P2:=Image(iso2);
Group([ (1,2)(3,6)(4,5), (1,3,5)(2,4,6) ])
gap> Size(P2);
6
gap> Elements(P2);
[ (), (1,2)(3,6)(4,5), (1,3,5)(2,4,6), (1,4)(2,3)(5,6),

(1,5,3)(2,6,4), (1,6)(2,5)(3,4) ]

Deci, se vede că programul a construit şi aici izomorfismul cu un grup de
permutări ale unei mulţimi cu 6 elemente.

1.1.9 Teoreme de clasificare. Grupuri de ordin 2, 3, 4, 5, . . .

După toate cele descrise de până acum, să încercăm un pas de clarificare: să ne
punem problema, cum arată toate grupurile finite? În forma aceasta, aşa cum
am mai amintit, întrebarea este prea generală, şi nici nu are în acest moment
un răspuns. Ea trebuie reformulată, impunând proprietăţi auxiliare. Aşadar,
ne putem întreba cum arată toate grupurile finite abeliene, sau cum arată
toate grupurile finite simple (definiţia grupului simplu a fost dat în 1.1.23,
47), sau cum arată toate grupurile finite având un număr dat n de elemente?

Acestea sunt fronturi de atac, care pot conduce la câte o teoremă de ca-
racterizare.

Iată o teoremă de caracterizare simplă, pe care o putem demonstra pe baza
celor prezentate până acum.
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Teorema 1.1.63. Fie p un număr prim. Singurul grup cu p elemente este
grupul aditiv Zp al claselor de resturi modulo p, altfel spus, orice grup de ordin
p este izomorf cu grupul aditiv Zp.

Demonstraţie. Fie G un grup de ordin p. Elementul unitate 1 generează sub-
grupul trivial {1}. Fie a ∈ G, a ̸= 1, un element arbitrar al grupului G.
Atunci acest element generează un subgrup H =< a >≤ G, de ordin q, q > 1.
Conform teoremei lui Lagrange 1.1.18, de la pagina 45, ordinul unui subgrup
este divizor al ordinului grupului, deci q|p. Dar p este prim şi q ̸= 1, prin
urmare q = p, deci H = G. Aşadar grupul G este:

G =< a | ap = 1 >, (1.192)

adică este grupul ciclic de ordin p, generat de elementul a. Acest grup este
evident izomorf cu grupul aditiv Zp, izomorfismul fiind:

f : Zp −→ G

f(k) = ak.
(1.193)

În consecinţă, există câte un singur grup de ordin 2,3,5,7,11, etc.
O altă teoremă de caracterizare foarte importantă este următoarea.

Teorema 1.1.64 (Teorema de structură a grupurilor abeliene finit generate).
Fie G un grup comutativ finit generat.

1. Dacă G este finit (ord(G) < ∞), atunci G este produsul direct al unor
grupuri ciclice.

2. Mai general, dacă G este finit generat, atunci există numerele naturale
r, respectiv d1, d2, . . . , dm, astfel încât d1|d2| . . . |dm şi

G = Zd1 × Zd2 × . . .× Zdm × Zr, (1.194)

adică G este izomorf cu un produs direct de grupuri finite ciclice şi r
exemplare ale grupului ciclic infinit Z.

Demonstraţia acestei teoreme nu este foarte grea, dar fiind mai lungă trimi-
tem cititorul la aproape orice tratat de teorie a grupurilor. Două demonstraţii
– diferite între ele – se află în [17] şi [22].

Numărul r se numeşte rangul grupului G, iar numerele d1, d2, . . . , dm se
numesc divizori elementari. Componenta Zd1 × Zd2 × . . . × Zdm se numeşte
componenta (subgrupul) de torsiune, iar componenta Zr se numeşte compo-
nenta (subgrupul) liber(ă). Nu mai trebuie să evidenţiem faptul că această
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structură este invariantă la izomorfisme, aşadar numerele di şi r sunt invari-
anţi ai grupului.

Teorema este utilă pentru a caracteriza toate grupurile abeliene de un
anumit ordin. Spre exemplu, fie G un grup de ordin n = 200. Trebuie să
identificăm numerele d1, d2, . . . , dm, astfel ca:

1. d1|d2| . . . |dm, şi

2. d1d2 · · · dm = n.

Avem
200 = 23 · 52. (1.195)

Din (1) rezultă că m ≤ 3. Analizăm deci trei cazuri.
Fie m = 1. Atunci e clar că:

d1 = 200

şi
G = Z200. (1.196)

Fie m = 2. Atunci avem condiţiile:

d1d2 = 200, d1|d2. (1.197)

Perechile de numere care verifică aceste condiţii sunt:

2 · 100 = 200
5 · 40 = 200

10 · 20 = 200,
(1.198)

prin urmare, avem trei variante de grupuri:

G = Z2 × Z100

G = Z5 × Z40

G = Z10 × Z20.

(1.199)

Fie în sfârşit m = 3. Atunci avem condiţiile:

d1d2d3 = 200, d1|d2|d3. (1.200)

Tripletele care verifică aceste condiţii sunt:

2 · 2 · 50 = 200
2 · 10 · 10 = 200,

(1.201)
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prin urmare, avem două variante de grup:

G = Z2 × Z2 × Z50

G = Z2 × Z10 × Z10.
(1.202)

În concluzie, există 6 grupuri abeliene neizomorfe între ele de ordin 200.
Ele sunt cele arătate în 1.196, 1.199 şi 1.202.

Teorema 1.1.64 are şi o altă variantă de formulare.

Teorema 1.1.65 (Teorema de structură a grupurilor abeliene finit generate
– variantă). Fie G un grup comutativ finit generat.

Atunci există numerele naturale n şi r astfel încât

G = G(p1)×G(p2)× . . .×G(pk)× Zr, (1.203)

unde am notat

G(pi) = (Zp1
i
)β1 × (Zp2

i
)β2 × . . .× (Zpl

i
)βl , (1.204)

unde p1, p2, . . . , pk sunt numere prime,

n = pα1
1 pα2

2 · · · p
αk
k , (1.205)

şi
αi = 1 · β1 + 2 · β2 + . . . , (1.206)

este o partiţie a exponentului αi cu coeficienţi pozitivi β1, β2, . . . ≥ 0 şi suma
este evident finită.

Astfel G este izomorf cu un produs direct de grupuri finite ciclice şi r
exemplare ale grupului ciclic infinit Z.

Demonstraţia acestei variante se reduce la teorema anterioară simplu. Nu
avem decât să observăm că următoarea proprietate are loc.

Propoziţia 1.1.66. Fie n,m două numere naturale relativ prime (n,m) = 1,
adică cel mai mare divizor comun al lor este 1. Atunci,

Znm = Zn × Zm, (1.207)

adică grupul aditiv al claselor de resturi modulo nm este izomorf cu produsul
direct al grupurilor claselor modulo n şi m respectiv.

Demonstraţie. Considerăm aplicaţia

f : Znm −→ Zn × Zm,

f(k) = (k(mod n), k(mod m)).
(1.208)
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Este uşor de verificat că f este un homomorfism de grupuri. Să calculăm
imaginea şi nucleul acestui homomorfism.

Nucleul: Fie k astfel ca
f(k) = (0, 0).

Atunci k(mod n) = k(mod m) = 0, altfel spus

n|k şi m|k.

Prin urmare, k = nk1. Dar (n,m) = 1, deci există p, q ∈ Z astfel ca

np+mq = 1,

de unde
nk1p+mqk1 = kp+mqk1 = k1.

Membrul stâng este divizibil cu m, deci avem şi m|k1 de unde

nm|nk1 = k.

Aşadar,
k(mod nm) = 0,

deci nucleul este trivial, f este injectiv.

Imaginea: Fie
(k, l) ∈ Zn × Zm.

Trebuie să arătăm că există x ∈ Znm, astfel ca f(x) = (k, l). Vom folosi
teorema chinezească a resturilor , care afirmă tocmai acest lucru (pentru mai
mulţi divizori relativ primi). Nu vom enunţa aici această teoremă în forma
ei generală. Însă, pentru mai multă claritate, dăm o demonstraţie explicită
pentru cazul a doi împărţitori.
Deoarece (n,m) = 1, există p, q ∈ Z astfel ca

np+mq = 1.

Astfel avem np(mod m) = 1 şi mq(mod n) = 1, adică p este inversul lui n
modulo m, şi q este inversul lui m modulo n. Fie

x = kmq + lnp.

Se vede pe baza alegerii lui p şi q că avem:

x(mod n) = k şi x(mod m) = l,

adică,
f(x) = (k, l).

Prin urmare, f este şi surjectivă, deci este izomorfism.
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Pentru a dovedi că varianta este doar aparent mai complicată, să reluăm
exemplul anterior. Aşadar ne întrebăm din nou, câte grupuri abeliene de ordin
200, neizomorfe între ele, există?

Plecăm din nou de la descompunerea în factori primi al ordinului grupului.

200 = 23 · 52. (1.209)

Avem doi factori primi. Pentru 23 avem următoarele posibilităţi:

G(2) = Z23

G(2) = Z2 × Z22

G(2) = Z2 × Z2 × Z2.

(1.210)

Pentru 52 avem următoarele posibilităţi:

G(5) = Z52

G(2) = Z5 × Z5.
(1.211)

Prin urmare, avem 3× 2 = 6 grupuri abeliene de ordin 200:

G = Z23 × Z52

G = Z2 × Z22 × Z52

G = (Z2)3 × Z52

G = Z23 × (Z5)2

G = Z22 × Z2 × (Z5)2

G = (Z2)3 × (Z5)2.

(1.212)

Pentru a încheia raţionamentul, să identificăm corespondenţa acestor grupuri
cu lista celor şase grupuri obţinute anterior şi să observăm că cele două liste
sunt doar aparent diferite. Avem identificare:

Z8 × Z25 = Z200

Z2 × Z4 × Z25 = Z2 × Z100

(Z2)3 × Z25 = (Z2)2 × Z50

Z8 × (Z5)2 = Z5 × Z40

Z2 × Z4 × (Z5)2 = Z10 × Z20

(Z2)3 × (Z5)2 = Z2 × (Z10)2.

(1.213)

Să mai prezentăm o teoremă, care în contextul în care ne aflăm poate fi
privită tot ca o teoremă de caracterizare. Despre ce este vorba? Clasele de
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resturi modulo n ale numerelor întregi Zn formează nu numai un grup aditiv
(ciclic de ordinul n), ci şi un inel. Cu alte cuvinte, clasele de resturi pot fi şi
înmulţite între ele, cu proprietăţile naturale ale unei înmulţiri într-o structură
de inel: asociativitate, distributivitate faţă de adunare, comutativitate (în
acest caz) şi existenţa unui element unitate, clasa de echivalenţă a lui 1.

Întrebarea este, dacă funcţionează şi împărţirea în Zn, altfel spus, dacă
elementele nenule ale acestui inel au invers. Răspunsul este: în general nu.
Iată şi un exemplu. În Z10 avem 2 ·5 = 0, deci nici 2 nici 5 nu au invers. Dacă
ar avea, înmulţind egalitatea precedentă, am obţine:

5 = (2−1 · 2) · 5 = 2−1 · (2 · 5) = 5 = 2−1 · 0 = 0,

ceea ce este o contradicţie. Mai general, un divizor al lui 0 nu are invers.
Care sunt atunci elementele inversabile ale lui Zn? Aceste elemente se numesc
unităţi ale inelului, se notează cu U(Zn) şi formează un grup multiplicativ.
Într-adevăr,

• produsul inverselor a două elemente (chiar în cazul operaţiei necomu-
tative) este inversul produsului elementelor (ei bine, produsul în ordine
inversă al acestora), a−1b−1 = (ba)−1. Prin urmare, produsul a două
elemente inversabile este inversabil,

• înmulţirea claselor de resturi este asociativă,

• elementul 1 este inversabil, deoarece 1 · 1 = 1, şi

• în sfârşit, inversul inversului este elementul însuşi, (a−1)−1 = a,

deci, într-adevăr, U(Zn) este un grup multiplicativ.
Cum arată elementele acestui grup şi ce structură are grupul? Răspunsul

este dat în următoarele propoziţii.

Propoziţia 1.1.67. Fie n > 1 un număr natural. Elementele inversabile ale
inelului Zn sunt:

U(Zn) = {k ∈ Zn | (k, n) = 1}, (1.214)

adică k şi n sunt relativ prime. Numărul acestor elemente este dat de funcţia
lui Euler:

φ(n) = (pα1
1 − p

α1−1
1 )(pα2

2 − p
α2−1
2 ) · · · (pαk

k − p
αk
k ),

unde,
n = pα1

1 pα2
2 · · · p

αk
k

este descompunerea lui n în factori primi.
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Demonstraţie. Fie k ∈ U(Zn). Atunci există l ∈ U(Zn), pentru care avem
kl = 1(mod n), egalitate a claselor de resturi. Aceasta înseamnă kl = pn + 1
sau kl − pn = 1. De aici se vede că orice divizor comun al lui k şi n este
şi un divizor al lui 1, deci este 1 (sau −1), deci numerele sunt relativ prime,
(k, n) = 1.

Invers, fie k relativ prim cu n. Atunci există două numere întregi l, p, astfel
încât kl + pn = 1. Trecând la clase de resturi, rezultă kl = 1(mod n), deci k
este inversabil (inversul fiind l), deci k ∈ U(Zn).

Funcţia lui Euler este o funcţie multiplicativă, adică dacă (n,m) = 1,
atunci:

φ(nm) = φ(n) · φ(m). (1.215)

O atentă numărare a numerelor relativ prime cu p, ne dă p− 1, respectiv, mai
general.

φ(pα) = pα − pα−1. (1.216)

De aici rezultă formula lui φ(n).

Exemplele 1.1.68. Iată aici câteva exemple.

1. U(Z5) = {1, 2, 3, 4} = {2, 22 = 4, 3 = 23, 1 = 24},

U(Z5) = Z4. (1.217)

2. U(Z6) = {1, 5} = {1,−1} = {−1, 1 = (−1)2}

U(Z6) = Z2. (1.218)

3. U(Z8) = {1, 3, 5, 7} = {3, 1 = 32 = 52 = 72, 5, 7 = 3 · 5}

U(Z8) = Z2 × Z2. (1.219)

4. U(Z10) = {1, 3, 7, 9} = {3, 9 = 32, 7 = 33, 1 = 34}

U(Z10) = Z4. (1.220)

5. U(Z12) = {5, 1 = 52 = 72 = 112, 7, 11 = 5 · 7}

U(Z12) = Z2 × Z2. (1.221)

6. U(Z15) = {1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14} = {1, 2, 4 = 22, 8 = 23, 1 = 24, 7, 72 =
4, 11, 1 = 112, 13, 4 = 132, 14, 1 = 142}

U(Z15) = Z4 × Z2. (1.222)



1.1. GRUPURI. GRUPURI DE PERMUTĂRI 95

Se vede că, cu cât numărul n are mai mulţi divizori, cu atât numărul
elementelor inversabile ale lui Zn este mai mic. Se mai vede din aceste exemple
că nu toate grupurile sunt ciclice, deşi pare că aceste grupuri nu sunt departe
de grupurile ciclice. În speţă, dacă p este număr prim, atunci U(Zp) = Z∗

p

este grup ciclic, rezultat pe care nu-l demonstrăm în acest moment, dar îl vom
folosi în cele ce urmează. Care este deci structura grupului U(Zn)? Răspunsul
va fi dat în teorema care urmează.

Dar mai întâi să vedem câteva pregătiri.

Propoziţia 1.1.69. Fie n = pα1
1 pα2

2 · · · p
αk
k . Atunci

U(Zn) = U(Zp
α1
1

)× U(Zp
α2
2

) · · ·U(Zp
αk
k

). (1.223)

Demonstraţie. Să ne reamintim mai întâi că dacă (n,m) = 1 atunci:

Znm = Zn × Zm, (1.224)

conform propoziţiei 1.1.66 de la pagina 90. Prin urmare,

Zn = Zp
α1
1
× Zp

α2
2
· · ·Zp

αk
k
. (1.225)

Apoi este uşor de văzut că:

U(Zn × Zm) = U(Zn)× U(Zm). (1.226)

Conform acestei propoziţii este suficient să studiem grupul unităţilor lui
Zpk , unde p este un număr prim. Pentru a număra, respectiv pentru a identi-
fica numerele a

0 ≤ a < pk, (1.227)

inversabile în Zpk , trebuie să identificăm numerele a relativ prime cu pk, deci
relativ prime cu p. Dacă reprezentăm numărul a în baza p, atunci avem:

a = a0 + a1p+ a2p
2 + . . .+ ak−1p

k−1, (1.228)

unde 0 ≤ ai < p sunt cifrele lui a în baza p. Se vede deci că a este inversabil
în Zpk , exact atunci când este relativ prim cu p, adică a0 ̸= 0. Tot din această
reprezentare în baza p se vede că numărul acestor numere este:

ord(U(Zpk)) = (p− 1)pk−1. (1.229)

Să considerăm acum homomorfismul (evident este homomorfism):

f : U(Zpk) −→ U(Zp)
f(x(mod pk)) = x(mod p).

(1.230)
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Fie:
Upk = ker(f), (1.231)

nucleul acestui homomorfism. El este deci subgrup în U(Zpk). Este clar că
elementele lui Upk sunt exact numerele a pentru care a0 = 1, prin urmare,
ordinul acestui subgrup este:

ord(Upk) = pk−1. (1.232)

Să observăm acum că în cazul particular p = 2, acest subgrup nu este subgrup
propriu: din coincidenţa ordinului subgrupului cu ordinul grupului, rezultă că
el este întreg grupul. Aşadar, în cazul p = 2 definiţia potrivită a lui f este:

f : U(Z2k) −→ U(Z4)
f(x(mod 2k)) = x(mod 4).

(1.233)

În acest caz, Upk va fi format din numerele a, care au primele două cifre binare
a0 = 1, a1 = 0. Astfel:

ord(U2k) = 2k−2. (1.234)

Proprietatea cheie este faptul demonstrat în următoarea propoziţie.

Propoziţia 1.1.70. Grupul Upk este grup ciclic.

Demonstraţie. Avem două cazuri de analizat.

p > 2. Întrucât ord(Upk) = pk−1, ordinul fiecărui element (ca divizor al or-
dinului grupului) este o putere a lui p. În particular, ordinul elementului
1 + p este o putere a lui p. Avem în orice caz:

(1 + p)pk−1 = 1,

dar pentru exponentul precedent, conform formulei binomului lui New-
ton avem:

(1 + p)pk−2 = 1 + pk−2 · p+ . . .

= (1 + pk−1)(mod pk

̸= 1(mod pk).

(1.235)

Rezultă de aici că, pentru ordinul elementului 1 + p

ord(1 + p) = pk, (1.236)

deci el este un generator al grupului Upk . Astfel, grupul Upk este ciclic.
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p = 2. Dacă p = 2 putem scrie:

(1 + 22)2k−3 = 1 + 2k−3 · 22 + . . .

= (1 + 2k−1)(mod 2k

̸= 1(mod 2k).

(1.237)

Prin urmare,
ord(5) = 2k−2, (1.238)

de unde rezultă că U2k este ciclic.

Suntem acum în măsură să caracterizăm structura grupului U(Zpk).

Teorema 1.1.71. Fie p un număr prim şi k ≥ 1. Structura grupului abelian
Upk este următoarea:

• Dacă p > 2 atunci U(Zpk) este ciclic de ordin pk − pk−1.

• Dacă p = 2 atunci U(Z2k) = Z2k−2 × Z2.

Demonstraţie. Avem două cazuri.

p > 2. Întrucât ord(U(Zpk)) = (p− 1)pk−1, şi propoziţia anterioară ne spune
că grupul U(Zpk) are un subgrup de ordin pk−1, rezultă din teorema de
caracterizare (variantă) a grupurilor finit generate abeliene că U(Zpk) se
descompune în produsul direct al grupurilor Upk şi U(Zp−1. Acesta din
urmă este ciclic, fiind grupul elementelor nenule dintr-un corp. Ţinând
cont de faptul că (pk−1, p−1) = 1 sunt relativ prime, rezultă că produsul
direct al acestor grupuri este ciclic. Prin urmare,

U(Zpk) = Zpk−1 × Zp−1 = Z(p−1)pk−1 . (1.239)

p = 2. Pentru p = 2 am văzut în propoziţia anterioară că U2k este ciclic şi
ordinul lui este 2k−2. Evident U(Z4) este ciclic şi izomorf cu Z2, vezi
şi grupul (1), din exemplele 1.1.68, de la pagina 94. Acum subgrupul
U2k = ker(f) ≤ U(Zpk) este subgrup normal şi are indice 2 în U(Zpk).
Dacă am găsi un subgrup al lui U(Zpk) de ordinul 2, care să intersecteze
U2k doar în elementul unitate 1, atunci (grupul fiind comutativ) el ar
fi tot subgrup normal şi grupul ar fi produsul direct al acestor două
subgrupuri.
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Fie elementul:
a = 1 + 2 + 22 + . . .+ 2k−1

= 2k − 1 ∈ U(Z2k).
(1.240)

Avem:
a = 1 + 2 + 22 + . . .+ 2k−1(mod 4)
3(mod 4).

a2 = (2k − 1)2

= 22k + 2k+1 + 1
= 1(mod 2k).

(1.241)

Aceste relaţii ne arată că a este un element de ordin 2 în U(Z2k), care nu
este în U2k , deci subgrupul de ordin 2 generat de el corespunde criteriului
amintit mai sus.
În consecinţă,

U(Z2k) = U2k × U(Z4) = Z2k−2 × Z2. (1.242)

Tabela 1.2 de la pagina 149 conţine numărul grupurilor neizomorfe de ordin
între 1 şi 520. Există 10494213 de grupuri neizomorfe de ordin 512 = 29 (sursa
tabelului este [20]).

A sosit momentul să contemplăm începutul listei unei ipotetice teoreme
de clasificare a tuturor grupurilor finite. O asemenea listă completă nu exis-
tă. Sunt clasificate în schimb grupurile finite simple, mai tîrziu, pe pagina
114 revenim cu câteva comentarii. Rezultatele obţinute până acum, ne permit
totuşi să scriem toate grupurile neizomorfe de ordin n, pentru câteva valori
mici ale lui n.

Vom prezenta aceste câteva grupuri de ordin mic, apelând la sursa cea
mai autorizată din acest domeniu: GAP. Printre contribuţiile încorporate în
pachetul GAP se află o "bibliotecă de grupuri mici", care conţine descrierea
tuturor grupurilor de ordin mai mic ca 2000 şi mai multe tipuri de grupuri
de ordin mai mare, până la diverse alte limite ale numărului lor de elemente.
Această biblioteca se încarcă automat după lansarea programului.

Iată o mostră din lista grupurilor finite, obţinută din această bază de date,
cu mijloacele puse la dispoziţie de GAP. Programul de mai jos listează de-
scrierea grupurilor de ordin n din biblioteca de grupuri mici. Pentru fiecare
grup de ordin n listează un set de generatori, un set de relaţii, lista ordinelor
elementelor grupului, lista elementelor grupului în reprezentarea cu generatori
şi relaţii, dacă este ciclic, abelian, policiclic, simplu, rezolubil.
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ABC:=["a","b","c","d","e","f","g","h"];
for n in [2..20] do

Print("-----------------------------------------------------");
SmallGroupsInformation(n);
G:=AllSmallGroups(n);
for i in [1..NumberSmallGroups(n)] do

Print("\n\n Grupul ",i," de ordin ",n,"\n\n");
F:=FreeGroup(ABC{[1..Length(GeneratorsOfGroup(G[i]))]});
words:=GeneratorsOfGroup(F);
P:=PresentationViaCosetTable(G[i],F,words);
TzPrintPresentation(P);
Print("\n");
Display(List(G[i],Order));
Print("\n");
iso:=IsomorphismPermGroup(G[i]);
Giso:=Image(iso);
hom:=GroupHomomorphismByImages(F,Giso,GeneratorsOfGroup(F),

GeneratorsOfGroup(Giso));
for k in [1..Size(Giso)] do

Print(PreImagesRepresentative(hom,Elements(Giso)[k]));
if k<Size(Giso) then

Print(", ");
if k mod 5 = 0 then
Print("\n");
fi;

fi;
od;
if IsCyclic(G[i]) then Print("\n\n ciclic, ");
else Print("\n\n","NONciclic, "); fi;
if IsAbelian(G[i]) then Print("comutativ, ");
else Print("NEcomutativ, "); fi;
if IsPcGroup(G[i]) then Print("policiclic, ");
else Print("NONpoliciclic, "); fi;
if IsSimple(G[i]) then Print("simplu, ");
else Print("NONsimplu, "); fi;
if IsSolvable(G[i]) then Print("rezolubil\n");
else Print("NErezolubil\n"); fi;

od;
od;

Vom reproduce doar grupurile de ordin 12.

--------------------------------------------------------------
There are 5 groups of order 8.

1 is of type c8.
2 is of type 2x4.
3 is of type D8.
4 is of type Q8.
5 is of type 2^3.

Grupul 1 de ordin 8
#I generators:
#I 1. a 2 occurrences
#I 2. b 3 occurrences
#I 3. c 3 occurrences involution
#I relators:
#I 1. c^2
#I 2. c*b^2
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#I 3. a^2*b^-1
#I there are 3 generators and 3 relators of total length 8
[ 1, 8, 4, 2, 8, 8, 4, 8 ]
<identity ...>, a, b, c^-1, a^-1*c^-1, a^-1*b^-1, b^-1, a^-1
ciclic, comutativ, policiclic, NONsimplu, rezolubil

Grupul 2 de ordin 8

#I generators:
#I 1. a 4 occurrences
#I 2. b 4 occurrences involution
#I 3. c 3 occurrences involution
#I relators:
#I 1. b^2
#I 2. c^2
#I 3. a^2*c
#I 4. a*b*a^-1*b
#I there are 3 generators and 4 relators of total length 11
[ 1, 4, 2, 2, 4, 4, 2, 4 ]
<identity ...>, a, b^-1, c^-1, b*a,a^-1, b^-1*c^-1, a^-1*b^-1
NONciclic, comutativ, policiclic, NONsimplu, rezolubil

Grupul 3 de ordin 8

#I generators:
#I 1. a 6 occurrences involution
#I 2. b 6 occurrences involution
#I 3. c 7 occurrences involution
#I relators:
#I 1. a^2
#I 2. b^2
#I 3. c^2
#I 4. a*c*a*c
#I 5. b*c*b*c
#I 6. c*a*b*a*b
#I there are 3 generators and 6 relators of total length 19
[ 1, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 4 ]
<identity ...>, a^-1, b^-1, c^-1, a^-1*b^-1,

a^-1*c^-1, b^-1*c^-1, b^-1*a^-1
NONciclic, NEcomutativ, policiclic, NONsimplu, rezolubil

Grupul 4 de ordin 8
#I generators:
#I 1. a 4 occurrences
#I 2. b 4 occurrences
#I 3. c 4 occurrences involution
#I relators:
#I 1. c^2
#I 2. b^-2*c
#I 3. a^2*c
#I 4. a*b^-1*a^-1*b^-1
#I there are 3 generators and 4 relators of total length 12
[ 1, 4, 4, 2, 4, 4, 4, 4 ]
<identity ...>, a, b, c^-1, a^-1*b^-1,a^-1, b^-1, b^-1*a^-1
NONciclic, NEcomutativ, policiclic, NONsimplu, rezolubil

Grupul 5 de ordin 8
#I generators:
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#I 1. a 6 occurrences involution
#I 2. b 6 occurrences involution
#I 3. c 6 occurrences involution
#I relators:
#I 1. a^2
#I 2. b^2
#I 3. c^2
#I 4. a*b*a*b
#I 5. a*c*a*c
#I 6. b*c*b*c
#I there are 3 generators and 6 relators of total length 18
[ 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
<identity ...>, a^-1, b^-1, c^-1, a^-1*b^-1,
a^-1*c^-1, b^-1*c^-1, a^-1*b^-1*c^-1
NONciclic, comutativ, policiclic, NONsimplu, rezolubil

1.1.10 Grupuri simple

Subgrupurile normale ale unui grup joacă un rol important în descoperirea
structurii unui grup. Am văzut deja că atunci când el există, operaţia grupului
"coboară" pe grupul factor. Acesta poate fi considerat o versiune simplificată
a grupului iniţial.

Grupurile care nu se pot "simplifica" în acest mod sunt într-un fel "atomii"
tuturor grupurilor. Aceste grupuri nu au deci subgrupuri normale. Definiţia
de mai jos este o reformulare a definiţiei 1.1.23, de la pagina 47.

Definiţia 1.1.72. Un grup G se numeşte simplu dacă pentru orice subgrup
N ≤ G, avem:

N �G =⇒ N = {1} sau N = G. (1.243)

Printre grupurile întâlnite până acum, evident orice grup de ordin prim p
este simplu: aceste grupuri nu au subgrupuri proprii netriviale de loc.

O familie de exemple importante de grupuri simple constituie grupurile
An, ale permutărilor pare ale unei mulţimi cu n ≥ 5 elemente (An este numit
grup altern). Să arătăm că aceste grupuri sunt simple. Vom avea nevoie de
câteva fapte pregătitoare.

Permutările pare au fost definite în exemplul 1.17, de la pagina 33, ca
fiind nucleul unui anumit homomorfism de grupuri. Dăm acum o definiţie
echivalentă diferită.

Definiţia 1.1.73. Fie Sn grupul permutărilor unei mulţimi M cu n elemente.
Putem considera că mulţimea este M = {1, 2, 3, . . . , n}. O permutare a acestei
mulţimi este formată din cicluri disjunte două câte două, deci este un produs
(compunere) de cicluri disjunte (vezi exemplul (6) din exemplele 1.1.2 de la
pagina 23 şi mai ales comentariile şi reprezentarea în GAP, care urmează după
acest exemplu).
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1. O permutare particulară constând dintr-un singur ciclu de lungime 2 se
numeşte transpoziţie. Deci permutarea α = (i, j), i ̸= j, 1 ≤ i, j ≤ n este
o transpoziţie.

2. O permutare se numeşte pară, dacă este produsul unui număr par de
transpoziţii.

Să arătăm imediat că noua definiţie a permutării pare este echivalentă cu
cea veche.

Exemplul de mai jos este edificator pentru descompunerea unei permutări
arbitrare în produs de transpoziţii. Este clar că e suficient să descompunem
un ciclu.

Avem descompunerea:

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) = (6, 7)(5, 6)(4, 5)(3, 4)(2, 3)(1, 2) (1.244)

gap> p:=(1,2,3,4,5,6,7);
(1,2,3,4,5,6,7)
gap> p*(1,2);
(2,3,4,5,6,7)
gap> p*(1,2)*(2,3)*(3,4)*(4,5)*(5,6)*(6,7);
()
gap> p=(6,7)*(5,6)*(4,5)*(3,4)*(2,3)*(1,2);
true

sau

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) = (1, 7)(2, 7)(3, 7)(4, 7)(5, 7)(6, 7) (1.245)

gap> (1,7)*p;
(2,3,4,5,6,7)
gap> (6,7)*(5,7)*(4,7)*(3,7)*(2,7)*(1,7)*p;
()
gap> p=(1,7)*(2,7)*(3,7)*(4,7)*(5,7)*(6,7);
true

Pentru un ciclu arbitrar, mecanismul este acelaşi.
gap> (5,14,51,23,33)=(23,33)*(51,23)*(14,51)*(5,14);
true
gap> (5,14,51,23,33)=(5,33)*(14,33)*(51,33)*(23,33);
true

Ca formulă generală nu avem decât să interpretăm numerele de mai sus
drept indici (o explicaţie abstractă pentru acest fapt este dată în propoziţia
de mai jos 1.1.75). Aşadar, pentru un ciclu arbitrar avem descompunerile în
transpoziţii:

(i1, i2, . . . , ik) = (ik−1, ik)(ik−2, ik−1) · · · (i1, i2)
(i1, i2, . . . , ik) = (i1, ik)(i2, ik) · · · (ik−1, ik)

(1.246)
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În particular, pentru un ciclu de lungime 3 avem:

(i, j, k) = (j, k)(i, j)
(i, j, k) = (i, k)(j, k)

(1.247)

Cele de mai sus arată clar că orice permutare este un produs de transpoziţii.
Suntem acum pregătiţi să arătăm echivalenţa celor două definiţii ale per-

mutării pare. Fie a = (i, j) o transpoziţie. Formula 1.17 de la pagina 33 ne
dă:

ε(a) = j − i
i− j

∏
k ̸=i,j

k − j
k − i

∏
k ̸=i,j

k − i
k − j

= −1. (1.248)

Prin urmare, ε((i, j)) = −1. Acum dacă o permutare a se descompune în
produsul unui număr par de transpoziţii, atunci, ε fiind un homomorfism, va
rezulta:

ε(a) = (−1)număr par = 1. (1.249)

Invers, dacă ε(a) = 1, şi
a = t1 · t2 · . . . · tn, (1.250)

unde ti este o transpoziţie pentru orice i = 1, 2, . . . , n, atunci din 1 = ε(a) =
(−1)n rezultă că n este număr par.

Ştim că mulţimea permutărilor pare An formează un subgrup normal al
lui Sn. Avem următoarea propoziţie.

Propoziţia 1.1.74. Fie n ≥ 3. Atunci:

1. An =< (i, j)(k, l) | i ̸= j, k ̸= l >,

2. An =< (i, j, k) | i ̸= j ̸= k ̸= i >

adică grupul permutărilor pare este generat de produsele perechilor de trans-
poziţii, dar şi de cicluri de lungime 3.

Demonstraţie. Prima parte (1) este deja demonstrată: o permutare pară este
produsul unui număr par de transpoziţii.

Pentru partea a doua (2) să observăm mai întâi că orice ciclu de lungime
3 este produsul a două transpoziţii:

(i, j, k) = (i, k)(j, k). (1.251)

Invers, să arătăm că produsul a două transpoziţii este un produs de cicluri
de lungime 3. Avem două cazuri: transpoziţii disjuncte sau nu.

A. transpoziţii nedisjuncte:

(i, j)(j, k) = (i, k, j). (1.252)
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B. transpoziţii disjuncte:

(i, j)(k, l) = (i, j)(j, k)(j, k)(k, l) = (i, k, j)(j, l, k). (1.253)

Suntem datori să dăm explicaţia abstractă pentru faptul amintit mai sus,
legat de ciclurile unei permutări.

Propoziţia 1.1.75. În grupul permutărilor Sn al mulţimii {1, 2, 3, . . . , n} au
loc:

1. dacă (i1, i2, . . . , ik) ∈ Sn este un ciclu, atunci a · (i1, i2, . . . , ik) · a−1 este
tot un ciclu de aceeaşi lungime, pentru orice permutare a ∈ Sn.

2. clasa de conjugare în Sn a unei permutări este formată din toate per-
mutările care au aceeaşi structură de cicluri, altfel spus lungimile ci-
clurilor coincid.

Demonstraţie.

(1). Deoarece a este o aplicaţie bijectivă, dacă c = (i1, i2, . . . , ik) ∈ Sn este
un ciclu de lungime k, atunci aca−1 ∈ Sn este tot un ciclu de lungime k,
mai precis este ciclul (a−1(i1), a−1(i2), . . . , a−1(ik)) ∈ Sn. Într-adevăr,

a−1(ij) a−→ ij
c−→ ij+1

a−1
−→ a−1(ij+1), (1.254)

unde, evident dacă j = k, atunci în locul lui j + 1 se pune 1. Pentru
celelalte numere i, care nu apar în ciclu, c acţionează ca identitate, deci

a−1(i) a−→ i
c−→ i

a−1
−→ a−1(i), (1.255)

şi aca−1 acţionează ca identitate.

(2). Din punctul (1) rezultă că, prin conjugare, structura de cicluri a unei
permutări nu se schimbă. Tot ce mai avem de arătat este faptul că două
permutări arbitrare care au aceeaşi structură de cicluri sunt în aceeaşi
clasă de conjugare.
Fie p şi q două permutări care au aceeaşi structură de cicluri. Fie c şi d
doi cicluri de lungime identică k, din componenţa lui p şi q respectiv,

c = (i1, i2, . . . , ik)
d = (j1, j2, . . . , jk)

(1.256)
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Începem definiţia unei permutări a astfel:

a(1) = i1

a(2) = i2

. . .

a(k) = ik,

(1.257)

şi a unei permutări b astfel:

b(1) = j1

b(2) = j2

. . .

b(k) = jk,

(1.258)

Se continuă similar pentru toate perechile de cicluri de aceeaşi lungime
din cele două permutări p şi q. Se obţin două permutări a şi b, pentru
care φ = a−1b transformă cicluri de aceeaşi lungime ale lui p în cicluri
ale lui q. Astfel:

p = φqφ−1, (1.259)

ceea ce arată că într-adevăr, două permutări având aceeaşi structură de
cicluri sunt în aceeaşi clasă de conjugare. Să reamintim încă o dată că
notaţia este duală notaţiei funcţionale: în produsul permutărilor ab, mai
întâi acţionează a, apoi b, în concordanţă şi cu convenţia utilizată şi de
GAP.

Să vedem şi un exemplu.

Exemplul 1.1.76. Clasele de conjugare ale grupului S5 sunt date de toate
partiţiile numărului 5, deci:

5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
= 2 + 1 + 1 + 1
= 2 + 2 + 1
= 3 + 1 + 1
= 3 + 2
= 4 + 1
= 5.

(1.260)
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Se vede imediat că prima clasă – neavând nici un ciclu de lungime 2 sau
mai mare – este formată dintr-o singură permutare, cea identică. A doua clasă
este formată de transpoziţii. Ultima clasă este formată din permutările având
un singur ciclu de lungime maximă 5.

Cele prezentate legat de acţiunea unui grup pe o mulţime pot fi fructificate
mai departe în studiul structurii grupurilor.

Fie G un grup finit care acţionează asupra unei mulţimi M . Fie x ∈M un
element. Este destul de uşor de imaginat că stabilizatorul lui x şi stabilizatorul
oricărui alt element de pe orbita lui x sunt subgrupuri conjugate. Fie H =
Stab(x) ≤ G şi fie y ∈ Orb(x), adică y = cx. Atunci:

b ∈ Stab(y)⇐⇒ by = y

⇐⇒ bax = ax

⇐⇒ a−1bax = x

⇐⇒ a−1ba ∈ H
⇐⇒ b ∈ aHa−1

(1.261)

prin urmare, Stab(ax) = aHa−1, deci un subgrup conjugat cu H, imagine a
lui H printr-un automorfism interior, care în particular are acelaşi număr de
elemente ca şi subgrupul H. Acum:

bx = ax⇐⇒ a−1bx = x

⇐⇒ a−1b ∈ Stab(x)
⇐⇒ a−1b ∈ H
⇐⇒ b ∈ aH
⇐⇒ b ∼s a

(1.262)

a şi b sunt în aceeaşi clasă de congruenţă la stânga, definită de subgrupul H.
Prin urmare, există tot atâtea puncte distincte pe orbita lui x câte clase de
echivalenţă distincte defineşte subgrupul H. În concluzie, reuniunea disjunctă
a claselor de echivalenţă acoperă G,

G =
⨿
a

aH (1.263)

şi numărul termenilor acestei reuniuni este numărul punctelor distincte de pe
orbita lui x. Am demonstrat deci următoarea propoziţie.

Propoziţia 1.1.77. Fie G un grup finit, care acţionează asupra unei mulţimi
M . Fie x ∈M un punct fixat. Atunci:

|G| = |Orb(x)| · |Stab(x)|. (1.264)
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Ţinând cont că orbitele acţiunii unui grup pe o mulţime sunt disjuncte şi
formează o partiţie a mulţimii respective, avem şi următoarea propoziţie.

Propoziţia 1.1.78. Fie G un grup finit, care acţionează asupra unei mulţimi
finite M . Fie M =

⨿
x∈M Orb(x) =

⨿r
i=1 Orb(xi) reuniunea disjunctă a tu-

turor orbitelor. Atunci:

|M | =
r∑

i=1
|Orb(xi)| =

r∑
i=1
|G|/|Stab(xi)| = |G| ·

r∑
i=1

1/|Stab(xi)|. (1.265)

Particularizând în continuare, dacă alegem M = G şi alegem acţiunea
prin conjugare a lui G pe el însuşi, obţinem rezultatul enunţat în teorema
următoare.

Teorema 1.1.79 (Ecuaţia claselor). Fie G un grup finit. Atunci are loc
egalitatea

|G| = |Z(G)|+
r∑

i=1
|G|/|C(ai)| = |Z(G)|+ |G| ·

r∑
i=1

1/|C(ai)|. (1.266)

unde ai, i = 1, 2, . . . , r este un set de reprezentanţi ai tuturor claselor de
conjugare netriviale ale lui G, şi C(ai) este centralizatorul elementului ai,
adică mulţimea elementelor lui G care comută cu ai.

Într-adevăr, să observăm că elementele centrului Z(G) – şi numai acestea–
sunt cele care singure formează câte o clasă de conjugare (numită trivială).

Observaţia 1.1.80. Fie G un grup care acţionează asupra elementelor unei
mulţimi M . Fie H ≤ G şi x ∈M . Atunci:

Hx = Gx ∩H. (1.267)

Suntem acum în măsură să demonstrăm următoarea teoremă.

Teorema 1.1.81 (Simplitatea grupului altern). Dacă n ≥ 5, atunci grupul
An al permutărilor pare ale unei mulţimi cu n elemente este simplu.

Demonstraţie. Vom analiza două cazuri.

n = 5. Vom da o demonstraţie care utilizează ecuaţia claselor şi consideraţiile
anterioare (inspirat din [15]). Să reamintim mai întâi că ordinul grupului
|S5| = 120 iar |A5| = 120/2 = 60. Exerciţiul 1.1.76 de la pagina 105
arată toate structurile posibile de ciclurilor ale unei permutări din S5.
Am văzut însă că numai un ciclu de lungime 3 şi 5 este o permutare
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pară, prin urmare, o permutare din A5, diferită de identitate, are una
din structurile următoare:

5 = 2 + 2 + 1
= 3 + 1 + 1
= 5.

(1.268)

Întrebarea este dacă aceste clase de conjugare în S5 rămân clase de
conjugare şi în A5, sau se despică în clase mai mici.

– Cazul o pereche de transpoziţii disjuncte. Produse de două trans-
poziţii disjuncte în S5 sunt în număr de ((5 ·4)/2 · (3 ·2)/2)/2 = 15.
Ordinul centralizatorului unuia din ele în S5 este 120/15 = 8. Fie
unul din aceste perechi b = (1, 2)(3, 4). Să observăm că pătratul
ciclul a = (1, 3, 2, 4) este chiar această pereche de transpoziţii:

(1, 3, 2, 4)2 = (1, 2)(3, 4). (1.269)

În orice grup însă, dacă a2 = b şi b2 = 1, atunci ab = ba. Să arătăm
acest lucru. Avem succesiv:

a4 = (a2)2 = b2 = 1,
a−1 = a3,

b−1 = b,

aba−1b−1 = aba3b = aba2ab = abbab = aab = bb = 1.

(1.270)

Astfel:
ab = ba. (1.271)

Se observă prin calcul direct că şi permutările

c = (1, 3)(2, 4),
d = (1, 4)(2, 3),
bc = cb = (1, 4)(2, 3) = d,

bd = db = (1, 3)(2, 4) = c,

(1.272)

comută cu b. Prin urmare, centralizatorul lui b în S5 este subgrupul
generat de aceste permutări:

CS5((1, 2)(3, 4)) =< (1, 3, 2, 4), (1, 2)(3, 4), (1, 3)(2, 4), (1, 4)(2, 3) > .
(1.273)
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Astfel centralizatorul acestuia în A5 este:

CA5((1, 2)(3, 4)) ∩A5 =< (1, 3)(2, 4), (1, 4)(2, 3), (1, 2)(3, 4) >,
(1.274)

acesta fiind grupul lui Klein, având ordinul 4. Rezultă de aici că
ordinul clasei de conjugare a lui (1, 2)(3, 4) în A5 este 60/4 = 15,
identic cu acest ordin calculat în S5.

– Cazul un ciclu de lungime 3. Numărul ciclurilor de lungime 3
în S5 este 5 · 4 · 3/3 = 20. Centralizatorul unui ciclu de ordin
3 în S5 îl putem identifica astfel. Fie (1, 2, 3) ciclul de lungime
3. Ordinul ciclului este 3, deci centralizatorul ciclului are ordinul
120/20 = 6. Transpoziţia (4, 5) comută cu ciclul (1, 2, 3), deci îm-
preună generează un subgrup de ordin 3 · 2 = 6. Aşadar,

CS5((1, 2, 3)) =< (1, 2, 3), (4, 5) > . (1.275)

Conform observaţiei de mai sus, centralizatorul acestui ciclu în sub-
grupul A5 este:

CA5((1, 2, 3)) =< (1, 2, 3) > . (1.276)

Acesta are ordinul 3, deci ordinul clasei de conjugare a acestui ciclu
în A5 este 60/3 = 20, identic cu ordinul calculat în S5. Prin urmare,
ciclurile de ordinul 3 formează o singură clasă de conjugare şi în A5.

– Cazul un ciclu de lungime 5. Numărul ciclurilor de lungime 5
este 5!/5 = 4! = 24. Ordinul centralizatorului fiecăruia este deci
120/24 = 5. Acesta fiind un subgrup este subgrupul generat de
ciclul însuşi. Acesta este subgrup şi în A5. Ordinul clasei sale de
conjugare în A5 este 60/5 = 12, adică jumătate din ordinul acestuia
în grupul S5. Prin urmare, clasele de conjugare în S5 se despică în
câte două clase de conjugare în A5.

Ecuaţia claselor se verifică:

1 + 15 + 20 + 12 + 12 = 60. (1.277)

În concluzie, clasele de conjugare ale grupului A5 sunt:

1. o clasă formată din permutarea identică, (1 element)
2. toate perechile de transpoziţii disjuncte (15 elemente)
3. toate ciclurile de lungime 3 (20 elemente)
4. două clase formate din câte 12 cicluri de lungime 5.
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Şi acum simplitatea lui A5. Fie N � A5, N ̸= {1}, deci presupunem că
N este un subgrup normal netrivial. Vom arăta că N = A5, de unde va
rezulta că A5 nu are subgrupuri normale proprii.
Este clar din definiţia echivalentă a subgrupului normal (invariant la
automorfisme interioare), că dacă N conţine un element, atunci conţine
întreaga sa clasă de conjugare.

– Dacă N conţine o pereche de transpoziţii, atunci conţine toate
perechile de transpoziţii, dar aceştia generează A5, deci N = A5.

– Dacă N conţine un ciclu de lungime 3, atunci conţine toate ciclurile
de lungime 3, dar aceştia generează A5, deci N = A5.

– Dacă N conţine un ciclu de lungime 5, atunci conţine toate cele 12
ciclurile de lungime 5 din clasa sa de conjugare. Nici un element
al clasei de conjugare a acestui ciclu nu este permutarea identică şi
nici nu este egal cu un element al clasei de conjugare al puterii 2,3,4
al acestui element. Toate aceste elemente sunt deja 1 + 12 · 4 = 49
la număr, deci subgrupul generat de ele în A5 are indice < 2, deci
are indice 1. Rezultă că N = A5.

Astfel N = A5 deci A5 este grup simplu.

Şi toate aceste socoteli în GAP? Calculele pot fi acum explicite.
Definim grupul permutărilor pare de 5 elemente.

gap> A5:=AlternatingGroup(5);
Alt( [ 1 .. 5 ] )
gap> Size(A5);
60

Numărul elementelor fiind relativ mic, le putem lista explicit.

gap> Elements(A5);
[ (), (3,4,5), (3,5,4), (2,3)(4,5), (2,3,4),

(2,3,5), (2,4,3), (2,4,5), (2,4)(3,5), (2,5,3),
(2,5,4), (2,5)(3,4), (1,2)(4,5), (1,2)(3,4), (1,2)(3,5),
(1,2,3), (1,2,3,4,5), (1,2,3,5,4), (1,2,4,5,3), (1,2,4),
(1,2,4,3,5), (1,2,5,4,3), (1,2,5), (1,2,5,3,4), (1,3,2),
(1,3,4,5,2), (1,3,5,4,2), (1,3)(4,5), (1,3,4), (1,3,5),
(1,3)(2,4), (1,3,2,4,5), (1,3,5,2,4), (1,3)(2,5), (1,3,2,5,4),
(1,3,4,2,5), (1,4,5,3,2), (1,4,2), (1,4,3,5,2), (1,4,3),
(1,4,5), (1,4)(3,5), (1,4,5,2,3), (1,4)(2,3), (1,4,2,3,5),
(1,4,2,5,3), (1,4,3,2,5), (1,4)(2,5), (1,5,4,3,2), (1,5,2),
(1,5,3,4,2), (1,5,3), (1,5,4), (1,5)(3,4), (1,5,4,2,3),
(1,5)(2,3), (1,5,2,3,4), (1,5,2,4,3), (1,5,3,2,4), (1,5)(2,4) ]
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Calculăm clasele de conjugare ale permutărilor de diverse structuri.

gap> ConjugacyClass(A5,(1,2)(3,4));
(1,2)(3,4)^G
gap> List(ConjugacyClass(A5,(1,2)(3,4)));
[ (1,2)(3,4), (1,3)(2,4), (1,4)(2,3), (1,5)(2,3), (1,3)(2,5),

(1,2)(3,5), (1,2)(4,5), (1,4)(2,5), (1,5)(2,4), (1,5)(3,4),
(1,4)(3,5), (1,3)(4,5), (2,3)(4,5), (2,4)(3,5), (2,5)(3,4) ]

gap> List(ConjugacyClass(A5,(1,2,3)));
[ (1,2,3), (1,3,5), (1,5,2), (2,5,3), (1,2,5),

(2,4,5), (1,5,4), (1,4,2), (1,4,5), (1,3,4),
(3,5,4), (1,5,3), (3,4,5), (2,3,5), (2,4,3),
(2,5,4), (2,3,4), (1,2,4), (1,3,2), (1,4,3) ]

gap> List(ConjugacyClass(A5,(1,2,3,4,5)));
[ (1,2,3,4,5), (1,2,4,5,3), (1,2,5,3,4), (1,3,2,5,4),

(1,3,4,2,5), (1,3,5,4,2), (1,4,2,3,5), (1,4,3,5,2),
(1,4,5,2,3), (1,5,2,4,3), (1,5,3,2,4), (1,5,4,3,2) ]

gap> List(ConjugacyClass(A5,(1,2,3,5,4)));
[ (1,2,3,5,4), (1,2,4,3,5), (1,2,5,4,3), (1,3,2,4,5),

(1,3,4,5,2), (1,3,5,2,4), (1,4,2,5,3), (1,4,3,2,5),
(1,4,5,3,2), (1,5,2,3,4), (1,5,3,4,2), (1,5,4,2,3) ]

Comparăm dimensiunea acestora cu valorile obţinute pe cale teoretică.

gap> Size(ConjugacyClass(A5,()));
1
gap> Size(ConjugacyClass(A5,(1,2)(3,4)));
15
gap> Size(ConjugacyClass(A5,(1,2,3)));
20
gap> Size(ConjugacyClass(A5,(1,2,3,4,5)));
12
gap> Size(ConjugacyClass(A5,(1,2,3,5,4)));
12

...sau mai simplu:

gap> ConjugacyClasses(A5);
[ ()^G, (1,2)(3,4)^G, (1,2,3)^G, (1,2,3,4,5)^G, (1,2,3,5,4)^G ]
gap> List(ConjugacyClasses(A5),Size);
[ 1, 15, 20, 12, 12 ]

Numărul de elemente al acestor clase de conjugare coincide cu rezultatele
obţinute anterior. Calculăm subgrupurile normale generate de perechile
de transpoziţii, ciclurile de lungime 3 şi ciclurile de lungime 5, şi verificăm
dacă aceste subgrupuri coincid cu întregul grup A5.

gap> NormalClosure(A5,Subgroup(A5,[(1,2)(3,4)]));
Group([ (1,2)(3,4), (2,3)(4,5), (1,4,3,5,2) ])
gap> Size(NormalClosure(A5,Subgroup(A5,[(1,2)(3,4)])));
60
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gap> A5=NormalClosure(A5,Subgroup(A5,[(1,2)(3,4)]));
true
gap> A5=NormalClosure(A5,Subgroup(A5,[(1,2,3)]));
true
gap> A5=NormalClosure(A5,Subgroup(A5,[(1,2,3,4,5)]));
true
gap> A5=NormalClosure(A5,Subgroup(A5,[(1,2,3,5,4)]));
true

Toate aceste subgrupuri coincid cu A5, deci A5 este grup simplu.
Folosind observaţia că un subgrup normal odată cu un element conţine
şi clasa de conjugare a acestuia, am fi putut scrie un test simplu pen-
tru toate clasele de conjugare netriviale în felul următor. Definim lista
tuturor claselor de conjugare, şi reţinem numărul acestora. Prima clasă
este cea trivială.

gap> Cl:=ConjugacyClasses(A5);
[ ()^G, (1,2)(3,4)^G, (1,2,3)^G, (1,2,3,4,5)^G, (1,2,3,5,4)^G ]
gap> Length(Cl);
5

Programul de mai jos testează dacă subgrupul normal generat de fiecare
clasă netrivială este sau nu întreg grupul.

gap> for i in [2..Length(Cl)] do
> Display(A5=NormalClosure(A5,Subgroup(A5,AsList(Cl[2]))));
> od;
true
true
true
true

Este. Prin urmare, A5 este grup simplu. În final, toate acestea pot fi
prescurtate la o singură comandă...

gap> IsSimple(A5);
true

n ≥ 6. Să vedem acum cazul general, n ≥ 6. Ca şi mai înainte, fie N �An, un
subgrup normal netrivial. Ştim deja că An este generat de toate ciclurile
de lungime 3, prin urmare, este suficient să arătăm că N conţine toate
ciclurile de lungime 3. Dacă observăm că ciclurile de lungime 3 formează
o singură clasă de conjugare în An, pentru n ≥ 6, atunci vom avea de
arătat şi mai puţin: An conţine un singur ciclu de lungime 3.
Faptul că ciclurile de lungime 3 formează o singură clasă de conjugare,
am văzut deja în detaliu practic, în propoziţia 1.1.75 de la pagina 104,
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în Sn! Acum avem doar de completat acel raţionament cu observaţia că,
dacă permutarea, care arată că două cicluri de lungime 3 sunt în aceeaşi
clasă de conjugare, nu este pară, atunci ea se compune cu o transpoziţie
pe două elemente disjuncte de cele ale ciclului de lungime 3 (astfel de
elemente există, deoarece n ≥ 5).

Raţionamentul propriu-zis acum este o inducţie după n.

Pentru n = 5, am arătat că A5 este simplu.

Pentru pasul inductiv să presupunem Ak simplu pentru orice 5 ≤ k < n.
Fie N �An un subgrup normal netrivial.

An acţionează canonic pe mulţimea M = {1, 2, 3, . . . , n}. Stabilizatorul
Ni în An al oricărui element i ∈ M al acestei mulţimi este un subgrup
izomorf cu An−1, deci un grup simplu, pe baza ipotezei de inducţie.
Atunci avem şi N ∩Ni �Hi, deci acesta ori este subgrupul trivial {1},
ori coincide cu Hi, pentru fiecare i = 1, 2, . . . , n.

Avem deci două cazuri de analizat.

A. Să presupunem mai întâi că există un j ∈M , astfel ca N∩Nj = Nj .

Atunci Nj ≤ N . Subgrupurile Ni, Nj sunt evident conjugate pentru
orice i ∈ M , deci avem şi Ni ≤ N , pentru orice i ∈ M . Dacă
a ∈ An este o permutare arbitrară, atunci compunând-o cu un
ciclu de lungime 3 potrivit, compunerea se află într-unul din Ni,
deci în N . Pe de altă parte, orice ciclu de lungime 3 se află în toţi
Ni, cu excepţia a trei dintre aceştia, deci va rezulta că a ∈ N , adică
N = An.
Fără a restrânge generalitatea, în principiu, cele de mai sus arată
astfel. Fie N1 ∩N = N1. Fie a ∈ N arbitrar.
Dacă a(1) = 1, atunci a ∈ N1 ≤ N , deci a ∈ N din capul locului.
Dacă a(1) = 2, atunci a · (2, 1, 3) ∈ N1 ≤ N , deoarece:

(a · (2, 1, 3))(1) = (2, 1, 3)(2) = 1. (1.278)

Dar (2, 1, 3) ∈ N4 ≤ N şi inversul acestuia la fel (2, 3, 1) ∈ N4 ≤ N ,
deci:

a = a · (2, 1, 3) · (2, 3, 1) ∈ N. (1.279)

În ambele cazuri avem deci a ∈ N . Prin urmare, An ≤ N , adică
N = An.
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B. Cazul contrar este când nu avem nici un indice j ∈ M , astfel ca
N ∩Nj = Nj .

Atunci, pentru orice indice i ∈ M , avem N ∩ Ni = {1}. Dacă ar
exista a ∈ N , a ̸= 1, adică a diferit de permutarea identică, atunci
pe baza ipotezei am avea a(i) ̸= i pentru fiecare i ∈M .
Fie a(i) = j ̸= i ales la întâmplare şi alegem k ̸= i, j, a−1(i). Atunci
a(k) = l ̸= k şi cele patru numere i, j, k, l sunt diferite două câte
două (verificare simplă). Deoarece n ≥ 6, putem să mai alegem
încă două numere din M , diferite de aceste patru numere deja alese.
Construcţia care urmează din cele 6 numere e mai uşor de urmărit,
dacă presupunem (fără pierderea generalităţii) că aceste numere
sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Prin urmare a(1) = 2, a(3) = 4. Definim:

b = (1, 2)(3, 4, 5, 6) = (1, 2)(5, 6)(4, 5)(3, 4) ∈ An. (1.280)

Deoarece a ∈ N , avem b−1ab ∈ N şi ab−1ab ∈ N . Avem însă
(atenţie, notaţia nu este cea funcţională, ci este cea din GAP, adică
permutarea scrisă mai la stânga acţionează mai întâi):

ab−1ab(1) = b−1ab(2) = ab(1) = b(2) = 1, (1.281)

şi
ab−1ab(3) = b−1ab(4) = ab(3) = b(4) = 5, (1.282)

ceea ce arată că deşi ab−1ab ̸= 1, ab−1ab ∈ N1 ∩ N = {1}. Con-
tradicţia înseamnă că nu există a ̸= 1 în N , deci N = {1}.

În concluzie, nu există subgrup normal propriu în An, deci An este grup
simplu.

Se vede din cele de mai sus că demonstraţia simplităţii lui An este re-
lativ laborioasă. Deşi dezideratul clasificării – i.e. a descrierii structurii –
tuturor grupurilor finite spre exemplu este un deziderat încă neelucidat com-
plet, grupurile finite simple au fost clasificate. Această "teoremă" de clasificare
se întinde pe zeci de mii de pagini şi este efortul a multor specialişti de-a lungul
a zeci de ani.

Rezultatul propriu-zis spune că grupurile finite simple sunt grupurile spe-
cificate într-o listă de 18 clase infinite şi încă 26 de grupuri, numite grupuri
sporadice.
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Prima clasă infinită constă din grupurile ciclice de ordin prim
2, 3, 5, 7, 11, . . ..

A doua clasă infinită este formată tocmai din grupurile permutărilor pare
An, pentru n ≥ 5, pentru care am dat şi noi demonstraţia mai înainte.

Celelalte 16 clase sunt grupuri de tip Lie.
În tabela 1.3, de la pagina 150, dăm ordinul acestor 26 de grupuri.

1.1.11 Serii de compoziţie

Spuneam în secţiunile precedente că studiul structurii unui grup înseamnă
descoperirea subgrupurilor sale şi a modului în care se compune grupul din
aceste subgrupuri. Am văzut că, atunci când subgrupul este normal, în anumi-
te condiţii suplimentare grupul este izomorf cu produsul direct, sau produsul
semidirect al acestor subgrupuri. Se vede deci că subgrupurile normale sunt
cele mai importante subgrupuri ale unui grup, existenţa lor facilitează de-
scoperirea structurii grupului. În această secţiune facem un pas mai mare în
folosirea subgrupurilor normale în acest scop.

Spuneam la începutul secţiunii precedente că subgrupul normal defineşte
prin considerarea grupului factor o "versiune simplificată" a grupului. Sensul
precis al acestei afirmaţii este dat de următoarea propoziţie.

Propoziţia 1.1.82. Fie G un grup şi fie N � G, un subgrup normal în G.
Fie:

f : G −→ G/N,

x ∈ G −→ xN = Nx ∈ G/N,
(1.283)

homomorfismul canonic, surjectiv. Atunci există o corespondenţă biunivocă
între subgrupurile lui G care conţin pe N şi subgrupurile lui G/N . Mai precis,

N ≤ H ≤ G⇐⇒ H/N ≤ G/N, (1.284)

şi corespondenţa între subgrupurile celor două grupuri

H −→ H/N, (1.285)

este bijectivă. În plus,

N ≤ H �G⇐⇒ H/N �G/N. (1.286)

Demonstraţie. Ştim că f este un homomorfism, deci atât imaginea, cât şi
preimaginea unui subgrup este tot subgrup, conform punctului (4) şi (6), din
observaţia 1.1.5, de la pagina 30 şi a definiţiei grupului factor.
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Fie N ≤ H ≤ G. Deoarece N �G, avem şi N �H şi evident H/N ≤ G/N .
Invers, fie K ≤ G/N şi fie H = f−1(K) ≤ G. Avem pentru orice a ∈ N ,
a ·N = N ∈ K, care este elementul unitate în K, deci f(a) = N ∈ K, adică
a ∈ f−1(K) = H, prin urmare, N ⊆ H şi ţinând cont de structură, de fapt
N ≤ H.

Cele două asocieri între subgrupuri sunt deci:

H ≤ G,H ⊇ N −→ f(H) = H/N ≤ G/N,
K ≤ G/N −→ H = f−1(K) ≤ G,H ⊇ N.

(1.287)

Fără a mai da nume la aceste două corespondenţe să demonstrăm că ele sunt
inverse una celeilalte. Echivalent, să arătăm că ele compuse una cu cealaltă
constituie identitatea.

Analizăm mai întâi compunerea:

H −→ H/N = K −→ f−1(K). (1.288)

Avem oricumH ⊆ f−1(H/N). Fie x ∈ f−1(H/N). Atunci xN = f(x) ∈ H/N ,
deci xN = aN , pentru un a ∈ H. Rezultă a−1xN = N , deci a−1x ∈ N de
unde x = aa−1x ∈ HN = H pe baza celor arătate mai sus. Prin urmare,
H ⊇ f−1(H/N), deci:

H = f−1(H/N). (1.289)

Analizăm acum cealaltă compunere:

K −→ f−1(K) = H −→ H/N. (1.290)

Similar, avem în orice caz H/N ⊆ K. Dar deoarece f este surjectivă, avem şi
H/N ⊇ K, prin urmare:

K = f−1(K)/N, (1.291)

şi prima parte a propoziţiei este demonstrată.
Pentru a doua parte, vom folosi faptul că un subgrup este normal, exact

atunci când este invariant la automorfismele interioare ale grupului.
Fie mai întâi H � G. Fie de asemenea a ∈ G/N arbitrar. Alegem un

x ∈ G, astfel ca f(x) = a. Fie b ∈ H/N arbitrar şi alegem y ∈ H, astfel ca
f(y) = b. Avem

aba−1 = f(x)f(y)f(x)−1 = f(x)f(y)f(x−1) = f(xyx−1) ∈ f(H) = H/N,
(1.292)

deoarece xyx−1 ∈ H. Prin urmare, H/N �G/N .
Reciproc, să presupunem că H/N � G/N . Fie y ∈ H şi x ∈ G arbitrar.

Avem:

f(xyx−1) = f(x)f(y)f(x−1) = f(x)f(y)f(x)−1 ∈ H/N, (1.293)
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de unde xyx−1 ∈ f−1(H/N) = H. Prin urmare, H �G.
Să observăm că aici practic am demonstrat o afirmaţie (aparent) mai gene-

rală: preimaginea printr-un homomorfism al unui subgrup normal este normal,
respectiv imaginea printr-un homomorfism surjectiv al unui subgrup normal
este normal.

Această propoziţie este importantă, pentru că arată sensul în care este
construit un grup din grupuri simple. Fie G un grup finit. Fie H1 � G un
subgrup propriu, ales cât mai mare posibil i.e. nu este subgrup propriu într-
un subgrup normal propriu mai mare. Atunci, pe baza acestei propoziţii
grupul factor G/H1 nu are subgrupuri normale proprii, deci este simplu. Fie
acum H2 � H1, ales şi el cât mai mare, altfel spus, nu este subgrup propriu
într-un alt subgrup normal al lui H1. Din propoziţia de mai sus rezultă că
H1/H2 este grup simplu. Putem continua acest procedeu, până când la un
moment dat subgrupul Hn nu mai are subgrupuri normale, deci el însuşi este
simplu. Procedeul se sfârşeşte după un număr finit de paşi, întrucât ordinul
subgrupurilor H1,H2, H3, . . . este strict descrescător.

Definiţia 1.1.83. Fie G un grup. Se numeşte serie de compoziţie a lui G un
şir de subgrupuri H0,H1, H2, . . . , Hn ≤ G ale lui G, astfel ca:

G = H0 �H1 �H2 � · · ·�Hn = {1}, (1.294)

astfel ca factorii Hi−1/Hi sunt grupuri simple netriviale pentru orice i =
1, 2, . . . , n.

Iată un exemplu: fie grupul G = S4. Apelăm direct la GAP. Începem cu
definiţia grupului.

gap> S4:=SymmetricGroup(4);
Sym( [ 1 .. 4 ] )
gap> List(Elements(S4));
[ (), (3,4), (2,3), (2,3,4), (2,4,3), (2,4), (1,2),

(1,2)(3,4), (1,2,3), (1,2,3,4), (1,2,4,3), (1,2,4),
(1,3,2), (1,3,4,2), (1,3), (1,3,4), (1,3)(2,4),
(1,3,2,4), (1,4,3,2), (1,4,2), (1,4,3), (1,4),
(1,4,2,3), (1,4)(2,3) ]

Calculăm o serie de compoziţie.

gap> CompositionSeries(S4);
[ Group([ (3,4), (2,4,3), (1,4)(2,3), (1,3)(2,4) ]),

Group([ (2,4,3), (1,4)(2,3), (1,3)(2,4) ]),
Group([ (1,4)(2,3), (1,3)(2,4) ]),
Group([ (1,3)(2,4) ]),
Group(()) ]



118 CAPITOLUL 1. STRUCTURA GRUPURILOR ŞI CUBUL RUBIK

Verificăm mai întâi că fiecare subgrup este subgrup propriu în cel prece-
dent, adică ordinele subgrupurilor descresc strict. Apoi verificăm şi faptul că
fiecare subgrup este normal în subgrupul precedent.

gap> Cs:=CompositionSeries(S4);;
gap> List(Cs,Size);
[ 24, 12, 4, 2, 1 ]
gap> for i in [2..Length(Cs)] do
> Display(IsNormal(Cs[i-1],Cs[i]));
> od;
true
true
true
true

Varianta de mai jos calculează şi factorii seriei.

gap> DisplayCompositionSeries(S4);
G (4 gens, size 24)
| Z(2)

S (3 gens, size 12)
| Z(3)

S (2 gens, size 4)
| Z(2)

S (1 gens, size 2)
| Z(2)

1 (0 gens, size 1)

GAP ne poate da şi informaţii legate de denumirile consacrate pentru
termenii seriei.

gap> Length(Cs);
5
gap> List(Cs,StructureDescription);
[ "S4", "A4", "C2 x C2", "C2", "1" ]

Descifrarea acestor denumiri este următoarea.

• "S4" este grupul însuşi, S4 al permutărilor a 4 elemente.

• "A4" este grupul permutărilor pare, grupul altern 4.

• "C2 x C2" este produsul direct al grupului ciclic de ordin 2, deci este
izomorf cu Z2 × Z2.

• "C2" este grupul ciclic de ordin doi, Z2.

• "1" este grupul trivial {1}.
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Observaţia 1.1.84. Fie G un grup finit şi fie:

G = H0 �H1 �H2 � · · ·�Hn = {1}, (1.295)

o serie de compoziţie a lui G, şi fie Ki = Hi−1/Hi, i = 1, 2, 3, . . . , n grupurile
factor. Atunci avem:

|G| = |K1| · |K2| · |K3| · . . . · |Kn|, (1.296)

adică ordinul grupului este produsul ordinelor grupurilor factor ale seriei de
compoziţie.

Într-adevăr, avem:

|Ki| = |Hi−1/Hi| = |[Hi−1, Hi]| = |[Hi−1|/|Hi]|, (1.297)

şi înmulţind pentru i = 1, 2, 3, . . . , n:

n∏
i=1
|Ki| =

n∏
i=1
|[Hi−1|/|Hi]| = |[H0|/|Hn]| = |G|. (1.298)

"Mesajul" acestei observaţii este că "descompunerea" unui grup într-o serie
de compoziţie a sa este corespondentul descompunerii unui număr (ordinul
grupului) în factori (primi).

Dacă în definiţia seriei de compoziţie omitem restricţiile legate de factori,
şirul de subgrupuri se va numi doar serie de subgrupuri ale lui G. Intercalarea
unui subgrup într-o serie a lui G, astfel ca noul şir să fi tot o serie, se numeşte
rafinare. Dacă subgrupurile sunt distincte (nu se repetă, altfel spus dacă
factorii sunt netriviali), atunci seria se numeşte proprie.

Observaţia 1.1.85. Propoziţia de mai sus afirmă în acest context că o serie
proprie este maximală (i.e. nu are rafinare proprie) dacă, şi numai dacă,
factorii ei sunt grupuri simple netriviale (i.e. este serie de compoziţie).

Avem deci o definiţie echivalentă a seriei de compoziţie. Vom arăta în
continuare că, deşi seria de compoziţie a unui grup nu este unică, totuşi factorii
seriei sunt unici: două serii de compoziţie diferite ale aceluiaşi grup au aceiaşi
factori.

Mai întâi, demonstrăm un rezultat auxiliar (conform [17]).

Lema 1.1.86. Fie G un grup, şi fie A,B,C ≤ G subgrupuri. Avem:

1. Dacă B ≤ A atunci A ∩ (BC) = B(A ∩ C).
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2. Dacă B �A atunci B ∩ C �A ∩ C şi (A ∩ C)/(B ∩ C) = B(A ∩ C)/B.

3. Dacă B �A şi C �G atunci BC �AC şi (AC)/(BC) = A/B(A ∩ C).

Demonstraţie. Reamintim că dacă A,B ≤ G, atunci AB = {ab | a ∈ A, b ∈ B}
este subgrup, dacă AB = BA.

(1) Deoarece B ≤ A şi A ∩ C ≤ C, avem A ∩ (BC) ≥ B(A ∩ C). Reciproc,
fie a ∈ A ∩ (BC). Atunci, a = bc, unde b ∈ B, c ∈ C, deci avem şi
c = b−1a ∈ B ∩C ≤ A∩C. Prin urmare, avem a = b(b−1a) ∈ B(A∩C),
deci incluziunea inversă. Rezultă:

A ∩ (BC) = B(A ∩ C). (1.299)

(2) Rezultă din a treia teoremă de izomorfism 1.1.37, de la pagina 56, cu
alegerea G = A, H = A ∩ C şi B = N .

(A ∩ C)/(B ∩ C) = B(A ∩ C)/B. (1.300)

(3) Dacă în plus B � A şi C �G, atunci ştim că AC,BC ≤ G, BC ≤ AC.
Fie x = ac ∈ AC un element arbitrar, a ∈ A, c ∈ C. Avem:

xBC = acBC = acCB = aCB = aBC = BaC = BaCc = BCac = BCx,
(1.301)

deci BC � AC. Din nou a treia teoremă de izomorfism, unde G = AC,
H = A şi N = BC dă

(A(BC))/(BC) = A/(A ∩ (BC)). (1.302)

Dar A(BC) = AC şi din (1) rezultă A ∩ (BC) = B(A ∩ C).

Teorema 1.1.87 (Teorema Jordan-Hölder). Fie G un grup finit. Considerăm
două serii de compoziţie:

G = H0 �H1 �H2 � · · ·�Hn = {1},
G = K0 �K1 �K2 � · · ·�Hm = {1}.

(1.303)

Atunci n = m şi factorii celor două serii de compoziţie coincid, nu neapărat
în ordinea indicilor.

Demonstraţie. Ideea demonstraţiei este următoarea:
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• Se construieşte cu ajutorul termenilor celor două serii, o rafinare (nu
neapărat proprie) între fiecare pereche de termeni consecutivi din seria
cealaltă. Astfel, se obţine o rafinare a celor două serii, cu nm termeni.

• Se arată că factorii acestor două rafinări sunt izomorfe, apoi se elimină
repetiţiile (i.e. factorii triviali) şi se obţin afirmaţiile din teoremă.

Definim subgrupurile

Hij = (Hi ∩Kj)Hi+1, i = 0, 1, 2, . . . , n− 1, j = 1, 2, . . . ,m− 1 (1.304)

Să observăm că pentru j = 0 respectiv j = m această definiţie devine:

Hi0 = (Hi ∩K0)Hi+1 = (Hi ∩G)Hi+1 = HiHi+1 = Hi,

Him = (Hi ∩Km)Hi+1 = (Hi ∩ {1})Hi+1 = 1 ·Hi+1 = Hi+1.
(1.305)

Similar, definim subgrupurile

Kij = (Hi ∩Kj)Kj+1, j = 0, 1, 2, . . . ,m− 1, i = 1, 2, . . . , n− 1. (1.306)

care se extind pentru i = 0 şi i = n

K0j = (H0 ∩Kj)Kj+1 = (G ∩Kj)Kj+1 = KjKj+1 = Kj ,

Knj = (Hn ∩Kj)Kj+1 = ({1} ∩Kj)Kj+1 = 1 ·Kj+1 = Kj+1.
(1.307)

Cu alte cuvinte, între fiecare pereche de termeni consecutivi Hi,Hi+1 a primei
serii se intercalează m − 1 subgrupuri, iar între fiecare pereche de termeni
consecutivi Ki,Ki+1 a celei de a doua serii se intercalează n − 1 subgrupuri.
În ambele serii vom avea nm perechi consecutive de subgrupuri.

Se constată că subgrupurile intercalate ulterior păstrează proprietatea de
a fi o serie: fiecare subgrup este normal în cel precedent, adică:

Hi,j+1 �Hi,j , (1.308)

respectiv,
Ki+1,j �Ki,j . (1.309)

Mai mult, chiar factorii acestor două perechi sunt izomorfe.
Să arătăm toate acestea. Simplificând puţin notaţia, trebuie să arătăm că

dacă G ≥ A1 �A2 şi G ≥ B1 �B2, atunci:

1. (A1 ∩B2)A2 � (A1 ∩B1)B1,

2. (B1 ∩A2)B2 � (B1 ∩A1)B2,
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3. (A1 ∩B1)A2/(A1 ∩B2)A2 = (B1 ∩A1)B2/(B1 ∩A2)B2.

Mai întâi, din B2 � B1 rezultă A1 ∩ B2 � A1 ∩ B1. Deoarece A2 ≤ A1, avem
condiţiile lemei 1.1.86 de la pagina 119, cu alegerea G = A1, B = A1 ∩ B2,
A = A1 ∩B1, C = A2. Prin urmare:

(A1 ∩B2)A2 � (A1 ∩B1)A2, (1.310)

şi avem şi izomorfismul:

(A1 ∩B1)A2/(A1 ∩B2)A2 = (A1 ∩B1)/(A1 ∩B2)(B1 ∩A2). (1.311)

Similar se obţine:
(B1 ∩A2)B2 � (B1 ∩A1)B2, (1.312)

şi izomorfismul:

(B1 ∩A1)B2/(B1 ∩A2)B2 = (A1 ∩B1)/(A1 ∩B2)(B1 ∩A2). (1.313)

Izomorfismele demonstrate ne dau izomorfismul cerut

(A1 ∩B1)A2/(A1 ∩B2)A2 = (B1 ∩A1)B2/(B1 ∩A2)B2. (1.314)

Aplicând aceste proprietăţi cu alegerea evidentă a subgrupurilor

A1 = Hi, A2 = Hi+1

B1 = Ki, B2 = Ki+1
(1.315)

rezultă:

Hi,j+1 �Hij

Ki+1,j �Kij
(1.316)

şi de asemenea
Hij/Hi,j+1 = Ki,j/Ki+1,j , (1.317)

ceea ce arată că cele două serii au aceeaşi lungime şi au factori izomorfi.
Eliminăm acum repetiţiile care corespund factorilor triviali şi obţinem două
serii de compoziţie de aceeaşi lungime şi factori izomorfi.

Definiţia 1.1.88. Fie G un grup.

1. Fie x, y ∈ G două elemente ale lui G. Se numeşte comutatorul celor două
elemente:

[x, y] = xyx−1y−1 ∈ G. (1.318)

Comutatorul "măsoară" abaterea de la comutativitate a celor două ele-
mente, deoarece

xy = [x, y]yx. (1.319)
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2. Fie H,K ≤ G două subgrupuri (sau numai două submulţimi H,K ⊂ G)
ale lui G. Subgrupul generat de comutatorii elementelor din H şi K se
numeşte comutatorul celor două subgrupuri (submulţimi), deci:

[H,K] =< [x, y] | x ∈ H, y ∈ K >≤ G. (1.320)

3. În particular, dacă H = K = G,

G′ = [G,G] ≤ G (1.321)

se numeşte subgrupul derivat al lui G.

Propoziţia 1.1.89. Se observă imediat următoarele proprietăţi:

(a). xy = yx, adică x comută cu y dacă şi numai dacă [x, y] = 1.

(b). [x, y]−1 = [y, x].

(c). Pentru orice automorfism f al lui G, f ∈ Aut(G), avem f([x, y]) =
[f(x), f(y)], altfel spus imaginea comutatorului a două elemente este co-
mutatorul imaginilor.

(d). Considerăm numai automorfismele interioare ale lui G şi fie H,K �G.
Rezultă că:

[H,K] �G. (1.322)

(e). În particular, dacă alegem H = K = G, rezultă că:

G′ = [G,G] �G, (1.323)

adică subgrupul derivat este subgrup normal.

(f). Fie H �G. Avem evident [xH, yH] = [x, y]H, deci:

G/H este abelian ⇐⇒ [xH, yH] = H pentru orice x, y ∈ G
⇐⇒ [x, y] ∈ H pentru orice x, y ∈ G
⇐⇒ G′ ≤ H.

(1.324)

(g). G′ este cel mai mic subgrup normal H � G al lui G, pentru care G/H
este abelian. În particular, avem:

G/G′ este abelian. (1.325)

G/G′ se numeşte abelianizatul grupului G.
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Să facem câteva calcule folosind GAP. Comutatorul a două elemente este
1, dacă şi numai dacă elementele comută între ele.

Aici comută.
gap> a:=(1,2); b:=(3,4);
(1,2)
(3,4)
gap> a*b; b*a;
(1,2)(3,4)
(1,2)(3,4)
gap> Comm(a,b);
()

Aici nu comută.

gap> a:=(1,2,3); b:=(3,4);
(1,2,3)
(3,4)
gap> a*b; b*a;
(1,2,4,3)
(1,2,3,4)
gap> Comm(a,b);
(1,3,4)

Inversul comutatorului este comutatorul celor două elemente în ordine in-
versă.

gap> Comm(a,b)^(-1); Comm(b,a);
(1,4,3)
(1,4,3)

Comutatorul a două subgrupuri.

gap> a:=(1,2,3); b:=(3,4);
(1,2,3)
(3,4)
gap> H:=Group(a);
Group([ (1,2,3) ])
gap> K:=Group(b);
Group([ (3,4) ])
gap> G:=Group(a,b);
Group([ (1,2,3), (3,4) ])
gap> C:=CommutatorSubgroup(H,K);
Group([ (1,3,4), (1,4,2) ])
gap> Size(G); Size(C);
24
12
gap> IsSubgroup(G,C);
true

Grupurile sunt de fapt:

gap> G=SymmetricGroup(4);
true
gap> C=AlternatingGroup(4);
true
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Calculăm subgrupul derivat al grupului S4,

gap> S4:=SymmetricGroup(4);
Sym( [ 1 .. 4 ] )
gap> S4p:=DerivedSubgroup(S4);
Group([ (1,3,2), (2,4,3) ])
gap> List(S4);
[ (), (1,4), (1,2,4), (1,3,4), (2,4), (1,4,2),

(1,2), (1,3,4,2), (2,3,4), (1,4,2,3),
(1,2,3), (1,3)(2,4), (3,4), (1,4,3),
(1,2,4,3), (1,3), (2,4,3), (1,4,3,2),
(1,2)(3,4), (1,3,2), (2,3), (1,4)(2,3),
(1,2,3,4), (1,3,2,4) ]

...şi al grupului A4.

gap> A4p:=DerivedSubgroup(A4);
Group([ (1,4)(2,3), (1,2)(3,4) ])
gap> List(A4p);
[ (), (1,4)(2,3), (1,2)(3,4), (1,3)(2,4) ]

gap> A4pp:=DerivedSubgroup(A4p);
Group(())
gap> List(A4pp);
[ () ]

Calculăm abelianizatul grupului S4.

gap> Gp:=CommutatorFactorGroup(G);
Group([ f1 ])
gap> Size(Gp);
2
gap> a:=Gprime.1;
f1
gap> a^2;
<identity> of ...

Deci grupul factor, abelianizatul grupului S4, este grupul ciclic de ordinul
2, Z2.

Calculăm subgrupul derivat al grupului – A5.

gap> A5:=AlternatingGroup(5);
Alt( [ 1 .. 5 ] )
gap> A5p:=DerivedSubgroup(A5);
Group([ (1,4,3), (2,3,5) ])
gap> Size(A5); Size(A5p);
60
60
gap> A5=A5p;
true

Prin urmare, subgrupul derivat al grupului A5 este grupul însuşi:

A′
5 = A5. (1.326)
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1.1.12 Grupuri rezolubile

Fie G un grup. Am văzut în secţiunea precedentă că subgrupul derivat G′ =
[G,G]�G este subgrup normal (nu este neapărat subgrup propriu), şi grupul
factor G/G′ este abelian. Trecând la subgrupul derivat al subgrupului derivat,
şi aşa mai departe, se impune următoarea definiţie.

Definiţia 1.1.90. Fie G un grup finit.

1. Seria
G�G′ �G′′ �G′′′ � · · · , (1.327)

unde G′′ = (G′)′... şi aşa mai departe, se numeşte seria derivată a lui G.
Dacă am presupus grupul G finit, seria derivată trebuie să fie staţionară,
adică incluziunile de subgrupuri normale la un moment dat să devină
egalităţi.

2. Grupul G se numeşte rezolubil, dacă seria derivată devine staţionară la
subgrupul trivial {1}.

Fiecare termen al seriei derivate este subgrup normal în cel precedent, aşa
cum am observat deja. Are loc însă o proprietate mai puternică, formulată
în propoziţia de mai jos, care va justifica şi va constitui sursa definiţiei care
urmează.

Definiţia 1.1.91. Fie G un grup. Un subgrup H ≤ G se numeşte subgrup
caracteristic, dacă este invariant la toate automorfismele lui G, deci dacă

f ∈ Aut(G) =⇒ f(H) ⊂ H. (1.328)

Evident, orice subgrup caracteristic este şi subgrup normal, deoarece în
general Int(G) ⊆ Aut(G), automorfismele interioare sunt doar o submulţime
a tuturor automorfismelor (de fapt, ele formează un subgrup normal în grupul
tuturor automorfismelor lui G, adică Int(G)�Aut(G), verificarea acestui fapt
este simplă şi este lăsată pe seama cititorului).

Propoziţia 1.1.92. Fie G un grup.

1. Fie N � G un subgrup normal. Fie K ≤ N un subgrup caracteristic al
lui N . Atunci N �G.

2. Fiecare termen al seriei derivate este subgrup normal în G.

Demonstraţie. Demonstraţia este simplă. Fie a ∈ G arbitrar. Automorfismul
interior fa al lui G definit de a (reamintim formula acestuia, fa(x) = axa−1)
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induce un automorfism (nu neapărat interior) al lui N . Însă K fiind caracte-
ristic în N , este invariant la automorfismele lui N , deci fa(K) ≤ N . Aceasta
însă este chiar formularea echivalentă a faptului că K �G.

Acum subgrupul G′�G este generat de comutatorii perechilor de elemente
din G. Dar am văzut deja că imaginea printr-un automorfism a comutatorul a
două elemente este comutatorul imaginilor celor două elemente, prin urmare,
mulţimea comutatorilor perechilor de elemente ale lui G este invariantă la
automorfismele lui G, deci şi subgrupul generat de aceşti comutatori va fi
invariant la automorfismele lui G. Prin urmare, G′ este subgrup caracteristic
al lui G. Atunci şi G′′ este subgrup caracteristic în G′, care la rândul lui
este normal în G, deci conform punctului (1) deducem că G′′ este subgrup
normal în G. Raţionamentul decurge recursiv: G′′′ este caracteristic în G′′,
care la rândul său este normal în G, prin urmare, G′′′ este subgrup normal în
G etc.

Să vedem acum două exemple simple. Primul este grupul simetric S4.
gap> S4:=SymmetricGroup(4);
Sym( [ 1 .. 4 ] )
gap> S4d:=DerivedSeriesOfGroup(S4);
[ Sym( [ 1 .. 4 ] ),

Group([ (1,3,2), (2,4,3) ]),
Group([ (1,4)(2,3), (1,3)(2,4) ]),
Group(()) ]

gap> List(S4d,Size);
[ 24, 12, 4, 1 ]
gap> for i in [1..Length(S4d)] do
> Display(S4d[i]);
> Display(List(S4d[i]));
> od;
SymmetricGroup( [ 1 .. 4 ] )
[ (), (1,4), (1,2,4), (1,3,4), (2,4), (1,4,2),

(1,2), (1,3,4,2), (2,3,4), (1,4,2,3),
(1,2,3), (1,3)(2,4), (3,4), (1,4,3),
(1,2,4,3), (1,3), (2,4,3), (1,4,3,2),
(1,2)(3,4), (1,3,2), (2,3), (1,4)(2,3),
(1,2,3,4), (1,3,2,4) ]

Group( [ (1,3,2), (1,4,3) ] )
[ (), (1,2,3), (1,3,2), (1,4)(2,3), (2,3,4),

(1,2)(3,4), (1,3,4), (1,4,3), (2,4,3),
(1,2,4), (1,3)(2,4), (1,4,2) ]

Group( [ (1,4)(2,3), (1,2)(3,4) ] )
[ (), (1,4)(2,3), (1,2)(3,4), (1,3)(2,4) ]
Group( () )
[ () ]
gap> List(S4d,StructureDescription);
[ "S4", "A4", "C2 x C2", "1" ]
> IsSolvable(S4);
true

Prin urmare, seria derivată a lui S4 este:
S4 �A4 � Z2 × Z2 � {1}, (1.329)
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de unde se vede şi faptul că S4 este rezolubil. Să vedem acum dacă grupul
altern A5 este rezolubil sau nu.

gap> A5:=AlternatingGroup(5);
Alt( [ 1 .. 5 ] )
gap> A5d:=DerivedSeriesOfGroup(A5);
[ Alt( [ 1 .. 5 ] ) ]
gap> List(A5d,Size);
[ 60 ]
gap> List(A5d,StructureDescription);
[ "A5" ]
> IsSolvable(A5);
false

Se vede deci că grupul A5 nu este rezolubil.

Teorema următoare stabileşte o legătură strînsă a rezolubilităţii unui grup
cu factorii unei serii de compoziţie a grupului.

Teorema 1.1.93. Fie G un grup finit. Grupul G este rezolubil, dacă şi numai
dacă factorii seriei lui de compoziţie sunt grupuri ciclice de ordin prim.

Demonstraţie. Să presupunem mai întâi că G are o serie de compoziţie cu
factori ciclici de ordin prim. Fie această serie:

G = G0 �G1 �G2 � · · ·�Gn = {1}. (1.330)

Deoarece G0/G1 este abelian, din punctul (g) al propoziţiei 1.1.89, de la pagina
123, rezultă că G′ ≤ G1. Deoarece G1/G2 este abelian, G′

1 ≤ G2, prin urmare:

G′′ ≤ G′
1 ≤ G2. (1.331)

Deoarece G2/G3 este abelian, G′
2 ≤ G3, prin urmare:

G′′′ ≤ G′′
1 ≤ G′

2 ≤ G3. (1.332)

Recursiv, în final avem:
G(n) ≤ Gn = {1} (1.333)

deci G(n) = {1}, ceea ce înseamnă că G este rezolubil.
Invers, să presupunem că G este rezolubil, şi fie seria ei derivată:

G = G(0) �G(1) �G(2) � · · ·�G(n) = {1}. (1.334)

Atunci această serie poate fi rafinată la o serie de compoziţie (grupul este finit),
şi deoarece factorii seriei derivate sunt grupuri abeliene, această proprietate
se păstrează şi pentru factorii seriei de compoziţie obţinută prin rafinare. Pe
de altă parte, aceşti factori sunt grupuri simple, şi se ştie că grupurile simple
abeliene sunt exact grupurile de ordin prim.
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Propoziţia care urmează arată că rezolubilitatea unui grup este echivalentă
cu rezolubilitatea oricărui subgrup normal al său şi al grupului factor ce-i
corespunde acestuia. Demonstraţia ei va folosi următoarea lemă.

Lema 1.1.94. Fie G un grup, fie N �G, şi fie H ≤ G. Atunci:

(HN/N)′ = (H ′N)/N. (1.335)

Demonstraţie. Nu mai trebuie să accentuăm în mod deosebit faptul că are sens
considerarea grupurilor factor: dacă H ≤ G şi N � G, atunci HN,H ′N ≤ G
şi deci N � HN,H ′N . Generatorii lui (HN/N)′ sunt comutatorii perechilor
de elemente ale lui HN/N , deci elemente de forma [hnN, kmN ], unde evident
h, k ∈ H şi n,m ∈ N . Dar,

[hnN, kmN ] = hnN · kmN · (hnN)−1 · (kmN)−1 = . . . = [h, k] ·N, (1.336)

prin urmare, generatorii grupurilor (HN/N)′ şi (H ′N)/N sunt identici, mai
corect exprimat, cele două grupuri au un set de generatori comun. Aşadar,
cele două grupuri coincid.

Propoziţia 1.1.95. Fie G un grup finit şi N � G un subgrup normal în G.
Atunci G este rezolubil, dacă şi numai dacă N şi G/N este rezolubil.

Demonstraţie. Fie G un grup rezolubil, fie seria ei derivată

G = G(0) �G(1) �G(2) � · · ·�G(n) = {1}, (1.337)

şi fie N ≤ G. Este clar că avem recursiv N ′ ≤ G′, N ′′ ≤ G′′, . . ., deci
N (n) ≤ G(n) = {1} prin urmare N (n) = {1}, adică N este rezolubil. Să
presupunem acum mai mult, N � G. Aplicînd lema 1.1.94, deci proprietatea
1.335 pentru H = G, ţinând cont că GN = G, avem:

(G/N)′ = (GN/N)′ = (G′N)/N. (1.338)

Repetând aplicarea lemei cu H = G′ avem

(G/N)′′ = (GN/N)′′ = ((G′N)/N)′ = (G′′N)/N, (1.339)

apoi recursiv obţinem

(G/N)(n) = (GN/N)(n) = (G(n)N)/N = ({1} ·N)/N = {1}, (1.340)

adică grupul factor G/N este rezolubil.
Invers, să presupunem că atât N cât şi grupul factor G/N este rezolubil.

Atunci avem (G/N)(n) = {1}, pentru un n potrivit, deci avem şi (G(n)N)/N =
({1}. Deducem de aici că G(n) ≤ N şi cum N este rezolubil, rezultă că şi G(n)

este rezolubil, ceea ce înseamnă că G(n+m) = {1} pentru un m potrivit. Prin
urmare, G însuşi este rezolubil.
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1.2 Aplicaţii - Grupul cubului Rubik

D upă pregătirile teoretice suficient de substanţiale din secţiunea
precedentă, a sosit momentul unor aplicaţii consistente a faptelor

prezentate.
Ţinta aplicaţiei este cubul lui Rubik. El a fost prezentat suficient de de-

taliat în capitolul de introducere, ceea ce ne scuteşte acum de efortul de a-l
descrie. Am văzut acolo că, dacă numerotăm feţele (mai puţin cele 6 feţe
centrale) ale cubuleţelor cu numerele 1, 2, 3, . . . , 48, atunci fiecărei rotaţii cu
90◦ a unei feţe îi corespunde o permutare a acestor numere. Ceea ce este însă
esenţial e faptul că unei succesiuni de rotaţii a feţelor cubului îi corespunde
compunerea permutărilor asociate rotaţiilor respective! Mai mult, mulţimea
permutările, care pot fi generate prin aceste rotaţii, împreună cu operaţia de
compunere a permutărilor, are o structură de grup, ceea ce înseamnă că sunt
valabile axiomele structurii de grup. Acest grup este finit generat: el este
generat de 6 generatori, aceştia fiind tocmai cele 6 permutări corespunzătoare
rotaţiilor cu 90◦ ale celor 6 feţe. Putem deci considera că am demonstrat
următorul fapt.

Faptul 1.2.1. Cele 6 rotaţii ale feţelor cubului Rubik sunt descrise de 6
permutări ale unei mulţimi cu 48 de elemente. Unei secvenţe de rotaţii îi
corespunde permutarea obţinută prin compunerea permutărilor respective.
Mulţimea tuturor acestor secvenţe (respectiv al acestor permutări) formează
un grup finit, şi finit generat (de cele 6 permutări).

1.2.1 Cubul 2× 2× 2

Cele afirmate în faptul enunţat

Figura 1.8: Cub 2× 2× 2

anterior sunt valabile în esenţă şi pen-
tru variante ale cubului Rubik, având
alte dimensiuni decât varianta iniţială
de 3× 3× 3.

Cel mai mic cub este cel de tipul
2 × 2 × 2. Să analizăm mai întâi cu
mijloacele teoriei grupurilor şi cu aju-
torul pachetului GAP structura grupu-
lui acestui cub (vezi figura 1.9).
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Proiecţia tuturor configuraţiilor posibile ale cubului şi a transformărilor
acestora între ele se realizează cu ajutorul permutările care descriu rotaţi-
ile elementare ale celor 6 feţe. Vom folosi numerotarea de mai jos a feţelor
cubuleţelor – menţionăm că orice altă numerotare este la fel de bună.

Rotaţiile elementare ale feţe-
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Figura 1.9: Numerotarea feţelor cubului
2× 2× 2

lor – cu 90◦ în sensul burghiu-
lui drept – sunt descrise de urmă-
toarele permutări, scrise direct în
GAP.

U:=(1,2,3,4)(8,17,10,15)(7,20,9,14);
D:=(21,22,23,24)(11,18,5,16)(12,19,6,13);
L:=(13,14,15,16)(1,9,23,5)(4,12,22,8);
R:=(17,18,19,20)(2,6,24,10)(3,7,21,11);
F:=(9,10,11,12)(3,19,23,15)(4,20,24,16);
B:=(5,6,7,8)(1,13,21,17)(2,14,22,18);

Definim grupul cubului, gru-
pul generat de aceste permutări.

CUBE:=Group(U,D,L,R,F,B);

Generatorii subgrupului de rotaţii ale feţelor cu 180◦ şi subgrupul generat
de aceştia este:

u:=U^2;;
d:=D^2;;
r:=R^2;;
l:=L^2;;
f:=F^2;;
b:=B^2;;
gap> cube:=Group(u,d,l,r,f,b);
<permutation group with 6 generators>

Ordinul grupului, respectiv ordinul acestui subgrup este:

gap> Size(CUBE);
88179840
gap> Collected(Factors(Size(CUBE)));
[ [ 2, 7 ], [ 3, 9 ], [ 5, 1 ], [ 7, 1 ] ]
gap> Size(cube);
96
gap> Collected(Factors(Size(cube)));
[ [ 2, 5 ], [ 3, 1 ] ]
gap> Index(CUBE,cube);
918540
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Deci:
|CUBE| = 88179840 = 27 · 39 · 5 · 7.

Ordinul fiecărui generator este evident 4.

gap> Order(U);
4
gap> Order(D);
4

Dacă două feţe au o muchie comună, atunci ordinul unei perechi de rotaţii
consecutive este 15. Evident ordinea contează, aceste rotaţii nu comută între
ele.

gap> Order(F*R);
15
gap> Order(R*F);
15
gap> F*R=R*F;
false

Dacă însă două feţe nu au o muchie comună, atunci ordinul unei perechi
de rotaţii consecutive este numai 4, egal cu ordinul unui generator. Ordinea
acum nu contează, aceste rotaţii comută între ele.

gap> Order(F*B);
4
gap> Order(B*F);
4
gap> B*F=F*B;
true

1.2.2 Subgrupuri interesante

Subgrupurile generate de rotaţiile a două feţe care nu au o muchie comună
sunt ciclice de ordin 4, şi subgrupul generat de cele două rotaţii este izomorf
cu produsul direct a celor două subgrupuri ciclice – în fapt acest grup este
Z4 × Z4, aşa cum se vede din calculul de mai jos.

gap> UD:=Subgroup(CUBE,[U,D]);
Group([ (1,2,3,4)(7,20,9,14)(8,17,10,15),

(5,16,11,18)(6,13,12,19)(21,22,23,24) ])
gap> Size(UD);
16
gap> U*D=D*U;
true
gap> Order(U); Order(D);
4
4
gap> GrU:=Subgroup(CUBE,[U]);
Group([ (1,2,3,4)(7,20,9,14)(8,17,10,15) ])
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gap> GrD:=Subgroup(CUBE,[D]);
Group([ (5,16,11,18)(6,13,12,19)(21,22,23,24) ])
gap> UxD:=DirectProduct(GrU,GrD);
Group([ (1,2,3,4)(5,12,7,9)(6,11,8,10),

(13,18,15,19)(14,17,16,20)(21,22,23,24) ])
gap> Size(UxD);
16
gap> Size(UD);
16
gap> List(UD,Order);
[ 1, 2, 4, 4, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]
gap> List(UxD,Order);
[ 1, 4, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 4, 2, 4, 4, 4, 4, 4 ]
gap> GeneratorsOfGroup(UD);
[ (1,2,3,4)(7,20,9,14)(8,17,10,15),

(5,16,11,18)(6,13,12,19)(21,22,23,24) ]
gap> GeneratorsOfGroup(UxD);
[ (1,2,3,4)(5,12,7,9)(6,11,8,10),

(13,18,15,19)(14,17,16,20)(21,22,23,24) ]
gap> List(GeneratorsOfGroup(UD),Order);
[ 4, 4 ]
gap> List(GeneratorsOfGroup(UxD),Order);
[ 4, 4 ]
gap> IsAbelian(UD);
true
gap> IsAbelian(UxD);
true

În schimb, subgrupul generat de două feţe având o muchie comună este
semnificativ mai mare şi nu este abelian.

gap> UF:=Subgroup(CUBE,[U,F]);
Group([ (1,2,3,4)(7,20,9,14)(8,17,10,15),

(3,19,23,15)(4,20,24,16)(9,10,11,12) ])
gap> Size(UF);
29160
gap> Order(U*F);
15
gap> IsAbelian(UF);
false

Centrul grupului este trivial. La fel şi cel al subgrupului generat de rotaţiile
cu 180◦.

gap> Centre(cube);
Group(())
gap> Centre(CUBE);
Group(())

Stabilizatorul unui cubuleţ este un subgrup mult mai mare, el are indice
24.

gap> Stabilizer(CUBE,1);
Group([ (5,16,11,18)(6,13,12,19)(21,22,23,24),

(2,6,24,10)(3,7,21,11)(17,18,19,20),
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(3,19,23,15)(4,20,24,16)(9,10,11,12) ])
gap> Index(CUBE,Stabilizer(CUBE,1));
24
gap> IsSubgroup(CUBE,Stabilizer(CUBE,1));
true
gap> IsNormal(CUBE,Stabilizer(CUBE,1));
false

Subgrupul generat de numai 5 dintre generatori este:
gap> SubG:=Subgroup(CUBE,[U,D,L,R,F]);
<permutation group with 5 generators>
gap> Index(CUBE,SubG);
1
gap> SubG:=Subgroup(CUBE,[U,D,L,R]);
<permutation group with 4 generators>
gap> Index(CUBE,SubG);
1

...întreg grupul. La fel şi cel generat de 4 dintre generatori. Dacă consid-
erăm trei rotaţii numai, dar două dintre feţe să fie opuse, ele generează încă
întreg grupul.
gap> SubG:=Subgroup(CUBE,[U,D,L]);
Group([ (1,2,3,4)(7,20,9,14)(8,17,10,15),

(5,16,11,18)(6,13,12,19)(21,22,23,24),
(1,9,23,5)(4,12,22,8)(13,14,15,16) ])

gap> Index(CUBE,SubG);
1

Dacă însă luăm cei trei generatori a trei feţe adiacente unui vârf, atunci
subgrupul generat va fi subgrup propriu – având indice 24.
gap> SubG:=Subgroup(CUBE,[U,F,L]);
Group([ (1,2,3,4)(7,20,9,14)(8,17,10,15),

(3,19,23,15)(4,20,24,16)(9,10,11,12),
(1,9,23,5)(4,12,22,8)(13,14,15,16) ])

gap> Size(SubG);
3674160
gap> Collected(Factors(Size(SubG)));
[ [ 2, 4 ], [ 3, 8 ], [ 5, 1 ], [ 7, 1 ] ]
gap> Index(CUBE,SubG);
24
gap> IsNormal(CUBE,SubG);
false

Este interesant de remarcat că acest subgrup este tocmai stabilizatorul
vârfului neatins de cele trei feţe.
gap> StG:=Stabilizer(CUBE,18);
Group([ (4,12,19,5)(9,23,24,13)(11,22,15,16),

(2,19,23,10)(3,7,24,16)(11,12,20,17),
(1,10,16,4)(3,12,9,14)(8,20,23,15) ])

gap> Size(StG);
3674160
gap> SubG=StG;
true
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O serie de compoziţie a grupului este:

gap> CompositionSeries(CUBE);
[ <permutation group of size 88179840 with 6 generators>,

<permutation group of size 44089920 with 10 generators>,
<permutation group of size 2187 with 7 generators>,
<permutation group of size 729 with 6 generators>,
<permutation group of size 243 with 5 generators>,
<permutation group of size 81 with 4 generators>,
Group([ (1,14,8)(12,16,23), (1,8,14)(2,17,7)(12,16,23),

(1,8,14)(3,20,10) ]),
Group([ (1,14,8)(12,16,23), (1,8,14)(2,17,7)(12,16,23) ]),
Group([ (1,14,8)(12,16,23) ]), Group(()) ]

gap> DisplayCompositionSeries(CUBE);
G (6 gens, size 88179840)
| Z(2)

S (10 gens, size 44089920)
| A(8) ~ A(3,2) = L(4,2) ~ D(3,2) = O+(6,2)

S (7 gens, size 2187)
| Z(3)

S (6 gens, size 729)
| Z(3)

S (5 gens, size 243)
| Z(3)

S (4 gens, size 81)
| Z(3)

S (3 gens, size 27)
| Z(3)

S (2 gens, size 9)
| Z(3)

S (1 gens, size 3)
| Z(3)

1 (0 gens, size 1)
gap> IsSolvable(CUBE);
false

Grupul nu este rezolubil. Subgrupul lui generat de rotaţiile cu 180◦ are
seria de compoziţie:

gap> IsNormal(CUBE,cube);
false
gap> CompositionSeries(cube);
[ <permutation group of size 96 with 6 generators>,

<permutation group of size 48 with 5 generators>,
<permutation group of size 16 with 4 generators>,
Group([ (2,4)(5,11)(7,9)(13,19)(15,17)(22,24),

(1,3)(6,12)(8,10)(14,20)(16,18)(21,23),
(1,23)(3,21)(6,10)(8,12)(14,16)(18,20) ]),

Group([ (1,3)(6,12)(8,10)(14,20)(16,18)(21,23),
(1,23)(3,21)(6,10)(8,12)(14,16)(18,20) ]),

Group([ (1,23)(3,21)(6,10)(8,12)(14,16)(18,20) ]),
Group(()) ]

gap> DisplayCompositionSeries(cube);
G (6 gens, size 96)
| Z(2)

S (5 gens, size 48)
| Z(3)
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S (4 gens, size 16)
| Z(2)

S (3 gens, size 8)
| Z(2)

S (2 gens, size 4)
| Z(2)

S (1 gens, size 2)
| Z(2)

1 (0 gens, size 1)
gap> IsSolvable(cube);
true

Acest grup este rezolubil.
Orbitele grupului cubului arată că orice număr poate fi dus în orice poziţie,

grupul este deci tranzitiv. Subgrupul generat de rotaţiile cu 180◦ a feţelor nu
este tranzitiv.

gap> Orbits(CUBE);
[ [ 1, 2, 9, 13, 3, 6, 14, 23, 10, 12, 21, 4, 7, 19, 24, 15, 22,

5, 11, 17, 20, 8, 16, 18 ] ]
gap> Orbits(cube);
[ [ 1, 3, 23, 21 ], [ 2, 4, 24, 22 ], [ 5, 11, 9, 7 ],

[ 6, 12, 10, 8 ], [ 13, 19, 15, 17 ], [ 14, 20, 16, 18 ] ]

1.2.3 Rezolvarea cubului 2× 2× 2 cu calculatorul

Rezolvarea grupului pe calculator se face astfel: se defineşte grupul liber având
6 generatori şi se defineşte un homomorfism al acestuia în grupul cubului.

gap> FreeG:=FreeGroup("U","D","L","R","F","B");
gap> hom:=GroupHomomorphismByImages(FreeG,CUBE,

GeneratorsOfGroup(FreeG),GeneratorsOfGroup(CUBE));

Se ia o poziţie oarecare, care se doreşte a rezolva. Aceasta este o permutare
a mulţimii numerelor {1, 2, . . . , 24}.

gap> A:=(1,9,19,10,7,8,4,11,20,2,14,15,24,3,17)(5,23,18,13,16,6,22,12,21);

Se calculează preimaginea acesteia, obţinându-se reprezentarea acestei po-
ziţii cu generatori.

gap> P:=PreImagesRepresentative(hom,A);
D^2*L*R*F^2*U^-1*R^2*F^-1*U^-1*F*U^-2*L^-1*U*L*F^-1*U*R*U*R^-1

Inversul acestui element al grupului – inversele citite în ordine inversă
constituie secvenţa căutată de rezolvare a cubului din această poziţie.

Dacă dorim să calculăm o secvenţă de rotaţii care schimbă numai poziţia
a două cubuleţe de vârf adiacente, nu avem decât să cerem o reprezentare a
permutării care descrie această operaţie.
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gap> A:=(1,2)(7,14)(8,17);
gap> A in CUBE;
true
gap> P:=PreImagesRepresentative(hom,A);
U*R*U^2*L*F^-1*R^-1*D*L^-1*F^-2*U^-1*F*L*U*F*U^-1*F^-1*L^-1*U^-2

Rotaţia a numai două cubuleţe de vârf adiacente în jurul propriilor axe cu
120◦ în sensuri opuse este:
gap> A:=(2,7,17)(1,8,14);
gap> A in CUBE;
true
gap> P:=PreImagesRepresentative(hom,A);
U*L*F^-1*L^-2*U*L*F^-2*U*F*R*U*R^-1

Evident, această reprezentare nu este unică.
gap> A:=(R^-1*D^2*R*B^-1*U^2*B)^2;
(3,20,10)(5,22,13)
gap> P:=PreImagesRepresentative(hom,A);
U^-1*R*U^-1*R^-1*U^2*F^-1*U^-1*F*U*L*F^-1*L^-1*R*U^-1*R^-1*F^-1
*U^-1*F*U^3*L*F*U*F*U^-1*L^-2*B*L*F*U^-1*R^-1*L^-1*D^-1
gap> A=Image(hom,P);
true

Rotaţia a numai două cubuleţe de vârf adiacente în jurul propriilor axe cu
120◦ în acelaşi sens nu este posibilă...
gap> A:=(2,7,17)(1,14,8);
gap> A in CUBE;
false

...dar este posibilă această rotaţie pentru 3 cubuleţe de vârf.
gap> A:=(2,7,17)(1,14,8)(3,20,10);
gap> A in CUBE;
true
gap> P:=PreImagesRepresentative(hom,A);
U^-1*F^-1*U*F*R*U*R^-1*F^-1*U^-1*F*U^2*L*F^-1*L^-1*U

Nu este posibilă nici rotaţia a numai unui singur cubuleţ. Nici a 4 cubuleţe
în aceeaşi direcţie.
gap> A:=(2,7,17);
gap> A in CUBE;
false
gap> A:=(2,7,17)(1,14,8)(3,20,10)(4,9,15);
gap> A in CUBE;
false

În secţiunea următoare, vom examina aceleaşi aspecte în grupul cubului
standard 3× 3× 3. Acest grup are tot 6 generatori – cele 6 rotaţii ale feţelor
sale cu 90◦, în sensul acelor ceasornicului – dar este un grup mult mai mare.
El conţine un număr mare de subgrupuri, dintre care vom descrie câteva cu
ajutorul programului GAP.
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1.2.4 Cubul 3× 3× 3

Mai întâi, reluăm din capi-
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Figura 1.10: Numerotarea pătratelor

tolul introductiv definiţia acestui
grup în GAP. Folosim în acest
scop transcrierea rotaţiilor feţelor
în permutări ale unei mulţimi cu
48 de elemente, bazată pe nu-
merotarea din figura 4 de la pa-
gina 12, pe care o reiterăm şi aici
pentru a facilita urmărirea opera-
ţiilor de mai jos.

Cele 6 rotaţii ale feţelor sunt
descrise deci de următoarele per-
mutări, care generează de altfel
grupul cubului.

gap>
F:=(4,9,16,12)(15,22,18,23)(27,33,43,35)(29,37,32,40)(36,45,39,47);;
B:=(1,3,7,13)(5,11,19,24)(25,28,34,44)(26,31,41,48)(30,38,46,42);;
L:=(3,6,12,20)(8,15,14,19)(25,27,32,42)(28,31,40,47)(35,41,46,36);;
R:=(2,5,10,18)(9,17,13,21)(26,30,39,33)(29,38,34,43)(37,45,44,48);;
U:=(1,2,4,8)(6,11,17,22)(25,26,29,36)(27,31,38,45)(33,40,46,44);;
D:=(7,14,16,10)(20,23,21,24)(28,35,37,30)(32,39,34,41)(42,47,43,48);;
gap> CUBE:=Group(F,B,L,R,U,D);;
gap> Size(CUBE);
43252003274489856000

Grupul are deci 43 252 003 274 489 856 000 elemente.
Orbitele acţiunii grupului pe mulţimea {1, 2, . . . , 48} sunt în număr de

două: toate feţele de pe cubuleţele din colţuri şi toate feţele de pe cubuleţele
de pe muchii.

gap> Orbits(CUBE);
[ [ 1, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 13, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 21, 19, 16,

20,17, 18, 15, 24, 23, 22 ],
[ 25, 28, 27, 26, 34, 31, 35, 33, 32, 30, 29, 44, 43, 41, 40,

38, 37, 42, 39, 36, 48, 46, 47, 45 ] ]

Să vedem câteva din operaţiile care produc o schimbare minimă pe cub. Pe
figură se poate identifica permutarea care descrie rotaţia a două cubuleţe de
colţ vecine, în sensuri opuse, cu câte o treime de cerc. Un asemenea exemplu
este permutarea de mai jos.

gap> P:=(29,45,33)(36,40,27);
(27,36,40)(29,45,33)
gap> P in cube;
true
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GAP ne asigură că o asemenea pereche de rotaţii se poate obţine cu
ajutorul celor 6 rotaţii elementare: remarcabil fiind faptul că toate celelalte
numere-cubuleţe-feţe rămân pe loc. Secvenţa concretă de rotaţii elementare
se poate afla tot cu ajutorul lui GAP.

gap> hom:=EpimorphismFromFreeGroup(CUBE:names:=["F","B","L","R","U","D"]);
gap> A:=PreImagesRepresentative(hom,P);
U^-1*F^-1*R^-1*F*R*U*F*L*F*L^-1*F*L*F^2*D*F*D^-1*F^-1*L^-1*U^-1
*R^-1*F^-1*R*U*L*D*F*D^-1*L^-1*U^-1*R^-1*F^-1*R*F*U*F*L*F*D*F^-1
*D^-1*L^-1

Rotaţia cu o treime de cerc, în jurul propriei axe, a unui singur cubuleţ
de colţ nu este o operaţie posibilă. Şi nici rotaţia unei perechi de cubuleţe de
colţ în acelaşi sens.

gap> P:=(29,45,33);
gap> P in cube;
false
gap> P:=(29,45,33)(36,27,40);
gap> P in cube;
false

În schimb, rotaţia simultană în acelaşi sens a 3 cubuleţe de colţ este posi-
bilă.

gap> P:=(29,45,33)(36,27,40)(35,32,47);
gap> P in cube;
true

Să vedem cubuleţele de pe muchii. Rotaţia cu o jumătate de cerc cu
rămânerea pe loc a unei perechi de cubuleţe de pe muchii este tot o operaţie
posibilă pe cub, aşa cum ne arată secvenţa de program de mai jos.

gap> Q:=(4,22)(9,18);
gap> Q in CUBE;
true

O permutare între ele a trei cubuleţe de pe muchii este de asemenea posi-
bilă.

gap> Q:=(4,9,16)(22,18,23);
gap> Q in CUBE;
true
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1.2.5 Subgrupuri remarcabile şi structura grupului

Centrul grupului cubului este format (pe lîngă identitate) doar din rotirea
simultană cu jumătate de cerc, în jurul propriilor axe, a tuturor cubuleţelor
de pe muchii.

gap> Centre(CUBE);
Group([ (1,11)(2,17)(3,19)(4,22)(5,13)(6,8)(7,24)(9,18)

(10,21)(12,15)(14,20)(16,23) ])
gap> Size(Centre(CUBE));
2

Subgrupul stabilizator al unei feţe (deci al unui cubuleţ) de colţ este un
subgrup de indice 24. La fel şi stabilizatorul unei feţe (deci al unui cubuleţ)
de pe o muchie.

gap> Stabilizer(CUBE,27);
gap> Index(CUBE,Stabilizer(CUBE,27));
24
gap> Index(CUBE,Stabilizer(CUBE,1));
24
gap> Stabilizer(CUBE,4);
gap> Index(CUBE,Stabilizer(CUBE,4));
24

Grupul întreg este generat şi de numai 5 rotaţii elementare, dar nu şi de
numai 4 dintre acestea.

gap> SubG:=Subgroup(CUBE,[U,D,L,R,F]);
gap> Index(CUBE,SubG);
1
gap> SubG:=Subgroup(CUBE,[U,D,L,R]);
gap> Index(CUBE,SubG);
2048
gap> SubG:=Subgroup(CUBE,[U,D,F,R]);
gap> Index(CUBE,SubG);
24

În continuare, reproducem câteva din operaţiile de investigare a structurii
grupului cubului, date chiar în documentaţia care însoţeşte pachetul GAP.

Acţiunea grupului cubului pe mulţimea celor 48 de numere are două orbite:
cele 24 de numere de pe cubuleţele de la muchii, şi celelalte 24 de numere de
pe feţele cubuleţelor de la colţuri.

gap> orbits:=Orbits(CUBE,[1..48]);
[ [ 1, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 13, 14, 12, 11, 10,

9, 8, 21, 19, 16, 20, 17, 18, 15, 24, 23, 22 ],
[ 25, 28, 27, 26, 34, 31, 35, 33, 32, 30, 29, 44,

43, 41, 40, 38, 37, 42, 39, 36, 48, 46, 47, 45 ] ]

Subgrupul care lasă invariant (orbita) cubuleţele de pe muchii este CUBE1.
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gap> CUBE1:=Action(CUBE,orbits[1]);
gap> Size(CUBE1);
980995276800

Cubuleţele de pe muchii au două feţe la vedere, numerele de pe acestea se
identifică în structura edges via orbits[1]. Spre exemplu cubuleţul [2,16] este
în fapt [3,19]=edges[1]([2,16]).

gap> edges:=Blocks(CUBE1,MovedPoints(CUBE1));
[ [ 1, 11 ], [ 2, 16 ], [ 3, 19 ], [ 4, 22 ],

[ 5, 14 ], [ 6, 8 ], [ 7, 24 ], [ 9, 18 ],
[ 10, 21 ], [ 12, 15 ], [ 13, 20 ], [ 17, 23 ] ]

Acţiunea grupului CUBE1 pe mulţimea cubuleţelor de pe muchii este un
homomorfism al cărui imagine este grupul de permutări ale cubuleţelor de pe
muchii, permutări generate chiar de operaţiile elementare de rotaţii ale feţelor.

gap> blockhom1:=ActionHomomorphism(CUBE1,edges,OnSets);
gap> CUBE1b:=Image(blockhom1);
Group([ (1, 3, 7, 5), (1, 2, 4, 6), (2, 5, 9, 8),

(3, 6,10,11), (7,11,12, 9), (4, 8,12,10) ])

Aici permutarea (1, 3, 7, 5) se citeşte via edges - via orbits[1], deci cubuleţul
1 înseamnă [1,11]=edges[1], care înseamnă [1,11]=orbits[1]([1,11]), cubuleţul 3
este [3,19]=edges[3], care înseamnă [2,17]=orbits[1]([3,19]), cubuleţul 7 este
[7,24]=edges[7], care înseamnă [4,22]=orbits[1]([7,24]), iar cubuleţul 5 este
[5,14]=edges[5], care înseamnă [6,8]=orbits[1]([5,14]), care este tocmai faţa
U, adică permutarea cubuleţelor de muchii ale acestei feţe, dată de rotaţia U.

[1, 11] −→ [2, 17] −→ [4, 22] −→ [8, 6] −→ [1, 11]

Acest grup este abelian elementar şi are ordinul 211

gap> Size(CUBE1b);
479001600
gap> Factors(Size(Kernel(blockhom1)));
[ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
gap> IsElementaryAbelian(Kernel(blockhom1));
true

CUBE1 este un produs semidirect al lui Z11
2 şi S12 şi lipsa unui factor

Z2 (exponentul este 11 în loc de 12) arată că nu se poate obţine prin rotaţii
regulate răsucirea doar al unui singur cubuleţ de pe muchii.

gap> compl1:=Complementclasses(CUBE1,Kernel(blockhom1));
[ Group([ (1,5,7,3)(11,14,24,19), (1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,17)

(8,24,18,21,15,23,11,16,19,22,14),(1,2,3,4,5,6,7,9,10,13,17)
(8,24,18,21,20,23,11,16,19,22,14) ]),

Group([ (1,14,7,19)(2,16)(3,11,5,24)(4,22)(6,8)(9,18)(10,21)
(12,15)(13,20)(17,23), (1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,17)
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(8,24,18,21,15,23,11,16,19,22,14),(1,2,3,4,5,6,7,9,10,13,17)
(8,24,18,21,20,23,11,16,19,22,14) ]),

Group([ (1,5,7,3)(11,14,24,19),(1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,17)
(8,24,18,21,15,23,11,16,19,22,14),(1,2,3,4,5,6,7,9,10,20,17)
(8,24,18,21,13,23,11,16,19,22,14) ]),

Group([ (1,14,7,19)(2,16)(3,11,5,24)(4,22)(6,8)(9,18)(10,21)
(12,15)(13,20)(17,23),(1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,17)
(8,24,18,21,15,23,11,16,19,22,14),(1,2,3,4,5,6,7,9,10,20,17)
(8,24,18,21,13,23,11,16,19,22,14) ]) ]

gap> Length(compl1);
4
gap> compl1:=compl1[1];;
gap> Size(compl1);
479001600
gap> Size(SymmetricGroup(12));
479001600

Similar pentru cubuleţele de colţ, grupul dat de acţiunea pe colţuri este
CUBE2.

gap> CUBE2:=Action(CUBE,orbits[2]);
gap> NrMovedPoints(CUBE2);
24
gap> Size(CUBE2);
88179840

Cubuleţele de la colţuri sunt date în lista corners. Ca şi mai înainte,
citirea se face via orbits[2]. Spre exemplu, 1 este 25=orbits[2](1), 6 este 31=or-
bits[2](6), iar 22 este 46=orbits[2](22) (cubuleţul de colţ de pe faţa U, stânga
sus în figură).

gap> corners:=Blocks(CUBE2,MovedPoints(CUBE2));
[ [ 1, 6, 22 ], [ 2, 14, 18 ], [ 3, 15, 20 ], [ 4, 12, 16 ],

[ 5, 10, 21 ], [ 7, 9, 23 ], [ 8, 11, 24 ], [ 13, 17, 19 ] ]

Acţiunea grupului CUBE2 pe mulţimea cubuleţelor de pe colţuri este un
homomorfism a cărui imagine este grupul de permutări ale cubuleţelor de pe
colţuri, permutări generate şi acestea chiar de operaţiile elementare de rotaţii
ale feţelor.

gap> blockhom2:=ActionHomomorphism(CUBE2,corners,OnSets);
gap> CUBE2b:=Image(blockhom2);
Group([ (1,4,6,2), (1,3,8,4), (1,2,5,3),

(2,6,7,5), (4,8,7,6), (3,5,7,8) ])

Se vede că avem 8 cubuleţe dispuse pe 6 feţe şi o rotaţie elementară permută
4 astfel de cubuleţe printr-un ciclu. Nucleul acestui homomorfism are ordinul
37, ceea ce arată şi aici că nu este posibilă o răsucire a doar unui singur cubuleţ
de colţ.
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gap> Size(CUBE2b);
40320
gap> Size(SymmetricGroup(8));
40320
gap> Factors(Size(Kernel(blockhom2)));
[ 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ]
gap> IsElementaryAbelian(Kernel(blockhom2));
true

Grupul CUBE2 este tot un produs semidirect, complementul nucleului
homomorfismului blockom2 este grupul de mai jos.

gap> compl2:=Complementclasses(CUBE2,Kernel(blockhom2));
[ Group([ (1,2,7,4)(6,14,9,16)(12,22,18,23), (1,2,3,4,5,7,13)

(6,14,15,16,21,9,17)(10,23,19,22,18,20,12), (1,2,3,4,5,8,13)
(6,14,15,16,21,11,17)(10,24,19,22,18,20,12) ]) ]

gap> compl2:=compl2[1];;
gap> Size(compl2);
40320
gap> Size(Intersection(compl2,Kernel(blockhom2)));
1
gap> ClosureGroup(compl2,Kernel(blockhom2))=CUBE2;
true

Grupul cubului, CUBE, este un subgrup de indice 2 în produsul direct al
grupurilor CUBE1 şi CUBE2, ceea ce se reflectă în faptul că o permutare a
unei perechi de cubuleţe de colţ este posibilă, numai împreună cu o permutare
şi a unei perechi de cubuleţe de muchii.

gap> Size(CUBE1)*Size(CUBE2);
86504006548979712000
gap> Size(CUBE)*2;
86504006548979712000

1.2.6 Rezolvarea cubului Rubik cu calculatorul

În capitolul introductiv, am prezentat o modalitate de rezolvare a cubului cu
ajutorul programului GAP, să numim această modalitate una complet autom-
atizată, făcută în întregime pe calculator. Nu vom relua această modalitate
aici, prezentarea dată acolo era exhaustivă.

În această secţiune, prezentăm o strategie şi o metodă (i.e. un algoritm
de principiu) de rezolvare a cubului, care se bazează în mod esenţial pe idei
de teoria grupurilor, din care va rezulta o procedură – să o numim – semi-
automatizată. Autorul mărturiseşte că a aplicat această strategie pentru a
rezolva cubul pentru prima oară: prin intermediul acestei strategii a evaluat
gradul de complexitate a problemei, a surprins şi savurat frumuseţea şi ele-
ganţa jocului de inteligenţă. Evident, algoritmul era dedus atunci fără ajutorul
programului GAP, dar acum noi vom utiliza GAP, pentru a pune în evidenţă
şi legătura problemei cu teoria grupurilor. Strategia şi algoritmul care va
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rezulta este efectiv, cu alte cuvinte cu ajutorul acestuia se poate determina
succesiuni de rotaţii, respectiv modul de utilizare a acestora, pentru a produce
o rezolvare concretă din orice poziţie amestecată.

Vom formula ideea acestei strategii, direct în termeni de teoria grupurilor.
Mai întâi, să observăm că rotaţiile celor trei plane mediane, care trec prin cen-
trele feţelor, afectează numai poziţia cubuleţelor de pe muchii şi nu afectează
poziţia cubuleţelor de la colţuri. Invers, acestea sunt singurele rotaţii, care
nu afectează poziţia cubuleţelor de pe colţuri. Aceste rotaţii, deşi nu sunt
incluse în lista operaţiilor elementare, se vede imediat că ele sunt echivalente
de fapt cu rotaţii-pereche ale feţelor opuse, rotaţii simultane ale perechilor
de feţe opuse, una într-un sens, şi perechea ei – faţa opusă – în sens invers.
Exemple de astfel de rotaţii sunt RL−1 = L−1R,UD−1 = D−1U etc. Rotaţiile
elementare ale feţelor afectează în schimb poziţia atât a cubuleţelor de colţ,
cât şi a cubuleţelor de pe muchii. Cele afirmate mai sus sunt adevărate dacă
facem abstracţie de cubuleţele din centrul feţelor: consideraţiile de mai sus
trebuie reformulate practic în ipoteza că centrele feţelor au o orientare fixată
în spaţiu, şi toate rotaţiile feţelor se produc în raport cu această orientare
fixată.

Definim:

• PC2 – o permutare a două cubuleţe de pe colţ între ele,

• PM2 – o permutare a două cubuleţe de pe muchii între ele,

• PCM2 – produsul acestor două,

• SC2 – o răsucire în sensuri opuse, a două cubuleţe de colţ, în jurul
propriilor axe de simetrie, cu o treime cerc,

• PM3 – o permutare a trei cubuleţe de pe muchii între ele,

• SM2 – o răsucire a două cubuleţe de pe muchii, cu o jumătate de cerc

gap> PC2:=(33,27)(29,40)(45,36);
gap> PM2:=(22,18)(4,9);
gap> PCM2:=PC2*PM2;
gap> SC2:=(29,45,33)(36,40,27);
gap> PM3:=(4,9,16)(22,18,23);
gap> SM2:=(4,22)(9,18);

În timp ce PC2 şi PM2 nu sunt operaţii posibile, produsul lor PCM2 este
o operaţie posibilă pe cub. Sunt posibile şi operaţiile SC2, PM3 şi SM2. Vom
numi în continuare operaţiile PCM2, SC2, PM3 şi SM2 operaţii de bază.

gap> PC2 in CUBE;
false
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gap> PM2 in CUBE;
false
gap> PC2*PM2 in CUBE;
true
gap> SC2 in CUBE;
true
gap> PM3 in CUBE;
true
gap> SM2 in CUBE;
true

Definim normalizatorii subgrupurilor generate de cele patru operaţii de
bază:
gap> N1:=Normalizer(CUBE,Subgroup(CUBE,[PCM2]));
gap> N2:=Normalizer(CUBE,Subgroup(CUBE,[SC2]));
gap> N3:=Normalizer(CUBE,Subgroup(CUBE,[PM3]));
gap> N4:=Normalizer(CUBE,Subgroup(CUBE,[SM2]));

Cele patru subgrupuri astfel obţinute generează întregul grup: aceasta
este formularea grup-teoretică a faptului că prin succesiuni potrivite ale celor
4 operaţii de bază (precedate de operaţii potrivit alese şi urmate de inversele
acestora) se poate reface orice poziţie amestecată!
gap> SetParent(CUBE,CUBE);
gap> HasParent(CUBE);
true
gap> gen:=Concatenation([GeneratorsOfGroup(N1),

GeneratorsOfGroup(N2),
GeneratorsOfGroup(N3),
GeneratorsOfGroup(N4)]);;

gap> G:=GroupWithGenerators(gen);
<permutation group with 85 generators>
gap> IsSubgroup(CUBE,G);
true
gap> Index(CUBE,G);
1

Ca exprimare concretă de principiu (nu neapărat optimală) a celor 4 op-
eraţii de bază ca succesiuni de operaţii elementare putem folosi secvenţele
furnizate de GAP.
gap> PreImagesRepresentative(hom,PCM2);
L*D*F*D^-1*F^-1*L^-1*F^-1*U^-1*F^-1*R^-1*F*R*U*F^2*L^-1*F^-1*
L^-1*U*L*F*L*F^-1*U^-1*F^-1*U^-1*F*U*F*U^-1*F^-1*U*F^-1*U^-1*
F*U^2*L^-1*U^-1*L^2*F^-1*L^-1*F^-2*U*L^-1*U^-1*L*F*L*F^-1*L^-1
gap> PreImagesRepresentative(hom,SC2);
U^-1*F^-1*R^-1*F*R*U*F*L*F*L^-1*F*L*F^2*D*F*D^-1*F^-1*L^-1*U^-1*
R^-1*F^-1*R*U*L*D*F*D^-1*L^-1*U^-1*R^-1*F^-1*R*F*U*F*L*F*D*F^-1*
D^-1*L^-1
gap> PreImagesRepresentative(hom,PM3);
U^-1*F^-1*R^-1*F*R*U*F*L*D*F*D^-1*F^-1*L^-1*F^-1
gap> PreImagesRepresentative(hom,SM2);
L^-1*F^-2*L*F*L^-1*F*L^2*D*F*D^-1*F^-1*L^-1*U^-1*R^-1*F^-1*R*
F*U*L*D*F*D^-1*F^-1*L^-1*F^-1*U^-1*F^-1*R^-1*F*R*U*F*L^-1*
F^-1*U*L^-1*U^-1*L*F*L*F*L*D*F*D^-1*F^-1*L^-1*F^-1
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O problemă interesantă este problema determinării numărului minim de
rotaţii elementare cu care cubul poate fi rezolvat din orice poziţie amestecată.
Algoritmul care realizează acest lucru a fost denumit Algoritmul lui Dumnezeu
("God’s Algorithm"). În alţi termeni, întrebarea se referă la lăţimea grafului
asociat poziţiilor cubului. Acest număr se numeşte Numărul lui Dumnezeu
("God’s Number"). Recent, în iulie 2010, un grup de cercetători a arătat
că Numărul lui Dumnezeu este 20. Pentru o sumară prezentare a metodei,
trimitem cititorul la pagina http://cube20.org/.

1.3 Probleme propuse

P roblemele propuse în această secţiune nu sunt dificile, ele au scopul,
pe de o parte, să aprofundeze unele aspecte discutate în acest capitol,

pe de altă parte să constituie prilejul de a pune în funcţiune programul GAP
şi a-l folosi pentru "calcule" de structuri.

1. Folosind figurile 1.3, 1.4, de la pagina 33, respectiv figura 1.5 de la pagina
33, se cere:

(a) Să se arate că: compunerea a două simetrii faţă de două axe secante
care formează un unghi de π/4 este o rotaţie cu π/2, având ca centru
de rotaţie punctul de intersecţie a axelor.

(b) Să se arate că cele patru simetrii ale unui pătrat faţă de dreptele
– cele două diagonale şi cele două drepte care unesc mijloacele
perechilor de laturi opuse – generează grupul de simetrii ale pă-
tratului – grupul 7 de la pagina 23.

(c) Să se descrie acest grup cu ajutorul acestor patru generatori şi să
se găsească un set de relaţii suficient pentru a caracteriza grupul.

(d) Să se arate că acest grup este izomorf cu grupul definit în exemplul
1.1.9 de la pagina 36. Să se precizeze explicit izomorfismul dintre
cele două moduri de descriere cu generatori şi relaţii.

Indicaţie: Se poate folosi şi izomorfismul stabilit în exemplul 7 de la
pagina 33.

2. Fie G grupul cubului Rubik 2× 2× 2.

(a) Să se arate că secvenţele de rotaţii care păstrează poziţiile
cubuleţelor, deci schimbă doar orientarea acestora, formează un
subgrup K ≤ G.

(b) Să se arate că K este grup abelian.
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(c) Să se arate că K �G este subgrup normal.
(d) Să se arate că secvenţele de rotaţii care amestecă culorile a două feţe

opuse numai între ele formează de asemenea un subgrup H ≤ G.
(e) G = H o K, adică G este produsul semidirect al celor două sub-

grupuri (vezi [4]).

3. Să se determine indicele grupului de permutări generat de ciclurile din
figurile 1.11(a)-1.11(o), de la pagina 148, în grupul simetric dat de
punctele respective. Să se studieze structura fiecărui grup.

4. Să se arate că grupul deplasărilor (i.e. al translaţiilor şi rotaţiilor) în plan
este produsul semidirect al grupului translaţiilor şi al grupului rotaţiilor
în jurul unui centru fixat.

5. Să se determine grupul de simetrii ale următoarelor obiecte geometrice:

(a) un romb, un trapez isoscel şi un paralelipiped dreptunghic
(b) un poligon regulat cu n laturi
(c) un tetraedru regulat
(d) un cub
(e) un dodecaedru regulat

6. Să se arate că

Fp(p−1) =
{(

a b
0 1

)
| a, b ∈ Zp, a ̸= 0

}
⊂ GL(2,Zp). (1.341)

este un grup de ordin p(p− 1). El este numit grupul lui Frobenius.
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Figura 1.11: Cicluri. (pentru problema 3, pag. 147)
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+ 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480
1 1 1 15 2 1. 2 1 1 1. 2 1 13 1.
2 1 6 2 2 55 2 5 4 4 2 6 4 2
3 1 1 1 1. 1 2 67 1 1 3 1. 1 2
4 2 4 15 4 5 12 5 4 176 11 5 18 12
5 1 2 1. 5 2 2 2 2 2 1. 16 1. 1.
6 2 2 2 16 2 2 4 4 2 6 6 2 261
7 1 1 1. 1 1 2 1. 1. 2 1 1. 1. 1
8 5 52 12 2328 57 51 12 1045 15 42 46 1396 14
9 2 2 1 2 2 1. 1. 2 1. 2 1 1 2

10 2 5 10 4 4 12 15 4 12 4 6 34 10
11 1 1. 1. 1 5 1 1 2 1 1. 1. 1. 1
12 5 5 4 10 4 5 46 5 4 15 4 5 12
13 1 1 2 1. 1 1. 2 1 5 1 1. 2 1.
14 2 15 2 2 4 2 2 23 2 4 10 2 4
15 1. 2 1. 5 2 1. 1. 1. 1. 7 1. 1. 4
16 14 13 231 15 42 177 56092 14 228 12 235 54 42
17 1 2 1 1 1. 1. 1 5 1 1. 2 1 2
18 5 2 5 4 2 2 6 2 5 60 4 2 4
19 1 1 2 1 1 2 1. 1. 1. 1 1 5 1
20 5 13 16 11 37 15 15 49 15 11 41 11 56
21 2 1 1 1. 1 1. 2 2 1. 2 1 1 1.
22 2 2 4 2 4 6 2 2 18 2 2 12 2
23 1 4 1 1. 2 1 1 1. 5 1 2 1 1
24 15 267 14 197 12 197 39 42 12 20169 14 51 202
25 2 1. 2 1. 1. 6 1. 2 1. 2 2 4 2
26 2 4 2 2 6 2 4 10 2 2 4 2 6
27 5 1 1 6 1. 1 1. 1 1 4 1. 1 6
28 4 5 45 5 4 15 4 9 12 5 4 55 4
29 1 1. 1 1 13 1 1 2 1 1 2 1. 1
30 4 4 6 13 4 4 30 6 10 12 4 4 8
31 1 1 2 1 1 2 1 1 14 1. 1 2 1.
32 51 50 43 12 1543 14 54 61 195 44 775 12 *
33 1. 1 1 2 1 1 5 1 1 1. 1 1. 15
34 2 2 6 4 2 16 2 2 4 2 4 6 2
35 1. 3 1. 2 2 1. 4 4 2 1. 1. 2 1.
36 14 4 5 18 12 4 10 4 5 30 5 11 15
37 1 1. 4 1 1 2 1 1 2 1 1. 2 1.
38 2 6 2 2 10 4 2 4 2 2 6 2 4
39 2 1 1. 1. 1 1 4 1. 1 5 1 1 1.
40 14 52 47 238 52 208 40 1640 162 221 51 1213 49

Tabela 1.2: Numărul grupurilor neizomorfe de ordin 1–520 (vezi pag. 98)
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Grupul Ordinul grupului

F1/M 246 · 320 · 59 · 76 · 112 · 133 · 17 · 19 · 23 · 29 · 31 · 41 · 47 · 59 · 71
808017424794512875886459904961710757005754368000000000

F2/B 241 · 313 · 56 · 72 · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 31 · 47
4154781481226426191177580544000000

Fi24/F3+ 221 · 316 · 52 · 73 · 11 · 13 · 17 · 23 · 29
1255205709190661721292800

Fi23 218 · 313 · 52 · 7 · 11 · 13 · 17 · 23
4089470473293004800

Fi22 217 · 39 · 52 · 7 · 11 · 13 = 64561751654400
F3/Th 215 · 310 · 53 · 72 · 13 · 19 · 31 = 90745943887872000
Ly 28 · 37 · 56 · 7 · 11 · 31 · 37 · 67 = 51765179004000000
F5/HN 214 · 36 · 56 · 7 · 11 · 19 = 273030912000000
Co1 221 · 39 · 54 · 72 · 11 · 13 · 23 = 4157776806543360000
Co2 218 · 36 · 53 · 7 · 11 · 23 = 42305421312000
Co3 210 · 37 · 53 · 7 · 11 · 23 = 495766656000
O’N 29 · 34 · 5 · 73 · 11 · 19 · 31 = 460815505920
Suz 213 · 37 · 52 · 7 · 11 · 13 = 448345497600
Ru 214 · 33 · 53 · 7 · 13 · 29 = 145926144000
He 210 · 33 · 52 · 73 · 17 = 4030387200
McL 27 · 36 · 53 · 7 · 11 = 898128000
HS 29 · 32 · 53 · 7 · 11 = 44352000
J4 221 · 33 · 5 · 7 · 113 · 23 · 29 · 31 · 37 · 43

86775571046077562880
J3/HJM 27 · 35 · 5 · 17 · 19 = 50232960
J2/HJ 27 · 33 · 52 · 7 = 604800
J1 23 · 3 · 5 · 7 · 11 · 19 = 175560
M24 210 · 33 · 5 · 7 · 11 · 23 = 244823040
M23 27 · 32 · 5 · 7 · 11 · 23 = 10200960
M22 27 · 32 · 5 · 7 · 11 = 443520
M12 26 · 33 · 5 · 11 = 95040
M11 24 · 32 · 5 · 11 = 7920

Tabela 1.3: Ordinul celor 26 de grupuri sporadice (vezi pag. 115)



Capitolul 2

Rezolvarea ecuaţiilor
polinomiale

E cuaţiile polinomiale sunt obiecte matematice care apar
frecvent în aplicaţiile cele mai diverse ale matematicii. Noi
suntem interesaţi acum de problema rezolvării acestor ecuaţii
algebrice şi de matematica descoperită ca urmare a studierii

rezolvabilităţii lor. Ne propunem să facem o scurtă introducere în teoria lui
Galois, şi să arătăm – fără prezentarea algoritmilor propriu-zişi – că, pen-
tru polinoame de grad nu prea mare, rezolvabilitatea (într-un sens care va fi
precizat pe parcurs) este abordabilă şi algoritmic.

Istoria ecuaţiilor polinomiale este strâns legată de evoluţia conceptului
de număr. Extensia mulţimii numerelor naturale la cele întregi, a mulţimii
numerelor întregi la cele raţionale (fracţionare), a mulţimii numerelor reale la
cele complexe poate fi prezentată ca fiind rezultatul demersului de rezolvare
a unor ecuaţii algebrice. Existenţa acestor mulţimi de numere este justificată
de necesitatea de a descrie spaţiul de soluţii posibile ale unor ecuaţii.

2.1 Polinoame cu coeficienţi într-un corp

O ecuaţie algebrică cu o necunoscută este o ecuaţie definită cu ajutorul
unui polinom. Coeficienţii polinomului sunt considerate numere care

sunt bine definite, şi între care putem efectua operaţiile de adunare şi înmulţire,
cu proprietăţile obişnuite ale acestor operaţii, care pe scurt se formulează
astfel: mulţimea de numere din care alegem coeficienţii formează o structură
de corp comutativ.

151
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În mod formal, aşadar, în acest capitol vom studia ecuaţii de forma:

anx
n + an−1x

n−1 + . . .+ a1x+ a0 = 0, (2.1)

unde ai (i = 0, 1, . . . , n) sunt elemente ale unui corp K de numere (cititorul
poate să aibă în vedere corpul numerelor raţionale Q, corpul numerelor reale
R, corpul numerelor complexe C, corpurile finite Fp ale claselor de resturi
modulo un numărul p prim, etc.). Dacă an ̸= 0, atunci ecuaţia se numeşte
ecuaţie de grad n.

Mulţimea tuturor polinoamelor 2.1 cu coeficienţi în corpul K (de orice
grad) se notează K[x]. Întrucât polinoamele se pot aduna şi se pot înmulţi
între ele, această mulţime formează o structură de inel comutativ. Elementul
nul este 0 (toţi coeficienţii sunt nuli), iar elementul unitate este polinomul
constant 1 (a0 = 1 şi ceilalţi coeficienţi sunt nuli).

Inelul K[x] are multe asemănări cu inelul întregilor Z. Spre exemplu, este
valabilă o teoremă analoagă teoremei împărţirii întregi din Z. Această teoremă
explică în ce mod două numere întregi pot fi împărţite cu rest: pentru oricare
două numere întregi m,n ∈ Z, numite deîmpărţit şi împărţitor, (n ̸= 0) există
două numere întregi q, r, numite cât şi rest, astfel ca:

m = nq + r,

0 ≤ r < |n|,
(2.2)

şi ele sunt unice cu aceste două proprietăţi. Situaţia este analoagă pentru
polinoame.

Teorema 2.1.1. Pentru oricare două polinoame f, g ∈ K[x], g ̸= 0, există
două polinoame q, r ∈ K[x], astfel ca:

f = gq + r,

0 ≤ deg(r) < deg(g),
(2.3)

şi ele sunt unice cu aceste două proprietăţi.

Demonstraţia acestei teoreme este similară cu cea pentru numere întregi,
şi în varianta explicită constituie binecunoscutul algoritm de împărţire cu rest
a polinoamelor – prin urmare nu o vom reproduce aici. Unicitatea câtului şi
a restului rezultă din faptul că gradele polinoamelor se adună la înmulţire:

deg(fg) = deg(f) + deg(g). (2.4)

Să menţionăm că, în timp ce gradul polinoamelor constante nenule este 0,
gradul polinomului nul trebuie considerat −∞, cu convenţia evidentă a com-
portării acestuia la adunare. De aici rezultă, printre altele, faptul că un poli-
nom nu poate fi divizor al unui alt polinom de grad strict mai mic, decât dacă
acesta din urmă este polinomul nul.
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Dacă restul împărţirii lui f cu g este nul, atunci spunem că f este divizibil
cu g (f

... g) sau că g îl divide pe f (g|f).
Să ne reamintim câteva proprietăţi structurale ale inelului polinoamelor

K[x], legate în special de proprietăţile divizibilităţii. Să observăm că analogia
cu inelul întregilor se extinde în continuare.

Elementele inversabile ale inelului polinoamelor sunt polinoamele constante
nenule (în inelul întregilor acestea erau numerele 1 şi −1). Într-adevăr, dacă
a, b ∈ K[x] sunt polinoame nenule, astfel ca ab = 1, atunci deg(a) + deg(b) =
deg(1) = 0, de unde deg(a) = deg(b) = 0, deci a, b ∈ K∗. De aici rezultă
şi faptul că, dacă două polinoame sunt divizibile unul cu celălalt, atunci ele
diferă printr-un factor numeric constant, nenul. Ele se numesc asociate prin
divizibilitate. Într-adevăr, dacă f |g şi g|f , (f, g ̸= 0), atunci af = g şi bg = f
deci abg = g, deci ab = 1.

Cel mai mare divizor comun a două polinoame se defineşte similar ca pentru
numere întregi.

Definiţia 2.1.2. Fie f, g ∈ K[x] două polinoame, măcar unul fiind nenul.
Spunem că polinomul d ∈ K[x] este un cel mai mare divizor comun al lui f şi
g, dacă:

• d|f şi d|g,

• dacă h|f şi h|g, atunci d|h.

Să observăm că dacă două polinoame d1, d2 sunt ambele cel mai mare
divizor comun al lui f şi g, atunci d1|d2 şi d2|d1, adică ele sunt asociate prin
divizibilitate. Pentru a-l face pe cel mai mare divizor comun unic, dintre toate
polinoamele care îndeplinesc cele două condiţii trebuie să desemnăm unul:
spre exemplu, polinomul monic (cel al cărui coeficient dominant – coeficientul
termenului de grad maxim – este 1). Pe acesta îl putem nota atunci d = (f, g).

Din teorema împărţirii întregi rezultă că oricare două polinoame au un cel
mai mare divizor comun.

Teorema 2.1.3. Fie f, g ∈ K[x] două polinoame, g ̸= 0. Atunci există poli-
nomul d = (f, g).

Cel mai mare divizor comun a două polinoame poate fi calculat cu ajutorul
algoritmului lui Euclid – acesta constituind în acelaşi timp şi demonstraţia
existenţei celui mai mare divizor comun. Să observăm mai întâi că pe baza
teoremei împărţirii avem: f = gq + r. Atunci,

(f, g) = (g, r). (2.5)
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Să notăm r−1 = f , şi r0 = g. Atunci, aplicând succesiv teorema împărţirii,
avem:

ri−1 = riqi + ri+1,

0 ≤ deg(ri+1) < deg(ri),
(ri−1, ri) = (ri, ri+1),

(2.6)

i = 1, 2, 3, . . . deci avem un şir strict descrescător de grade ale polinoamelor
care se obţin succesiv ca rest al împărţirii. Un asemenea şir însă este finit, deci
pentru un anumit indice n avem deg(rn) = 0, adică rn ∈ K∗. Încă o împărţire
ne dă rn+1 = 0, şi avem:

(rn, rn+1) = (rn, 0) = arn = d, (2.7)

unde a este inversul coeficientului dominant al lui rn, pentru a-l face pe acesta
polinom monic, în concordanţă cu semnificaţia notaţiei introduse pentru cel
mai mare divizor comun.

Ca un rezultat auxiliar, putem extinde algoritmul lui Euclid pentru a
obţine o exprimare a celui mai mare divizor comun al celor două polinoame
ca o combinaţie liniară a acestora. Algoritmul astfel extins se şi numeşte algo-
ritmul lui Euclid extins şi efectuat în paralel cu determinarea celui mai mare
divizor comun, determină şi cele două polinoame care realizează combinaţia
liniară amintită.

Să observăm că dacă definim şirul de polinoame ai, bi astfel ca:

ri = aif + big, (2.8)

pentru orice i = −1, 0, 1, 2, . . ., atunci, din:

ri−1 = riqi + ri+1 (2.9)

obţinem relaţiile de recurenţă{
ai+1 = ai−1 − qiai,

bi+1 = bi−1 − qibi,
(2.10)

care se aplică recursiv pentru i = 0, 1, 2, . . . , n, cu "iniţializarea" evidentă{
a−1 = 1,
b−1 = 0,

{
a0 = 0,
b0 = 1.

(2.11)

Să vedem un exemplu de calcul... evident, în GAP. Comentariile sunt
inutile, sintaxa comenzilor vorbeşte de la sine.



2.1. POLINOAME CU COEFICIENŢI ÎNTR-UN CORP 155

gap> x:=Indeterminate(Rationals,"x");;
gap> f:=x^5+3*x^4-5*x^3-x^2+7*x+8;;
gap> g:=x^6-x^5+2*x^4-4*x^3+2*x^2+3*x-5;;
gap> Gcd(f,g);
1
gap> L:=GcdRepresentation(f,g);;
gap> a:=L[1];

-39367/8984354*x^5 +19173/4492177*x^4 -90904/4492177*x^3
+360091/8984354*x^2 -253797/8984354*x +699763/8984354,

gap> b:=L[2];
39367/8984354*x^4 +59561/4492177*x^3 -89677/8984354*x^2
+2117/113726*x -338625/4492177

gap> a*f+b*g;
1
gap> a*f+b*g=x^0;
true

Propoziţia 2.1.4. Fie f ∈ K[x] un polinom, şi fie a ∈ K. Atunci:

• Restul împărţirii lui f la polinomul (x− a) este f(a).

• Polinomul f este divizibil cu (x−a) dacă şi numai dacă a este o rădăcină
a lui f .

Într-adevăr, din teorema împărţirii avem:

f = (x− a) · q + r, (2.12)

unde deg(r) < deg(x − a) = 1, prin urmare r ∈ K. Înlocuind x = a avem
f(a) = r. Astfel, dacă f(a) = 0 atunci f = (x − a)q, deci (x − a)|f . Invers,
dacă (x− a)|f atunci r = 0, deci f(a) = 0.

Consecinţa 2.1.5. Un polinom f ∈ K[x] de grad n = deg(f) poate avea cel
mult n rădăcini.

Într-adevăr, dacă f = (x − a)g, atunci deg(g) = n − 1, şi un argument
inductiv, folosind propoziţia anterioară, arată că f are cel mult n rădăcini.

Fie, ca şi până acum, K un corp arbitrar de numere, şi fie f ∈ K[x]
un polinom arbitrar. Dacă deg(f) = 1, adică f = ax + b, a ̸= 0, atunci
x = −b/a ∈ K este o rădăcină a lui f , deci este singura rădăcină a lui f .
Fie acum deg(f) ≥ 2. În general, nu mai suntem asiguraţi de existenţa unei
rădăcini a lui f în K. Spre exemplu, f = x2 − 2, f ∈ Q[x], nu are rădăcini
în Q (fapt demonstrat încă de Euclid, în formularea echivalentă geometrică:
diagonala unui pătrat este un segment incomensurabil cu latura pătratului).
Similar, f ∈ R[x], f = x2 + 1, nu are rădăcini reale, deoarece pentru orice
număr real x ∈ R, x2 + 1 ≥ 1 > 0.

În inelul întregilor, numerele 2, 3, 5, 7, 11, . . . sunt numere prime. Acestea
nu au divizori proprii, altfel spus, singurii divizori ai lor sunt ±1 şi ele însele
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(± ele însele). În inelul numerelor întregi, dacă un număr prim p ∈ Z divide
un produs de două numere ab, atunci el divide unul din cele două numere.
Într-adevăr, dacă p ̸ |b, atunci singurul divizor comun al lor este 1 (sau −1,
dar această distincţie nu este importantă), altfel spus ele sunt relativ prime,
(b, p) = 1. Există atunci două numere întregi m, q ∈ Z, cu care se realizează
reprezentarea lui 1 astfel:

bm+ qp = 1. (2.13)
Obţinem de aici p|abm + aqp = a. Folosind această proprietate a numerelor
prime, se demonstrează teorema fundamentală a aritmeticii.

Teorema 2.1.6. Orice număr întreg n ∈ Z are forma:

n = ±p1p2 · · · pk, (2.14)

unde numerele p1, p2, . . . , pk sunt numere prime, şi o astfel de reprezentare
este unică, abstracţie făcând de ordinea factorilor.

Demonstraţie. Putem presupune n > 0. Dacă n nu are divizori proprii, atunci
n = p1, şi am terminat. Dacă n1|n este un divizor propriu, atunci n1 < n, şi,
continuând cu raţionamentul cu n1, într-un număr finit de paşi, dăm de un
divizor prim p1 al lui n. Acum, n = p1n1 şi avem: sau n1 însuşi este prim,
sau un raţionament identic arată că avem un divizor propriu prim p2|n1, deci
n1 = p2n2, adică n = p1p2n2 şi n2 < n1. Este clar că, după un număr finit de
paşi n = p1p2 · · · pk, unde toţi factorii sunt numere prime.

Unicitatea acestei descompuneri rezultă astfel. Fie n = q1q2 · · · ql o altă
descompunere a lui n în factori primi. Deoarece p1|q1q2 · · · ql, îl divide pe
unul din factori, şi acesta fiind şi el prim coincide cu acesta, adică (după o
eventuală renumerotare) avem p1 = q1. Acum avem p2p3 · · · pk = q2q3 · · · ql, şi
raţionamentul se reia pentru p2. Va rezulta p2 = q2 şi, după un număr finit de
paşi, k = l şi rezultă egalitatea tuturor factorilor în cele două descompuneri.

Această demonstraţie se poate repeta practic textual şi pentru polinoame,
adică în inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp. Definim mai întâi
un polinom f ca fiind ireductibil dacă nu are divizori proprii, adică nici un
polinom g de grad mai mic, dar cel puţin 1 (1 ≤ deg(g) < deg(f)), nu îl divide
pe f . Avem atunci următoarea teoremă.

Teorema 2.1.7. Orice polinom f ∈ K[x] se poate scrie sub forma:

f = ap1p2 · · · pk, (2.15)

unde numerele p1, p2, . . . , pk ∈ K[x] sunt polinoame ireductibile monice, iar
a ∈ K. O astfel de reprezentare este unică, abstracţie făcând de ordinea
factorilor.
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Cum putem recunoaşte dacă un polinom este sau nu ireductibil? Şi, dacă
nu este ireductibil, cum putem calcula o descompunere a sa în factori ire-
ductibili? Aceste întrebări nu sunt uşoare în general, deoarece algoritmii naivi
de testare a divizibilităţii (ciurul lui Eratostene) nu sunt performanţi. Prob-
lematica testării primalităţii şi a factorizării, atât pentru numere întregi cât şi
pentru polinoame, constituie subiect de cercetare şi astăzi, şi merită un capi-
tol de sine stătător într-un posibil volum următor al incursiunilor în algebra
computaţională.

Amintim aici doar un criteriu de ireductibilitate pentru polinoame cu co-
eficienţi raţionali. Fie deci f ∈ Q[x] un astfel de polinom. Dacă înmulţim
polinomul cu cel mai mic multiplu comun al numitorilor tuturor coeficienţilor,
obţinem un polinom cu coeficienţi întregi. Este evident că acesta este ire-
ductibil exact atunci când cel de dinainte este ireductibil. Se pune următoarea
întrebare naturală: dacă acesta – deci un polinom cu coeficienţi întregi – este
reductibil în Q[x], să spunem f = gh, unde g, h ∈ Q[x], atunci nu cumva
coeficienţii lui g şi h pot fi aleşi tot numere întregi? Răspunsul este afirmativ,
şi este formulat în următoarea remarcă.

Observaţia 2.1.8. Fie f ∈ Q[x] un polinom, care are toţi coeficienţii numere
întregi. Dacă f este reductibil, şi avem f = gh, unde g, h ∈ Q[x], atunci g şi h
pot fi alese astfel ca toţi coeficienţii acestora să fie de asemenea numere întregi.
Dacă f este un polinom monic, g şi h pot fi alese tot polinoame monice.

Demonstraţie. Să înmulţim egalitatea f = gh cu cel mai mic multiplu comun
m al tuturor coeficienţilor celor două polinoame g şi h. Obţinem egalitatea:

mf = g1h1, (2.16)

în care toate polinoamele au coeficienţi întregi. Fie p un divizor prim al lui
m. Trecând toţi coeficienţii în corpul Zp, obţinem egalitatea:

0 = ĝ1ĥ1, (2.17)

în Zp[x]. Dar inelul polinoamelor cu coeficienţi în Zp nu are divizori ai lui 0,
deci unul din cele două polinoame – să spunem ĝ1 = 0 – este nul, adică toţi
coeficienţii lui g1 sunt divizibili cu p. Simplificând cu p ecuaţia 2.16, obţinem:

m1f = g2h2, (2.18)

şi repetăm procedeul cu toţi divizorii primi ai luim1, de unde rezultă afirmaţia.
Este acum evident şi faptul că, dacă polinomul f este monic, întrucât

coeficientul 1 al termenului de rang maxim se obţine ca produs al celor doi
coeficienţi dominanţi a două polinoame cu coeficienţi întregi, deci ca produs
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a două numere întregi, acestea nu pot fi decât ori ambele egale cu 1 ori am-
bele egale cu −1. Astfel, dacă f este monic şi reductibil, atunci g şi h, în
descompunerea f = gh, pot fi alese tot monice.

Criteriul formulat în propoziţia de mai jos este un test util de ireductibi-
litate în Q[x] pentru polinoame monice cu coeficienţi întregi.

Propoziţia 2.1.9 (Criteriul lui Eisenstein). Fie f ∈ Q[x] un polinom monic:

f = xn + an−1x
n−1 + . . .+ a1x+ a0, (2.19)

care are toţi coeficienţii numere întregi, ai ∈ Z, i = 0, 1, . . . , n− 1. Dacă toţi
coeficienţii sunt divizibili cu un anumit număr prim p,

p|ai, i = 0, 1, . . . , n− 1, p2 - a0, (2.20)

şi a0 nu este divizibil cu p2, atunci polinomul f este ireductibil în Q[x].

Demonstraţie. Presupunem prin absurd că f este reductibil, deci:

f = gh, (2.21)

unde deg(g),deg(h) < n, deg(g)+deg(h) = n. Pe baza celor de mai sus ambele
polinoame g şi h pot fi alese monice şi cu coeficienţi întregi:

g = xr + br−1x
r−1 + . . .+ b1x+ b0, r ≥ 1

h = xs + cs−1x
s−1 + . . .+ c1x+ c0, s ≥ 1.

(2.22)

Atunci a0 = b0c0 şi, deoarece p | a0 = b0c0, dar p2 - b0c0, avem spre exemplu
p | b0, p - c0. Dacă trecem la clase de resturi modulo p avem

xn = f̂ = ĝĥ,

ĝ = xr + b̂r−1x
r−1 + . . .+ b̂kx

k,

ĥ = xs + ĉs−1x
s−1 + . . .+ ĉ1x+ ĉ0,

(2.23)

unde k ≤ r şi b̂k ̸= 0, dacă k < r, şi b̂k = 1, dacă k = r, este coeficientul nenul
al termenului de grad cel mai mic. Astfel, termenul de grad cel mai mic din
produsul ĝĥ = f̂ are gradul k ≤ r < n, o contradicţie.

Ideea transformării coeficienţilor întregi în clase de resturi modulo un
număr prim poate fi folosită şi în alt mod.
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Propoziţia 2.1.10. Fie f ∈ Q[x] un polinom:

f = anx
n + an−1x

n−1 + . . .+ a1x+ a0, (2.24)

care are toţi coeficienţii numere întregi, ai ∈ Z, i = 0, 1, . . . , n. Dacă există
un număr prim p, p - an, astfel ca polinomul f̂ ∈ Zp[x]:

f̂ = ânx
n + ân−1x

n−1 + . . .+ â1x+ â0, (2.25)

să fie ireductibil în Zp[x], atunci polinomul f este ireductibil în Q[x].

Demonstraţie. Într-adevăr, se vede imediat că, dacă f este reductibil în Q[x],
deci f = gh, atunci f̂ va fi reductibil, în Zp[x], cu descompunerea f̂ = ĝĥ.
Aceasta deoarece gradele acestor polinoame se păstrează: deg(f̂) = deg(f),
deci şi deg(ĝ) = deg(g) şi deg(ĥ) = deg(h), fapt care rezultă din ipoteza
p - an.

Spuneam mai sus că nu vom aborda aici problema testării ireductibilităţii
şi nici a descompunerii în factori pentru polinoame cu coeficienţi într-un corp.
Să semnalăm totuşi în încheierea acestei secţiuni existenţa unor asemenea
algoritmi, care se regăsesc bineînţeles şi în GAP.

Definim un polinom cu coeficienţi raţionali, şi îl descompunem în factori.
gap> x:=Indeterminate(Rationals,"x");;
gap> f:=(x^4-5*x^3-x^2+7*x+8)*(x^2+x+1);;
gap> Factors(f);
[ x^2+x+1, x^4-5*x^3-x^2+7*x+8 ]

Cel mai mic multiplu comun al numitorilor coeficienţilor poate fi dat factor
comun.
gap> f:=2/5*x^3-7/10*x^2-1/6*x+7/12;;
gap> L:=PrimitivePolynomial(f);
[ 24*x^3-42*x^2-10*x+35, 1/60 ]

"Coborârea" coeficienţilor într-un corp finit se face astfel...
gap> PolynomialModP(g,7);
Z(7)*x_2^3+Z(7)^4*x_2
gap> PolynomialModP(g,2);
Z(2)^0
gap> PolynomialModP(g,3);
-x_2-Z(3)^0

...şi descompunerea în factori cu coeficienţii reduşi:
gap> g;
24*x^3-42*x^2-10*x+35
gap> h:=PolynomialModP(g,5);
-x_2^3+Z(5)^3*x_2^2
gap> Factors(PolynomialRing(GF(5)),h);
[ -x_2, x_2, x_2+Z(5) ]
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2.1.1 Discriminantul unui polinom

Discriminantul unui polinom se defineşte ca un anumit polinom simetric în
rădăcinile polinomului, cu ajutorul căruia se poate formula o condiţie algebrică
în termenii coeficienţilor polinomului, pentru ca rădăcinile sale să fie distincte
două câte două.

Să facem cunoştinţă deci mai întâi cu câteva fapte despre polinoame si-
metrice.

Definiţia 2.1.11. Fie f ∈ k[x1, x2, . . . , xn] un polinom. Polinomul f se nu-
meşte simetric dacă:

f(xσ(1), xσ(2), . . . , xσ(n) = f(x1, x2, . . . , xn), (2.26)

pentru orice permutare σ ∈ Sn.

Exemple de polinoame simetrice în trei variable sunt:

x2
1x2 + x2

2x1 + x2
1x3 + x2

3x1 + x2
2x3 + x2

3x2

x3
1 + x3

2 + x3
3 − 3x1x2x3

x5
1 + x5

2 + x5
3

3(x3
1 + x3

2 + x3
3)2 + 2(x2

1 + x2
2 + x2

3)3

(2.27)

Polinoamele

s1 = x1 + x2 + . . .+ xn

s2 = x1x2 + x1x3 + . . .+ x1xn + x2x3 + . . .+ xn−1xn

. . .

sk =
∑

i1<i2<...<ik

xi1xi2 · · ·xik

. . .

sn = x1x2 · · ·xn,

(2.28)

se numesc polinoame simetrice elementare. Dăm aici, fără demonstraţie,
(demonstraţia nu este complicată şi nu implică nici artificii tehnice impor-
tante, pentru scopurile noastre actuale) teorema fundamentală a polinoamelor
simetrice.

Teorema 2.1.12 (Teorema fundamentală a polinoamelor simetrice). Orice
polinom simetric f ∈ k[x1, x2, . . . , xn] se poate scrie, în mod unic, ca un
polinom al polinoamelor simetrice elementare, mai exact există (un singur)
g ∈ k[x1, x2, . . . , xn] astfel ca:

f(x1, x2, . . . , xn) = g(s1, s2, . . . , sn). (2.29)
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Polinoamele din exemplele 2.27 se exprimă, cu ajutorul polinoamelor si-
metrice elementare, astfel (formule obţinute cu Mathematica):

x2
1x2 + x2

2x1 + x2
1x3 + x2

3x1 + x2
2x3 + x2

3x2 = s1s2 − 3s3

x3
1 + x3

2 + x3
3 − 3x1x2x3 = s3

1 − 3s1s2

x5
1 + x5

2 + x5
3 = 5s3s

2
1 + s5

1 − 5s3s2 − 5s3
1s2 + 5s1s

2
2

3(x3
1 + x3

2 + x3
3)2 + 2(x2

1 + x2
2 + x2

3)3 =
27s2

3 + 18s3s
3
1 + 5s6

1 − 54s3s1s2 − 30s4
1s2 + 51s2

1s
2
2 − 16s3

2

(2.30)

Un caz particular important al polinoamelor simetrice este suma puterilor
variabilelor.

Definiţia 2.1.13. Definim suma puterilor de exponent k a variabilelor
x1, x2, . . . , xn astfel:

pk = xk
1 + xk

2 + . . .+ xk
n. (2.31)

Exprimarea acestora cu ajutorul polinoamelor simetrice elementare este
dată de formulele recursive ale lui Newton. Dăm mai jos aceste formule re-
cursive, tot fără demonstraţie.

Teorema 2.1.14. Avem următoarele relaţii recursive între polinoamele pk şi
sl:

p1 − s1 = 0
p2 − s1p1 + s2p0 = 0
p3 − s1p2 + s2p1 − s3p0 = 0
. . .

pn − s1pn−1 + s2pn−2 + . . .+ (−1)nsnp0 = 0
pn+k − s1pn+k−1 + s2pn+k−2 + . . .+ (−1)nsnpk = 0, k ≥ 1

(2.32)

Să observăm că aceste formule ne permit exprimarea polinoamelor simetri-
ce fundamentale cu ajutorul puterilor variabilelor până la exponentul n. Ca-
racteristica corpului de coeficienţi trebuie în acest caz să fie totuşi 0, deoarece
p0 = n, şi fiecare formulă implică şi o împărţire, pe rând, cu 1, 2, 3, . . . , n.

Legătura dintre polinoamele simetrice şi ecuaţiile algebrice se face cu aju-
torul relaţiilor lui Viète. Fie f ∈ K[x] un polinom:

f(x) = anx
n + an−1x

n−1 + . . .+ a1x+ a0, an ̸= 0, (2.33)

şi fie x1, x2, . . . , xn ∈ K rădăcinile sale în corpul K. Atunci avem descom-
punerea în factori

f(x) = an(x− x1)(x− x2) · · · (x− xn). (2.34)
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Identificând coeficienţii după descompunerea parantezelor, obţinem relaţiile
lui Viète,

−an−1
an

= x1 + x2 + . . .+ xn = s1

an−2
an

= x1x2 + x1x3 + . . .+ x1xn + x2x3 + . . .+ xn−1xn = s2

. . .

(−1)k an−k

an
=

∑
i1<i2<...<ik

xi1xi2 · · ·xik
= sk

. . .

(−1)n a0
an

= x1x2 · · ·xn = sn,

(2.35)

adică tocmai polinoamele simetrice elementare în rădăcinile polinomului f
exprimate cu ajutorul coeficienţilor acestuia.

Fie f ∈ K[x] polinomul de gradul 2:

f(x) = a2x
2 + a1x+ a0, a2 ̸= 0, (2.36)

Rădăcinile acestuia – dacă ele există – sunt date de formulele:

x1 = −a1 +
√

∆
2a2

, x2 = −a1 −
√

∆
2a2

, (2.37)

unde ∆ = a2
1 − 4a0a2, iar existenţa rădăcinilor înseamnă caracteristica lui

K diferită de 2, şi existenţa în K a rădăcinii pătrate δ2 = ∆. Avem atunci
exprimarea lui ∆:

∆ = (x1 − x2)2, (2.38)

un polinom simetric în variabilele x1, x2, ∆ = s2
1 − 4s2. Condiţia ca ecuaţia

f(x) = 0 să aibă rădăcini distincte este ca ∆ ̸= 0.
Expresia 2.38 a lui ∆ se numeşte discriminantul polinomului (respectiv al

ecuaţiei) şi se generalizează pentru polinoame de grad superior 2.33, astfel:

∆ =
∏

1≤i<j≤n

(xi − xj)2. (2.39)

Produsul conţine deci diferenţele tuturor perechilor distincte de rădăcini ale
polinomului, prin urmare este un polinom simetric în aceste rădăcini. Spre
exemplu, pentru ecuaţia de gradul 3 discriminantul este:

∆ = s2
1s

2
2 − 4s3

2 − 4s3
1s3 + 18s1s2s3 − 27s2

3, (2.40)

unde polinoamele simetrice elementare se exprimă în funcţie de coeficienţi, cu
ajutorul relaţiilor 2.35.
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2.2 Extinderi algebrice de corpuri

P ână acum, mulţimea coeficienţilor polinoamelor considerate nu a
jucat nici un rol deosebit, în afara faptului că avea o structură de corp.

În acest fel corpurile finite (studiate mai pe larg în cadrul volumului 1, vezi
[10]), spre exemplu, pot fi considerate drept coeficienţi ai polinoamelor. În
cotinuare – deşi în esenţă toate consideraţiile sunt valabile la acelaşi nivel
de generalitate – vom considera polinoame cu coeficienţi raţionali, şi privim
corpul numerelor raţionale ca un subcorp al corpului numerelor complexe.
Astfel, toate corpurile de numere care vor intra în scenă vor fi extinderi ale
corpului numerelor raţionale, şi vor fi în acelaşi timp subcorpuri ale corpului
numerelor complexe. Corpurile le vom nota cu literele K,L,E, F, ... majuscule.

Definiţia 2.2.1. Fie K,E două corpuri, astfel ca K ⊆ E. Atunci, spunem că
K este un subcorp al lui E sau că E este o extindere a lui K şi vom nota acest
fapt uneori E/K.

Să observăm că, dacă E este o extindere a lui K, atunci E este un spaţiu
vectorial peste corpul K. Dimensiunea acestui spaţiu vectorial – notată [E :
K] = dimK(E) – se numeşte gradul extinderii.

Dacă [E : K] este finit ([E : K] <∞), spunem că extinderea este finită.

Exemplele 2.2.2. Să vedem câteva exemple imediate de extinderi de corpuri.

1. Q(
√

2) = {a+ b
√

2 | a, b ∈ Q} este un corp, extindere a lui Q de gradul
2. Într-adevăr, operaţiile de adunare şi înmulţire a numerelor de această
formă sunt interne şi îi conferă mulţimii o structură de corp, evident
extindere a lui Q. Dimensiunea ca spaţiu vectorial al acestuia peste Q
este 2, deoarece {1,

√
2} este o bază.

2. Q(i) = {a + bi | a, b ∈ Q, i2 = −1} este de asemenea un corp, extindere
a lui Q de gradul 2, deoarece {1, i} este o bază.

3. Q(x) = {f(x)/g(x) | f, g ∈ Q[x], f ̸= 0}, adică: corpul fracţiilor
raţionale cu nedeterminata x este o extindere infinită a lui Q. Bineînţeles
extinderile R/Q şi C/Q sunt tot extinderi infinite.

4. Q(ω) = {c0 + c1ω + c2ω
2 + . . . + cp−2ω

p−2 | c0, . . . , cp−2 ∈ Q}, unde
ω = cos(2π/p) + i sin(2π/p) şi p este număr prim, este o extindere de
grad p a lui Q.

Într-adevăr, avem ωp = 1, dar avem şi:

1 + ω + ω2 + . . .+ ωp−1 = 0, (2.41)
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deoarece xp − 1 = (x− 1)(xp−1 + . . .+ x+ 1). Polinomul:

f = 1 + x+ x2 + . . .+ xp−1 (2.42)

este ireductibil în Q[x], ceea ce rezultă aplicând criteriul de ireductibili-
tate al lui Eisenstein 2.1.9, de la pagina 158, prin substituţia x = y + 1
(exerciţiu, problema 1). Polinomul:

g = c0 + c1x+ c2x
2 + . . .+ cp−2x

p−2 (2.43)

are grad mai mic decât f , deci este relativ prim cu acesta. Conform
algoritmului Euclid extins, există polinoamele h, k ∈ Q[x], astfel ca:

hg + kf = 1. (2.44)

De aici rezultă, prin substituţia x = ω,

1/g(ω) = h(ω), (2.45)

ceea ce înseamnă că împărţirea în Q(ω) este posibilă. Celelalte propri-
etăţi necesare structurii de corp al lui Q(ω) sunt evidente. Spre exemplu,
regula de înmulţire este de fapt (să nu uităm f(ω) = 0):

g(ω) · h(ω) = (gh)(ω) = r(ω), (2.46)

unde r = ghmod (f), adică restul împărţirii gh la f , gh = fq + r.

Definiţia 2.2.3. Fie E/K o extindere de corpuri.

1. Fie α1, α2, . . . , αn ∈ E elemente ale corpului E. Corpul cel mai mic –
intersecţia tuturor corpurilor – care conţine aceste elemente, se numeşte
(sub)corpul generat de α1, α2, . . . , αn, şi se notează K(α1, α2, . . . , αn).

2. În particular extinderea K(α)/K se numeşte extindere simplă.

3. Un element α se numeşte algebric peste K, dacă există un polinom f cu
coeficienţi în K, f ∈ K[x] astfel ca f(α) = 0, altfel spus α este rădăcina
unui polinom cu coeficienţi în K. Dacă α nu este algebric, se numeşte
transcendent peste K.

4. Fie α un element algebric peste K. Polinoamele g ∈ K[x] pentru care
g(α) = 0 formează (uşor de văzut) un ideal în K[x]. Cum orice ideal
în K[x] este ideal principal, acesta este generat de un polinom f . Acest
polinom (considerat monic) se numeşte polinomul minimal al lui α.

Polinomului minimal are următoarea proprietate.
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Propoziţia 2.2.4. Fie α ∈ E un element algebric peste K, având polinomul
minimal f ∈ K[x]. Atunci:

K(α) = K[α] = K[x]/(f). (2.47)

Gradul extinderii K(α)/K este [K[α] : K] = deg(f).

Demonstraţie. Prima egalitate este practic demonstrată în cadrul punctului
(4) al exemplelor 2.2.2 de la pagina 163. Tot ce trebuie să observăm acum este
că polinomul minimal al unui element algebric este ireductibil. Într-adevăr,
dacă f este polinom minimal pentru α şi, prin absurd, ar fi reductibil, atunci
am avea f = gh, unde ambele polinoame g şi h ar fi divizori proprii (de
grad mai mic decât gradul lui f) şi, din f(α) = g(α)h(α) = 0, ar rezulta ori
g(α) = 0 ori h(α) = 0, în contradicţie cu alegerea lui f ca polinom minimal.

A doua egalitate se demonstrează astfel. Considerăm aplicaţia de substi-
tuţie a lui x cu α,

α : K[x] −→ K[α], α(g) = g(α). (2.48)

Aplicaţia este evident surjectivă. Polinomul f fiind polinomul minimal al lui α,
nucleul aplicaţiei este evident idealul generat de f , adică (f) ⊂ K[x]. Teorema
de izomorfism al inelelor, analoagă celei de la grupuri, ne asigură că are loc
izomorfismul K[α] ∼= K[x]/ ker(α) = K[x]/(f).

Pentru a încheia demonstraţia, să observăm că, dacă deg(f) = n, atunci
{1, α, α2, . . . , αn−1} este o bază a lui K[α], ca spaţiu vectorial peste K.

O extindere finită a unei extinderi finite este tot o extindere finită. Mai
precis, avem:

Propoziţia 2.2.5. Fie E/K şi F/E extinderi finite, gradele extinderilor fiind
E : K] = n şi [F : E] = m. Atunci, gradul extinderii F/K este [F : K] = nm.

Demonstraţie. Fie:
{α1, α2, . . . , αn} ⊂ E (2.49)

o bază a extinderii E/K şi:

{β1, β2, . . . , βm} ⊂ F (2.50)

o bază a extinderii F/E. Vom arăta că:

{αiβj | i = 1, . . . , n, j = 1, . . . ,m} ⊂ F (2.51)

este o bază a extinderii F/K. Faptul că această mulţime este un sistem de
generatori se arată simplu: fie x ∈ F arbitrar; deoarece F este o extindere a
lui E, există elementele b1, b2, . . . , bm ∈ E astfel ca:

x = b1β1 + b2β2 + . . .+ bmβm. (2.52)
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Aceşti coeficienţi însă se exprimă sub forma unor combinaţii liniare ale ele-
mentelor bazei lui E peste K, deci:

bj = a1jα1 + a2jα2 + . . .+ anjαn. (2.53)

Prin urmare:

x =
n∑

i=1

m∑
j=1

aijαiβj . (2.54)

Independenţa liniară peste K a acestui set de generatori este şi ea simplu de
arătat. Fie:

n∑
i=1

m∑
j=1

aijαiβj = 0, (2.55)

unde aij ∈ K. Atunci:
m∑

j=1
(

n∑
i=1

aijαi)βj = 0, (2.56)

deci, din independenţa liniară a elementelor bazei lui F peste E, avem pentru
orice j:

n∑
i=1

aijαi = 0. (2.57)

Dar şi acest sistem este liniar independent, deci aij = 0 pentru orice i =
1, 2, . . . , n şi j = 1, 2, . . . ,m.

2.2.1 Corpul de descompunere al unui polinom

Conform teoremei fundamentale a algebrei, orice polinom de grad n cu coe-
ficienţi complecşi se descompune în n factori de gradul întâi; sau, echivalent,
are n rădăcini complexe. În cazul în care coeficienţii polinomului sunt luaţi
dintr-un subcorp al corpului numerelor complexe, atunci este posibil să existe
un corp mai mic în care polinomul se descompune în factori liniari, altfel spus
un corp mai mic care să conţină toate rădăcinile polinomului.

Definiţia 2.2.6. Fie f ∈ K[x] un polinom, K fiind subcorp al corpului C al
numerelor complexe. Cel mai mic subcorp E al lui C – extindere a lui K care
conţine toate rădăcinile polinomului f – se numeşte corpul de descompunere
al polinomului f . El este cel mai mic subcorp al lui C în care polinomul f se
descompune în factori de gradul întâi.

Să vedem câteva exemple edificatoare.
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Exemplele 2.2.7. Vom analiza mai jos câteva polinoame cu coeficienţi ra-
ţionali, vom calcula rădăcinile polinomului şi corpul în care polinomul se de-
scompune în factori liniari. Determinăm şi gradul extinderii, respectiv stabilim
dacă extinderea este simplă.

1. Polinomul: f = x2 − 2. Rădăcinile sunt evident cele două numere reale
notate uzual ±

√
2. Adiţionarea lui

√
2 la corpul Q conduce la corpul

Q(
√

2) = {a + b
√

2 | a, b ∈ Q}. Polinomul f ∈ Q[x] fiind ireductibil,
această mulţime este un corp, extindere a lui Q, în care {1,

√
2} este o

bază. Astfel, gradul extinderii este 2, şi extinderea este simplă.

2. Polinomul: x2 + 1. Rădăcinile sunt ±i. Adiţionarea lui i la corpul Q
conduce la corpul Q(i) = {a + bi | a, b ∈ Q|}. Polinomul f ∈ Q[x] este
ireductibil, deci aceasta mulţime este corp, extindere a lui Q, în care
{1, i} este o bază. Gradul extinderii este 2, şi extinderea este simplă.

3. Polinomul: f = xp − 1, unde p este număr prim. Polinomul se descom-
pune în factori ireductibili în Q[x] astfel:

f = (x− 1)(xp−1 + xp−2 + . . .+ x+ 1), (2.58)

al doilea factor fiind ireductibil pe baza criteriului lui Eisenstein (vezi
problema 1 de la pagina 189). Rădăcinile lui f sunt cele p rădăcini
complexe de ordin p ale unităţii,

ωk = cos(2πk/p) + i sin(2πk/p), k = 0, 1, 2, . . . , p− 1. (2.59)

Notăm:
ω = cos(2π/p) + i sin(2π/p). (2.60)

Se constată că ωk = ωk, (ω0 = 1) pentru toate valorile k = 0, 1, . . . , p−1,
deci:

Q(1, ω1, ω2, . . . , ωp−1) = Q(ω). (2.61)

O bază a extinderii Q(ω)/Q este:

{1, ω, ω2, . . . , ωp−2}, (2.62)

unde numărul elementelor este egal cu gradul polinomului minimal al lui
ω, deci p− 1. Extinderea este simplă.

4. Polinomul: f = xp − 2, unde p este număr prim p ≥ 3. Polinomul este
ireductibil în Q[x] (se ştie că p

√
2 este număr iraţional, fapt "demonstrat"

geometric, pentru p = 2, încă în Antichitate). Extinderea Q( p
√

2)/Q are
baza:

{1, p
√

2, p
√

22
, . . . ,

p
√

2p−1}, (2.63)
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deci gradul acestei extinderi este [Q( p
√

2) : Q] = p. Am văzut în cadrul
exemplului precedent – consideraţiile se repetă şi aici – că adiţionarea
lui ω = cos(2π/p) + i sin(2π/p) conduce la o extindere de grad p − 1.
Câtul primelor două rădăcini este ω, deci corpul de descompunere este
Q(ω, p

√
2). Pe baza propoziţiei 2.2.5 de la pagina 165 rezultă:

[Q(ω, p
√

2) : Q] = [Q(ω, p
√

2) : Q( p
√

2)][Q( p
√

2) : Q] = (p− 1)p.

Se poate demonstra că şi această extindere este simplă (vezi teorema
2.2.14, pagina 171).

5. Polinomul: f = x4 − 10x2 + 1. Într-adevăr, notând x2 = y, obţinem
y = 5± 2

√
6. Avem însă:

5− 2
√

6 = (
√

3−
√

2)(
√

3 +
√

2)
5 + 2

√
6 = (−

√
3−
√

2)(−
√

3 +
√

2),
(2.64)

deci rădăcinile complexe sunt:

x1 =
√

3 +
√

2
x2 =

√
3−
√

2
x3 = −

√
3−
√

2
x4 = −

√
3 +
√

2.

(2.65)

Să identificăm mai precis corpul de descompunere Q(x1, x2, x3, x4). Mai
întâi, deoarece x3 = −x1 şi x4 = −x2, avem Q(x1, x2, x3, x4) =
Q(x1, x2). Deoarece:

√
3 = 1/2(x1 + x2)
√

2 = 1/2(x1 − x2)
(2.66)

avem Q(x1, x2) = Q(
√

3,
√

2), de unde şi gradul acestei extinderi
[Q(
√

3,
√

2) : Q] = [Q(
√

3,
√

2) : Q(
√

3] · [Q(
√

3) : Q] = 2 · 2 = 4.
Pe de altă parte:

x1 =
√

3 +
√

2
x2

1 = 5 + 2
√

6
x3

1 = 9
√

3 + 11
√

2,

(2.67)

de unde putem exprima
√

3 şi
√

2 cu ajutorul lui x1:
√

3 = −9/2x1 − 1/2x3
1√

2 = 11/2x1 + 1/2x3
1,

(2.68)

ceea ce arată că Q(
√

3,
√

2) = Q(
√

3+
√

2). Astfel extinderea este simplă.
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Noi ne limităm la corpurile de descompunere ale polinoamelor cu coeficienţi
raţionali, acestea fiind evident subcorpuri ale corpului numerelor complexe.
Abstract, pentru orice polinom cu coeficienţi într-un corp se poate construi un
corp de descompunere, rezultat pe care îl dăm aici fără detaliile demonstraţiei.

Propoziţia 2.2.8. Fie f ∈ K[x] un polinom ireductibil de grad n. Atunci,
există un corp de descompunere E al lui f , şi gradul extinderii E/K este
majorat de n!.

Demonstraţia constă dintr-o inducţie după gradul polinomului f , şi extin-
derea lui K la K[x]/(f).

2.2.2 Polinoamele ciclotomice

Am văzut în secţiunea precedentă că rădăcinile complexe ale unităţii pot in-
terveni în exprimarea rădăcinilor diverselor polinoame. Este atunci natural
să ne întrebăm cum arată polinoamele minimale ale acestor rădăcini. Aceste
polinoame se numesc polinoame ciclotomice.

Să ne aducem aminte că cele n rădăcini complexe de ordin n ale unităţii
formează un grup multiplicativ, ciclic. Ele sunt de fapt numerele complexe:

ωk = cos(2πk/n) + i sin(2πk/n), k = 0, 1, 2, . . . , n− 1, (2.69)

sau, în notaţia exponenţială, mai simplă, ωk = e2πki. Generatorii acestui grup
ciclic se numesc rădăcini primitive, de ordin n, şi ele sunt exact acele ωk pentru
care (k, n) = 1, altfel spus indicele este relativ prim cu n. Numărul acestor
rădăcini primitive este φ(n), o funcţie multiplicativă numită funcţia lui Euler.
Dacă notăm ω = ω1, atunci avem şi ωk = ωk. Polinoamele ciclotomice sunt
deci definite astfel.

Definiţia 2.2.9. Polinomul ciclotomic de ordin n se defineşte ca produsul
tuturor factorilor de forma (x−ω), unde ω este rădăcină primitivă de ordin n
a unităţii, deci prin formula:

Φn =
∏

0<k<n,

(k,n)=1

(x− ωk). (2.70)

Din definiţia polinoamelor ciclotomice rezultă imediat că:∏
d|n

Φd = xn − 1, (2.71)

deoarece fiecare rădăcină de ordin n a unităţii este rădăcină primitivă pen-
tru exact unul din divizorii lui n. Astfel, această formulă poate servi şi la
determinarea succesivă a polinoamelor ciclotomice. Proprietatea crucială a
polinoamelor ciclotomice este dată în următoarea teoremă.
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Teorema 2.2.10. Polinoamele ciclotomice Φn(x) sunt ireductibile în Q[x].

Pentru demonstraţie, trimitem spre exemplu la [22]. Să vedem cum arată
polinoamele ciclotomice în GAP. Iată lista primilor 10.

gap> x:=Indeterminate(Rationals,"x");
x
gap> Print(CyclotomicPolynomial(Rationals,10),"\n");
x^4-x^3+x^2-x+1

Definiţia 2.2.11. Corpurile de descompunere ale polinoamelor ciclotomice se
numesc corpuri ciclotomice. Corpul de descompunere al lui Φn se notează En.

Deoarece En conţine o rădăcină primitivă de ordin n a unităţii, va conţine
toate rădăcinile de ordin n ale unităţii. Astfel, En este corpul de descompunere
şi pentru polinomul xn − 1. Gradul extinderii En/Q este [En : Q] = φ(n).

2.2.3 Extinderi normale. Extinderi separabile

Am văzut în secţiunile precedente că dat fiind un polinom ireductibil cu coefi-
cienţi într-un corp, f ∈ K[x], putem construi un corp, extindere a corpului K,
în care f are o rădăcină. Acest corp este chiar E = K[x]/(f). Ce se întâmplă
cu celelalte rădăcini ale lui f? Pentru a avea o descompunere a lui f în factori
liniari, în general trebuie să construim noi şi noi extinderi. Se impune deci
următoarea definiţie.

Definiţia 2.2.12. Extinderea E/K se numeşte normală dacă orice polinom
ireductibil f ∈ K[x], care are o rădăcină în E, are toate rădăcinile în E, adică
f se descompune în factori liniari în E[x].

Pentru ca această noţiune a extinderii normale să fie utilă, este binevenită
o caracterizare a acestora. Următoarea teoremă dă o astfel de caracterizare
pentru cazul extinderilor finite.

Teorema 2.2.13. O extindere finită de corpuri E/K este extindere normală
dacă şi numai dacă este corpul de descompunere a unui polinom f ∈ K[x].

Demonstraţie. Fie E corpul de descompunere al polinomului f , deci E =
K(α1, α2, . . . , αn), unde α1, α2, . . . , αn sunt rădăcinile polinomului f . Fie p ∈
K[x] un polinom ireductibil arbitrar, care are o rădăcină β ∈ E. Atunci,
putem scrie p = (x − β)p1, unde p1 ∈ E[x]. Să arătăm că p1 se descompune
în factori liniari în E[x]. Întrucât extinderea E/K este algebrică şi finită,

E = K(α1, α2, . . . , αn) = K(α1)(α2) · · · (αn), (2.72)
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deci β se exprimă ca un polinom în α1 cu coeficienţi polinomiali în
α2, . . . , αn,..., recursiv până la urmă ca un polinom în α1, α2, . . . , αn, deci:

β = g(α1, α2, . . . , αn), (2.73)

unde g ∈ Kx. Fie h polinomul de grad n!

h =
∏

σ∈Sn

(x− g(ασ(1), ασ(2), . . . , ασ(n))), (2.74)

polinom care are printre rădăcinile sale pe β (obţinut pentru permutarea
identică). Coeficienţii lui h sunt polinoame simetrice (elementare) ale ex-
presiilor g(ασ(1), ασ(2), . . . , ασ(n)), deci polinoame simetrice şi ale variabilelor
α1, α2, . . . , αn. Acestea însă fiind rădăcini ale unui polinom din K[x], conform
teoremei fundamentale a polinoamelor simetrice, se exprimă prin elemente ale
lui K. Aşadar h ∈ K[x]. Avem aşadar două polinoame, h şi p, care au o
rădăcină comună β, prin urmare cel mai mare divizor comun al acestora (h, p)
nu este constant, se divide cu x − β. Am presupus însă că polinomul p este
ireductibil, ceea ce se poate doar dacă p|h. Ştim însă că h se descompune în
factori liniari în E[x], ceea ce este valabil prin urmare şi pentru p.

Reciproc, să presupunem că E/K este o extindere normală finită. Fie:

{α1, α2, . . . , αn} (2.75)

o bază a lui E peste K. Fiecare element αi, fiind algebric peste K, este
rădăcina unui polinom ireductibil cu coeficienţi din K. Dar E fiind o extin-
dere normală, conţine toate celelalte rădăcini ale lui pi, care astfel se descom-
pune în factori liniari în E[x]. Astfel, E = K(α1, α2, . . . , αn) este corpul de
descompunere chiar a polinomului:

f = p1p2 · · · pn. (2.76)

Pentru corpuri având caracteristica 0, extinderile finite se pot caracteriza
mai precis. Am lăsat fără răspuns întrebarea dacă corpul de descompunere al
polinomului (4) de la pagina 167 este extindere simplă. Acum vom vedea că
este.

Teorema 2.2.14. Fie K un corp având caracteristica 0, şi fie E/K o extin-
dere finită. Atunci E este o extindere simplă.

Demonstraţie. Este suficient să arătăm că, dacă E = K(α, β), unde α, β sunt
două elemente algebrice peste K, atunci există θ ∈ E, astfel ca E = K(θ), şi
apoi se aplică aceasta de un număr finit de ori.
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Fie deci α şi β rădăcinile polinoamelor ireductibile f şi g, respectiv, şi
f, g ∈ K[x]. Fie E corpul de descompunere al polinomului fg. Aceasta este
o extindere normală şi deci conţine toate rădăcinile celor două polinoame de
grad n şi m, respectiv, deci:

α = α1, α2, . . . , αn,

β = β1, β2, . . . , βm.
(2.77)

Rădăcinile polinoamelor ireductibile în cazul coeficienţilor din corpuri de ca-
racteristică 0 sunt simple. Într-adevăr, o rădăcină cel puţin dublă ar fi rădăcină
şi pentru derivata (formală) a polinomului, deci ar fi rădăcină pentru cel mai
mare divizor comun (neconstant, deci) al polinomului şi al derivatei, prin ur-
mare f ar fi divizibil cu un polinom neconstant, ceea ce ar contrazice ire-
ductibilitatea.

Corpul de caracteristică 0 fiind infinit, putem alege un element t ∈ K astfel
încât:

αi + tβj ̸= α+ tβ, (2.78)

pentru orice valoare i = 1, 2, . . . , n şi j = 2, 3, . . . ,m. Alegem:

θ = α+ tβ. (2.79)

Evident, θ ∈ K(α, β), deci K(θ) este subcorp în K(α, β). Pentru incluziunea
inversă, să observăm că β este rădăcină pentru două polinoame: g(x) şi f(θ−
tx), ambele fiind polinoame în K(θ). Acum iese la iveală raţiunea pentru
alegerea ingenioasă a valorii lui t: cele două polinoame au singura rădăcină β.
Prin urmare, cel mai mare divizor comun al celor două polinoame este:

(g(x), f(θ − tx)) = x− β. (2.80)

Algoritmul lui Euclid extins arată însă că cel mai mare divizor comun a două
polinoame este o combinaţie "liniară" a celor două polinoame, deci este în
acelaşi inel de polinoame, adică x − β ∈ K(θ). În definitiv, avem deci β ∈
K(θ). Atunci, bineînţeles, avem şi α = θ − tβ ∈ K(θ). Astfel am arătat că
K(α, β) = K(θ).

În demonstraţia anterioară, printre altele, am arătat că, în caracteristica
0, polinoamele ireductibile nu au rădăcini multiple. Se cuvine să dăm deci
definiţia de mai jos.

Definiţia 2.2.15. Un polinom f ∈ K[x] se numeşte separabil dacă nici unul
din factorii săi ireductibili nu are rădăcini multiple.
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Prin urmare, în caracteristica 0, fiecare polinom ireductibil este separabil.
În caracteristica p (p prim) este valabilă această afirmaţie, cu condiţia ca
corpul să fie finit.

Propoziţia 2.2.16. Fie f ∈ K[x] un polinom ireductibil, K este un corp
finit, de caracteristica p. Atunci, f are numai factori liniari în corpul său de
descompunere.

Demonstraţie. Ne bazăm în această demonstraţie şi pe cele prezentate în volu-
mul 1 [10] în legătură cu corpurile finite. Aşadar, fie f ∈ K[x] ireductibil, şi
presupunem că are rădăcină multiplă, f = (x− α)2g. Atunci, f ′ = (x− α)g1,
deci (f, f ′) ̸= 1. Dar f este ireductibil, prin urmare f |f ′, ceea ce nu e posibil,
din cauza gradului mai mic al lui f ′, decât dacă f ′ = 0.

Fie f = anx
n + . . . + a1x + a0. Atunci, f ′ = nanx

n−1 + . . . + 2a2x + a1,
deci iai = 0(mod p), adică ori ai = 0(mod p) ori i = 0(mod p), în ambele
cazuri avem f = akpx

kp + . . .+ apx
p + a0. Dar, într-un corp de caracteristica

p, aplicaţia x −→ xp este homomorfism, care într-un corp finit este injectiv
(dacă [K : Zp] = n, atunci K are pn elemente, xpn−1 = 1 pentru orice x ̸= 0,
deci xpn = x pentru orice x, deci dacă xp = yp atunci, ridicând la puterea
pn−1 avem x = y). Acum, o aplicaţie injectivă pe o mulţime finită în ea însăşi
este şi surjectivă, deci orice element din K este o p-putere. Scriind aip = bp

i

avem f = (bkx
k)p + . . .+ (b1x)p + bp

0 = (bkx
k + . . .+ b1x+ b0)p, şi ajungem la

o contradicţie cu ireductibilitatea lui f .

2.3 Grupul lui Galois

A m ajuns cu aceste pregătiri la punctul central al acestui capitol,
introducerea grupului lui Galois. Galois a descoperit legătura dintre

rezolvabilitatea unei ecuaţii polinomiale printr-o formulă de tip radical şi pro-
prietăţile grupului de automorfisme ale corpului de descompunere al polinomu-
lui. Pentru prima dată în matematică, s-a constatat că o problemă formulată
într-un context, pentru anumite structuri matematice, poate fi elucidată prin
reformularea ei într-un alt context, pentru alte structuri matematice.

Să vedem despre ce este vorba. Să considerăm o extindere de corpuri E/K
şi să considerăm automorfismele φAut(E) ale corpului E, care lasă elementele
lui K invariante, adică φ(a) = a pentru orice a ∈ K. Ele formează evident un
subgrup al grupului tuturor automorfismelor lui E.

Definiţia 2.3.1. Se numeşte grupul lui Galois al extinderii E/K – şi se
notează Gal(E/K) – grupul de automorfisme ale lui E care lasă elementele lui
K invariante, deci:

Gal(E/K) = {φ : E −→ E |φ ∈ Aut(E), φ(a) = a pt. orice a ∈ K} (2.81)
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În particular, dacă E este corpul de descompunere al polinomului f ∈ K[x],
atunci grupul Gal(E/K) se numeşte grupul Galois al polinomului f şi se
notează Gal(f).

Asocierea grupului lui Galois la un polinom este justificată de un fapt
asupra căruia am trecut cu vederea: corpul de descompunere al unui polinom
este unic dacă este subcorp al unui corp dat, şi se înţelege că două corpuri
de descompunere sunt izomorfe în cazul în care corpul de descompunere este
construit abstract.

Este înţelept să vedem care sunt aceste grupuri pentru câteva exemple de
extinderi, respectiv corpuri de descompunere deja cunoscute.

Exemplele 2.3.2. Să reluăm deci exemplele 2.2.7 de la pagina 167, şi să cal-
culăm grupurile Galois ale polinoamelor respective. Să observăm mai întâi că,
dacă E este corpul de descompunere al polinomului f ∈ K[x], φ ∈ Gal(E/K),
şi α este o rădăcină a lui f , deci f(α) = 0, atunci 0 = φ(0) = φ(f(α)) =
f(φ(α)); prin urmare, dacă:

{α1, α2, . . . , αn} (2.82)

este mulţimea rădăcinilor lui f , atunci φ apare (se restricţionează) ca o per-
mutare a acestei mulţimi.

1. Polinomul: f = x2 − 2.

• Corpul de descompunere este: E = Q(
√

2).

• Grupul lui Galois Gal(f) este: Z2.

Rădăcinile complexe ale lui f sunt
√

2,−
√

2. Prin urmare avem două
automorfisme, extensii ale celor două permutări posibile ale acestor
rădăcini.

φ0 :
{ √

2 −→
√

2
−
√

2 −→ −
√

2 φ1 :
{ √

2 −→ −
√

2
−
√

2 −→
√

2 (2.83)

Se vede că φ2
1 = φ0 = Id, deci acest grup este izomorf cu Z2.

2. Polinomul: x2 + 1.

• Corpul de descompunere este: E = Q(i).

• Grupul lui Galois Gal(f) este: Z2.
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Totul se întâmplă similar cu exemplul precedent. Rădăcinile complexe
sunt: i,−i.

φ0 :
{

i −→ i
−i −→ −i φ1 :

{
i −→ −i
−i −→ i

(2.84)

3. Polinomul: f = xp − 1, unde p este număr prim.

• Corpul de descompunere este E = Q(ω), unde:

ω = cos(2π/p) + i sin(2π/p).

• Grupul lui Galois Gal(f) este: Zp−1.

Rădăcinile complexe sunt: 1, ω, . . . , ωp−1. Dacă φ ∈ Gal(f), atunci

φi(ω) = ωi. (2.85)

Pentru i = 0 (ca şi pentru i = p), φi nu este bijecţie pe mulţimea
rădăcinilor. Pentru celelalte valori însă, este o bijecţie, şi determină un
automorfism al corpului. Avem φ1 = Id, şi dacă notăm φ = φk, unde
k este ales astfel ca kp−1 = 1mod (p), dar numai la această putere –
altfel spus, k să fie o rădăcină primitivă mod (p), generator al grupului
multiplicativ U(Zp) = Z∗

p, ciclic de ordin (p−1), – atunci orice φi este de
forma φi = φj

k, deci φk este un generator al grupului automorfismelor.
Prin urmare grupul lui Galois al lui f este ciclic de ordin p− 1.

4. Polinomul: f = xp − 2, unde p este număr prim p ≥ 3.

• Corpul de descompunere este: E = Q( p
√

2, ω).

Rădăcinile complexe sunt p
√

2, ω p
√

2, . . . , ωp−1 p
√

2, unde:

ω = cos(2π/p) + i sin(2π/p).

Dacă φ ∈ Gal(f) este un automorfism al lui E, atunci:

φ(ω) = ωi, i = 1, . . . , p, (2.86)

respectiv:
φ( p
√

2) = p
√

2ωj , j = 0, 1, . . . , p. (2.87)

Pentru orice astfel de pereche de indici avem un automorfism. Să deter-
minăm structura acestui grup de automorfisme. Fie:

φij(ω) = ωi, φij( p
√

2) = p
√

2ωj . (2.88)
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Să calculăm compunerea a două astfel de automorfisme.

φijφkl(ω) = φij(ωk) = ωik,

φijφkl( p
√

2) = φij( p
√

2ωl) = p
√

2ωj+il.
(2.89)

Prin urmare, avem regula de compunere a automorfismelor:

φijφkl = φik,j+il. (2.90)

Acesta este grupul numit grupul lui Frobenius de ordin p(p− 1), şi este
notat Fp(p−1) (vezi problema 1.341 de la pagina 147).

5. Polinomul: f = x4 − 10x2 + 1.

• Corpul de descompunere este: E = Q(
√

2 +
√

3).
• Grupul lui Galois Gal(f) este: Z2 × Z2.

Rădăcinile complexe ale lui f sunt ±
√

2±
√

3. Am văzut deja că corpul
de descompunere este Q(

√
2 +
√

3) = Q(
√

2,
√

3). Polinomul minimal
cu coeficienţi în Q al lui

√
2 este x2− 2 iar al lui

√
3 este x2− 3. Astfel,

avem, pentru un automorfism φ ∈ Gal(f) al lui E, patru posibilităţi de
alegere: φ(

√
2) = ±

√
2 şi φ(

√
3) = ±

√
3. Dacă notăm:

φij :
{ √

2 −→ (−1)i
√

2√
3 −→ (−1)j

√
3 (2.91)

pentru i = 0, 1 şi j = 0, 1, atunci avem:

φ2
ij = Id (2.92)

pentru toate valorile indicilor, şi:

φij = φi0 · φ0j , (2.93)

ceea ce arată că acest grup este izomorf cu Z2 × Z2.

Să vedem toate acestea şi în GAP.
gap> x:=Indeterminate(Rationals,"x");;
gap> f:=x^2-2;;
gap> G:=TransitiveGroup(Degree(f),GaloisType(f));
S2
gap> f:=x^2+1;;
gap> G:=TransitiveGroup(Degree(f),GaloisType(f));
S2
gap> f:=x^4+x^3+x^2+x+1;;
gap> G:=TransitiveGroup(Degree(f),GaloisType(f));
C(4) = 4
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gap> f:=x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1;;
gap> G:=TransitiveGroup(Degree(f),GaloisType(f));
C(6) = 6 = 3[x]2
gap> f:=x^4-10*x^2+1;;
gap> G:=TransitiveGroup(Degree(f),GaloisType(f));
E(4) = 2[x]2
gap> f:=x^3-2;;
gap> G:=TransitiveGroup(Degree(f),GaloisType(f));
S3
gap> f:=x^5-2;;
gap> G:=TransitiveGroup(Degree(f),GaloisType(f));
F(5) = 5:4
gap> GeneratorsOfGroup(G);;
gap> Elements(G);;
gap> Size(G);
20

2.3.1 Teorema lui Galois

Să vedem acum ce legătură există între grupurile lui Galois şi extinderile de
corpuri, mai precis să vedem ce legătură există între subcorpurile unei extinderi
şi subgrupurile grupului Galois al extinderii respective.

Fie K ⊂ E ⊂ F corpuri, deci avem două extinderi, E/K şi F/E. Atunci,
F este o extindere a lui K.

Fie G = Gal(F/K). Atunci, H = Gal(F/E) este evident un subgrup al lui
G, deci H ≤ G.

Reciproc, fie H ≤ G. Atunci, evident, elementele lui F invariante la au-
tomorfismele din H formează un subcorp al lui F , extindere a lui K. Notăm
(după [22]) acest subcorp cu E′ = FixG(H). Prin urmare, avem K ⊂ E′ ⊂ F .
Deci avem:

Gal(F/E) = {φ ∈ Aut(F ) |φ(a) = a, a ∈ E},
FixG(H){a ∈ F |φ(a) = a, φ ∈ H}.

(2.94)

Se poate intui că aceste corespondenţe, între subgrupurile lui G = Gal(F/K)
şi subcorpurile lui F care conţin K, sunt într-un fel duale. Ceea ce se vede
imediat, ca tautologii ale notaţiilor de mai sus, este că:

Gal(F/FixG(H)) ⊃ H,
FixG(Gal(F/E)) ⊃ E.

(2.95)

Vom arăta că aceste incluziuni sunt de fapt egalităţi.

Propoziţia 2.3.3. Cu notaţiile 2.94, avem:

Gal(F/FixG(H)) = H. (2.96)
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Demonstraţie. Având incluziunea Gal(F/FixG(H)) ⊃ H, care este de fapt
Gal(F/FixG(H)) ≥ H, este suficient să arătăm că cele două grupuri au ace-
laşi ordin. Să notăm E = FixG(H). Extinderea F/FixG(H) fiind finită
şi algebrică, ea este simplă, deci există θ ∈ F astfel ca F = E(θ). Fie
σ1, σ2, . . . , σn ∈ H numărul maxim de automorfisme pentru care mulţimea:

M = {σ1(θ), σ2(θ), . . . , σn(θ)} (2.97)

este formată din elemente distincte două câte două. Compunând la nevoie cu
inversul lui σ1, putem presupune că σ1 = Id. Definim polinomul:

f =
∏

1≤i≤n

(x− σi(θ)). (2.98)

Fie σ ∈ H, arbitrar. Atunci, σ este o permutare pe mulţimea M . Coeficienţii
lui f sunt polinoame simetrice în elementele lui M , deci sunt invariante la
σ. Prin urmare, aceşti coeficienţi sunt în E = FixG(H). Dar f ∈ E[x],
şi f(θ) = 0, pentru θ ∈ F . Polinomul minimal g ∈ E[x] al lui θ divide
deci f . Deoarece |Gal(F/E)| = [F : E] = deg(g) ≤ deg(f) = n, avem
|Gal(F/E)| ≤ |H|, de unde rezultă egalitatea:

Gal(F/FixG(H)) = H. (2.99)

Propoziţia 2.3.4. Fie E un corp, astfel ca K ⊂ E ⊂ F , şi fie H = Gal(F/E),
şi G = Gal(F/K). Atunci, FixG(H) = E.

Demonstraţie. Avem [F : E] = |H|, deoarece extinderea este normală. Din
propoziţia anterioară, avem [F : FixG(H)] = |H|. Prin urmare, [F : E] = [F :
FixG(H)]. Dar E ⊂ FixG(H), şi un calcul simplu arată că [FixG(H) : E] = 1.
Rezultă că trebuie să avem FixG(H) = E.

Propoziţia 2.3.5. Fie F ⊂ E ⊂ F corpuri. Atunci, E/F este o extindere
normală, dacă şi numai dacă grupul H = Gal(F/E) este subgrup normal în
grupul G = Gal(F/K). În acest caz avem în plus şi izomorfismul grupului
factor G/H cu grupul Galois Gal(E/K).

Demonstraţie. Fie E/K o extindere normală. Atunci, E este corpul de
descompunere al unui polinom f ∈ K[x] astfel că vom putea scrie E =
K(α1, α2, . . . , αn) = K[α1, α2, . . . , αn], unde αi sunt rădăcinile polinomului
f . Fie φ ∈ G. Atunci, φ(αi) sunt tot rădăcini ale lui f . Avem prin ur-
mare φ(E) = K[φ(α1), φ(α2), . . . , φ(αn)] ⊆ K[α1, α2, . . . , αn] = E. Aşadar
φ(E) ⊆ E. Dar un homomorfism pe o extindere algebrică este automorfism,
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deci φ(E) = E. Notând acum G′ = Gal(E/K), putem defini aplicaţia de
restricţie:

ψ : G −→ G′, ψ(φ) = φ|E . (2.100)

Acest ψ este homomorfism de grupuri, iar nucleul lui este kerψ = {φ ∈
G |ψ(φ) = Id} = {φ ∈ G |φ|E = Id} = {φ ∈ G |φ(a) = a, a ∈ E} = H.
Dar nucleul unui homomorfism este un subgrup normal, deci H � G. Acum
se aplică prima teoremă de izomorfism şi se ţine cont că |G| = [F : K],
|H| = [F : E], |G′| = [E : K], de unde |im (ψ)| = |G′|. Dar im (ψ) ≤ G′, de
unde avem egalitatea între grupuri. Aşadar avem G′ = G/H.

Acum putem enunţa teorema fundamentală a teoriei lui Galois.

Teorema 2.3.6 (Teorema fundamentală a teoriei lui Galois). Fie F/K o
extindere normală de corpuri fixată, şi fie G = Gal(F/K), grupul Galois al
extinderii. Fie un subcorp E, K ⊂ E ⊂ F şi fie un subgrup H, H ≤ G.
Definim aplicaţiile:

φ(E) = Gal(F/E), φ : {E |K ⊂ E ⊂ F} −→ {H |H ≤ G}
ψ(H) = FixG(H), ψ : {H |H ≤ G} −→ {E |K ⊂ E ⊂ F}

(2.101)

Atunci:

1. φψ = Id, şi ψφ = Id,

2. E/K este extindere normală, dacă şi numai dacă H = Gal(F/E) este
subgrup normal în G. În această situaţie, Gal(E/K) = G/H, şi:

3. |Gal(F/E)| = [F : E], şi |H| = [F : FixG(H)].

Demonstraţie. Demonstraţia constă în cele trei propoziţii anterioare.

2.3.2 Calculul grupului Galois

Calculul grupului lui Galois nu este simplu, aşa cum se poate bănui din exem-
plele date, care totuşi sunt foarte simple şi corpurile de descompunere au putut
fi construite explicit ca subcorpuri ale corpului numerelor complexe.

Dăm aici fără demonstraţie câteva proprietăţi care în principiu facilitează
calculul grupului Galois.

Fie E şi F două corpuri, subcorpuri ale unui corp. Atunci, cel mai mic
subcorp care îl conţine pe E şi F se notează EF , şi el este format din câturile
sumelor de produse de perechi de elemente: unul din E, celălalt din F .
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Propoziţia 2.3.7. Fie E/K o extindere normală de corpuri, şi G =
Gal(E/K) grupul Galois al extinderii. Fie F/K o extindere arbitrară a lui
K, astfel ca E ∩ F = K. Atunci, EF este o extindere normală a lui F şi are
acelaşi grup Galois, Gal(EF/F ) = Gal(E/K).

Cel mai simplu mod de a obţine un grup din două grupuri date este pro-
dusul direct al acestora. Propoziţia următoare precizează când anume grupul
Galois este produsul direct al altor două grupuri (Galois).
Propoziţia 2.3.8. Fie E1/K şi E2/K două extinderi normale de corpuri, şi
G1 = Gal(E1/K), G2 = Gal(E2/K) grupurile Galois ale extinderilor. Atunci,
E1E2/K este o extindere normală.

Dacă avem E1 ∩ E2 = K, atunci Gal(E1E2/K) = G1 ×G2.
În ceea ce priveşte grupul Galois al unui polinom ireductibil de grad n,

nu este surprinzător că acesta este un grup de permutări, subgrup al grupului
simetric al unei mulţimi cu n elemente, aşa cum afirmă următoarea propoziţie.
Propoziţia 2.3.9. Fie f ∈ K[x] un polinom ireductibil, deg(f) = n ≥ 1, şi
fie G = Gal(f). Atunci, G ≤ Sn.

Reamintim că un grup de permutări este tranzitiv, dacă acţionează tranzi-
tiv la stânga pe mulţimea suport. Proprietatea unui grup de a fi tranzitiv
implică faptul că el are suficient de multe elemente. In extremis, dacă un grup
de permutări ale unei mulţimi cu un număr prim p de elemente este tranzitiv,
şi conţine o transpoziţie, atunci el este întreg grupul simetric Sp (demonstraţie
exerciţiu).
Propoziţia 2.3.10. Fie p un număr prim.

1. Fie f ∈ K[x] un polinom ireductibil, deg(f) = p, unde K ⊂ R este un
subcorp al corpului numerelor reale. Dacă f are numai două rădăcini
complexe, atunci Gal(f) = Sp.

2. Dacă p ≥ 5, atunci există f ∈ Q[x], deg(f) = p, astfel ca Gal(f) = Sp.
Pentru demonstraţiile acestor propoziţii trimitem la [14] sau la [22].
Pentru polinoame separabile (vezi definiţia 2.2.15 de la pagina 172) avem

următorul rezultat general. Fie f ∈ K[x] un polinom separabil. Să ne aducem
aminte că discriminantul unui polinom a fost definit astfel ∆ =

∏
1≤i<j≤n(xi−

xj)2. Să definim acum:
δ =

∏
1≤i<j≤n

(xi − xj). (2.102)

Este clar că ∆ = δ2, şi că ∆ este invariant la orice permutare din Sn, în timp
ce δ numai la permutări pare, mai precis:

σ(δ) = sign(σ)δ, σ ∈ Sn. (2.103)
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Propoziţia 2.3.11. Fie f ∈ K[x] un polinom separabil de grad n, şi carac-
teristica lui K nu este 2. Atunci, δ ∈ K dacă şi numai dacă Gal(f) ≤ An (An

este grupul permutărilor pare ale unei mulţimi de n elemente).

Demonstraţie. Dacă polinomul f este separabil, atunci δ ̸= 0. De asemenea,
ştim că FixG(Gal(f) = K. Dacă δ ∈ K şi σ ̸∈ An, atunci σ(δ) = −δ ̸= δ este
contradicţie, deci σ ∈ An, deci Gal(f) ≤ An.

Reciproc, dacă Gal(f) ≤ An, atunci δ este invariant la orice σ ∈ Gal(f),
deci δ ∈ K.

2.3.3 Extinderi ciclice

Am văzut deja că polinomul xp − 2 ∈ Q[x] are corpul de descompunere
Q(ω, p

√
2), şi gradul extinderii este [Q(ω, p

√
2) : Q] = p(p − 1). Extinderea

Q(ω)/Q are gradul p− 1, iar extinderea Q(ω, p
√

2)/Q(ω) are gradul p.
În general avem situaţia din propoziţia care urmează.

Propoziţia 2.3.12. Fie f = xn − a ∈ K[x], unde caracteristica lui K este 0.
Dacă K conţine toate rădăcinile de ordin n ale unităţii, atunci grupul Galois
Gal(f), al lui f , este ciclic şi ordinul lui este un divizor al lui n.

Demonstraţie. Fie corpul E = K[x]/(f). Exact ca în exemplele particulare,
dacă α este o rădăcină a lui f , atunci ωα este de asemenea o rădăcină, unde
ω este o rădăcină de ordin n a unităţii. Atunci, datorită şi ipotezei făcute, E
este corpul de descompunere al lui f .

Fie acum φ ∈ Gal(E/K). Ştim deja, că acest automorfism este bine
determinat de valoarea sa pe elementul α, φ(α) = ωα. Fie, prin definiţie:

φω(α) = ωα. (2.104)

Atunci, este clar că:
φω1ω2 = φω1φω2 , (2.105)

ceea ce arată că aplicaţia:
ω −→ φω (2.106)

este homomorfism – surjectiv – de grupuri, definit pe un grup ciclic de ordin
n. Prima teoremă de izomorfism arată concluzia din propoziţie.

Definiţia 2.3.13. O extindere de corpuri E/K, unde E este corpul de de-
scompunere al unui polinom separabil f ∈ K[x], se numeşte ciclică dacă grupul
Galois al extinderii este ciclic.
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Propoziţia precedentă spune deci că: corpul de descompunere E, al poli-
nomului f = xn − a ∈ K[x], este o extindere ciclică a lui K, dacă K conţine
rădăcinile de ordin n ale unităţii. Vom arăta acum că extinderile ciclice au
această formă.

Avem nevoie de o definiţie.

Definiţia 2.3.14. Fie E/K o extindere ciclică de corpuri – grupul Galois
Gal(E/K) este ciclic – şi fie φ un generator al grupului. Presupunem că K
conţine toate cele n rădăcini ωi de ordin n ale unităţii. Definim rezolventa
Lagrange asociată elementului α:

(ω, α) = α+ ωφ(α) + . . .+ ωn−1φn−1(α). (2.107)

Propoziţia 2.3.15. Fie K un corp care conţine toate rădăcinile de ordin n
ale unităţii. Dacă E/K este o extindere ciclică de corpuri, atunci:

E = K( n
√
a), (2.108)

pentru un element potrivit ales a ∈ K, adică E este corpul de descompunere
al unui polinom de forma xn − a ∈ K[x].

Demonstraţie. Fie ω o rădăcină primitivă a unităţii. Atunci, mulţimea
rădăcinilor de ordin n ale unităţii se poate scrie:

{ω1, ω2, ω3, . . . , ωn} = {1, ω, ω2, . . . , ωn−1}, (2.109)

şi înmulţirea cu ω este o permutare a acestei mulţimi. Aşadar avem, deoarece
φ este automorfism,

φ((ω, α)) = φ(α) + ωφ2(α) + . . .+ ωn−1φn(α) = ω−1(ω, α). (2.110)

Din nou, deoarece φ este automorfism, avem:

φ((ω, α)k) = φk((ω, α)) = ω−k(ω, α)k ̸= (ω, α)l, (2.111)

dacă 1 ≤ k ≤ n− 1, şi 0 ≤ l ≤ n− 1, şi bineînţeles dacă:

(ω, α) ̸= 0. (2.112)

Însă pentru k = n avem:

φ((ω, α)n) = ω−n(ω, α)n = (ω, α)n, (2.113)

deci (ω, α)n ∈ FixG(G) = K. Aceasta arată că E = K((ω, α)), deci putem
alege a = (ω, α)n, cu condiţia ca ipoteza 2.112 să poate fi asigurată prin
alegerea lui α.
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Acest lucru se poate asigura astfel. Relaţia 2.115, scrisă cu identificarea
ωi = ωi, ω0 = ωn = 1, ω1 = ω, arată astfel:

(ω, α) = ω0α+ ω1φ(α) + . . .+ ωn−1φ
n−1(α), (2.114)

şi se generalizează pentru orice k = 1, 2, . . . , n (mai degrabă, k =
n, 1, 2, . . . , n− 1), astfel:

(ωk, α) = ωk
0α+ ωk

1φ(α) + . . .+ ωk
n−1φ

n−1(α). (2.115)

Acesta poate fi privit ca un sistem de n ecuaţii, al cărui determinant este un
determinant de tip Vandermonde, diferit de 0. Aşadar, dacă α ̸= 0, atunci
măcar unul din termenii liberi (ω, α)k ̸= 0.

2.3.4 Rezolvabilitatea ecuaţiilor prin radicali

Suntem pregătiţi acum să abordăm problema rezolvabilităţii ecuaţiilor prin
radicali.

În termenii extinderilor de corpuri, exprimarea prin radicali a unei rădăcini
a unei ecuaţii polinomiale, definită de un polinom f ∈ K[x], ar însemna iden-
tificarea unui element a ∈ K, apoi a unui element din extinderea b ∈ K( m

√
a,

apoi a unui element c ∈ K( m
√
a, n
√
b) şi aşa mai departe, până se obţine o

exprimare a rădăcinii respective. Se admit şi proceduri diferite de acest gen
pentru fiecare rădăcină.

Conform celor discutate în secţiunea precedentă, tot acest procedeu
echivalează cu construcţia corpului de descompunere al polinomului f ca o
succesiune de extinderi "radicale", adică ciclice. Vom vedea că, în general, o
astfel procedură nu există pentru toate ecuaţiile de ordin 5, cu atât mai puţin
pentru ecuaţii de ordin superior acestuia.

Propoziţia 2.3.16. Fie f ∈ K[x] un polinom, şi fie E/K corpul său de
descompunere. Să notăm ca şi până acum cu ω o rădăcină primitivă de ordin
n a unităţii. Atunci:

Gal(E(ω)/K(ω)) ∼= Gal(E/E ∩K(ω)),
Gal(E/E ∩K(ω)) � Gal(E/K).

(2.116)

Demonstraţie. Pe baza teoremei fundamentale a teoriei lui Galois, operatorul
de restricţie al automorfismelor lui E(ω) la automorfismele lui E este surjec-
tiv, şi nucleul acestuia este format din automorfismele a căror restricţie este
identitatea pe E.

Pe de altă parte, Gal(E(ω)/K(ω)) ≤ Gal(E(ω)/K), şi compunerea θ a
incluziunii canonice cu operatorul de restricţie:

Gal(E(ω)/K(ω)) −→ Gal(E(ω)/K) −→−→ Gal(E/K), (2.117)
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ne dă o aplicaţie injectivă. Într-adevăr, orice automorfism al lui E(ω) care este
aplicaţia identică pe K(ω) şi pe E este identitatea pe E(ω). Să mai observăm
că imaginea H a lui θ este în Gal(E/E ∩K(ω)), şi de fapt coincide cu acest
grup. Pentru a vedea acest fapt, fie a ∈ Fix(H) ∩ E. Dar E ⊂ E(ω), deci
a ∈ Fix(E(ω)/K(ω)) deci a ∈ K(ω), prin urmare a ∈ E ∩K(ω), ceea ce arată
că H = Gal(E/E ∩K(ω)).

A mai rămas să arătăm că H este subgrup normal în grupul Galois al
extinderii E/K. Fie ψ ∈ Gal(E/E ∩ K(ω)) şi fie φ ∈ Gal(E/K). Fie ψ′ ∈
Gal(E(ω)/K) şi fie φ′ ∈ Gal(E(ω)/K(ω)) automorfismele ale căror restricţii
sunt ψ şi φ respectiv. Atunci, avem:

φ′ψ′φ′−1 ∈ Gal(E(ω)/K(ω)) (2.118)

întrucât din teorema fundamentală a teoriei lui Galois subgrupul
Gal(E(ω)/K(ω)) este subgrup normal în Gal(E(ω)/K). Dacă mai observăm
că restricţia lui φ′ψ′φ′−1 este tocmai φψφ−1 atunci putem trage concluzia:

φψφ−1 ∈ Gal(E/E ∩K(ω)), (2.119)

ceea ce înseamnă că subgrupul este normal:

Gal(E/E ∩K(ω)) � Gal(E/K). (2.120)

Ca un caz particular al acestei propoziţii să menţionăm următoarea pro-
poziţie, a cărei demonstraţie este imediată.

Propoziţia 2.3.17. În condiţiile propoziţiei precedente, dacă în plus avem
E ̸⊂ K(ω) şi grupul Galois al extinderii Gal(E/K) este un grup simplu, atunci

Gal(E(ω)/K(ω)) ∼= Gal(E/K). (2.121)

Rezultatul principal al teoriei lui Galois în raport cu rezolvabilitatea prin
radicali a ecuaţiilor este pregătit de următoarea propoziţie.

Propoziţia 2.3.18. Fie f ∈ K[x] un polinom ireductibil, deg(f) ≥ 5 şi fie
Gal(f) = Sn. Atunci, ecuaţia f(x) = 0 nu se poate rezolva prin radicali.

Demonstraţie. Fie E corpul de descompunere al polinomului f , extindere a
corpuluiK. Să presupunem că ecuaţia f(x) = 0 poate fi rezolvată prin radicali.

Ştim că discriminantul ∆ ∈ K. Cu ajutorul rădăcinii pătrate δ =
√

∆
definim extinderea K(δ). Propoziţia 2.3.11 de la pagina 181 spune că:

Gal(E/K(δ)) = An. (2.122)
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Să presupunem că adiţionăm la K(δ) un element de forma m
√
a, a ∈ K.

Obţinem extinderea E/K(δ, m
√
a). Din propoziţiile anterioare rezultă că ori

avem în K rădăcinile de ordin m ale unităţii (ω fiind o astfel de rădăcină
primitivă), ori în caz contrar le putem adiţiona atât la K, cât şi la E, în-
locuind ambele corpuri cu K(ω) şi E(ω) respectiv. Propoziţia anterioară ne
dă Gal(E(ω)/K(δ, ω)) ∼= An. Fie H grupul Galois al extinderii E/K(δ, m

√
a).

Întrucât K(δ, m
√
a) este corpul de descompunere al polinomului xm−a ∈ K(ω),

teorema fundamentală a teoriei lui Galois ne asigură că:

H �An (2.123)

şi grupul Galois al extinderii Gal(K(δ, m
√
a)/K(δ) este grupul factor, adică:

Gal(K(δ, m
√
a)/K(δ)) ∼= An/H. (2.124)

Însă ştim că An este grup simplu pentru n ≥ 5. Astfel ori H = An ori H =
{1}. În primul caz extinderea K(δ, m

√
a)/K(δ) este trivială adică m

√
a ∈ K(δ),

imposibil, în al doilea An = Gal(K(δ, m
√
a)/K(δ)), imposibil, pentru că al

doilea grup este ciclic iar An nu.

Consecinţa 2.3.19. Fie f ∈ K[x] un polinom ireductibil de grad n. Dacă
Gal(f) = An, şi n ≥ 5 atunci ecuaţia f(x) = 0 nu este rezolvabilă prin radicali.

Cum recunoaştem cu ajutorul grupului lui Galois dacă o ecuaţie polino-
mială este rezolvabilă sau nu prin radicali. Răspunsul este dat în teorema
următoare.

Teorema 2.3.20. Fie f ∈ K[x] un polinom ireductibil peste un corp K de
caracteristică 0. Ecuaţia f(x) = 0 este rezolvabilă prin radicali dacă şi numai
dacă grupul lui Galois al polinomului Gal(f) este rezolubil.

Demonstraţie. Să presupunem mai întâi că o rădăcină α a lui f se prezintă sub
forma unei expresii cu radicali de diverşi indici m1,m2, . . . ,mr. Să adiţionăm
mai întâi la K rădăcinile unităţii de ordinele m1,m2, . . . ,mr. Acestea sunt
la fiecare pas extinderi normale ciclice, Ki+1 = Ki(ωmi), deci Gal(Ki+1/Ki)
este ciclic. Acum pentru fiecare rădăcină de indice mi care apare în formula
lui α – avansând din interior spre exterior – adiţionăm radicali de forma m

√
a,

unde la început a ∈ K apoi a ∈ Ki, corpurile anterior construite. Fiecare
extindere Ki+1/Ki este extindere normală, dar pentru a asigura şi extinderea
Ki+1/K normală, la fiecare pas de adiţionare a lui m

√
a, împreună cu acesta mai

adiţionăm toate rădăcinile polinomului minimal peste K al acestui element.
După un număr finit de paşi obţinem astfel un şir ascendent de corpuri:

K ⊂ K1 ⊂ K2 ⊂ K3 ⊂ . . . ⊂ Ks = E, (2.125)
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unde fiecare extindere Ki+1/Ki este normală, având grupul Galois
Gal(Ki+1/Ki) ciclic, extinderea E/K este normală şi polinomul f are o
rădăcină α în E. Din construcţia corpurilor Ki rezultă că polinomul f se
descompune peste E în factori liniari, deci E conţine corpul de descompunere
F al lui f . Fie G = Gal(E/K). Conform teoremei fundamentale a teoriei lui
Galois, şirului de corpuri 2.125 îi corespunde un şir de grupuri

G ⊃ G1 ⊃ G2 ⊃ G3 ⊃ . . . ⊃ Gs = {1}, (2.126)

unde Gi = FixG(Ki). Se vede că Gi = Gal(E/Ki) şi deoarece extinderea de
corpuri Ki+1/Ki este normală, avem că Gi+1 �Gi, respectiv grupul Galois al
extinderii Ki+1/Ki este izomorf cu Gi/Gi+1. Dar fiecare grup factor este grup
ciclic, aşadar grupul G este rezolubil. Acum dacă grupul corespunzător lui F
este H, atunci deoarece extinderea F/K este normală, avem H �G şi grupul
Galois al extinderii F/K este izomorf cu grupul factor G/H. Grupul factor
însă este de asemenea rezolubil deoarece lanţul:

G�H � {1}, (2.127)

poate fi rafinat la un şir de compoziţie:

G� . . .�H1 �H � . . .� {1}, (2.128)

cu factorii ciclici. Grupul factor G/H este rezolubil, iar factorii – datorită
celei de a treia teoreme de izomorfism al grupurilor – fiind izomorfi cu factorii
(în altă ordine eventual) ai lui 2.128, prin urmare sunt ciclici. Astfel am
demonstrat că grupul Galois G/H al lui f este rezolubil.

Reciproc, să presupunem că grupul Galois G = Gal(f) al polinomului
f ∈ K[x] este rezolubil. Fie:

G�G1 �G2 �G3 � . . .�Gs = {1}, (2.129)

un şir de compoziţie a lui G, în care factorii sunt ciclici, de ordin număr prim.
Corespunzător acestor grupuri avem un şir de extindere de corpuri ale lui K,

K ⊂ K1 ⊂ K2 ⊂ K3 ⊂ . . . ⊂ Ks = E, (2.130)

unde E este corpul de descompunere al lui f . Fiecare extindere Ki+1/Ki

este normală, având grup Galois grup ciclic de ordin prim pi. Să adiţionăm
la K rădăcinile primitive ale unităţii de ordinele pi respectiv, şi să observăm
că generatorii acestor extensii sunt de forma pi

√
a, unde a ∈ Ki−1. Astfel se

construieşte o rădăcină a lui f exprimată prin radicali. Prin alegerea valorii
potrivite a radicalilor orice rădăcină a lui f poate fi construită.
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Fie acum o ecuaţie de grad n, generală:

xn + an−1x
n−1 + . . .+ a1x+ a0 = 0. (2.131)

Corpul coeficienţilor este corpul funcţiilor raţionale în variabilele
an−1, . . . , a1, a0, cu coeficienţi din Q. Atunci, are loc teorema:

Teorema 2.3.21. Grupul Galois al polinomului 2.131, cu coeficienţi în
Q(a0, . . . , an−1), este Sn.

Având în vedere că grupurile An, pentru n ≥ 5 sunt grupuri simple (ne-
abeliene), rezultă teorema Abel-Ruffini.

Teorema 2.3.22 (Teorema Abel-Ruffini). Ecuaţia generală 2.131 nu poate fi
rezolvată prin radicali.

2.4 Aplicaţii – exemple în GAP

P e parcursul acestui capitol am văzut deja un număr mare de exem-
ple pentru cele mai variate aspecte teoretice tratate aici, care au putut

fi concretizate în forma unor calcule efectuate cu pachetul GAP.
Să ne reamintim aici doar câteva din cele prezentate şi în capitolul intro-

ductiv.

Problema 2.4.1. Să se extindă corpul numerelor raţionale Q, cu polinoamele
ireductibile următoare, şi să se descompună aceste polinoame în factori.

(a). x3 − 2

(b). x6 + x5 + x4 + x3 + x2 + x+ 1

gap> x:=Indeterminate(Rationals,"x");;
gap> f:=UnivariatePolynomial(Rationals,[-2,0,0,1]);
x^3-2
gap> L:=FieldByPolynomial(f);;
gap> y:=Indeterminate(L,"y");;
gap> FactorsPolynomialAlgExt(L,f);
[ y+(-a), y^2+a*y+a^2 ]

Similar se obţine:
gap> FactorsPolynomialAlgExt(L,f);
[ y+(-a), y+(-a^2), y+(-a^3), y+(-a^4), y+(-a^5),

y+(a^5+a^4+a^3+a^2+a+1) ]

Problema 2.4.2. Să se studieze rezolvabilitatea prin radicali a ecuaţiilor:

(a). x6 − 9 ∗ x4 + 27 ∗ x2 + 2 ∗ x− 27 = 0
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(b). x6 + 3 ∗ x5 + 3 ∗ x4 + x3 + 2 = 0

(c). x10 + 2 ∗ x6 + 11 ∗ x5 + x2 + 11 ∗ x+ 31 = 0

Programul GAP este simplu:
x:=Indeterminate(Rationals,"x");
f:=...;
G:=TransitiveGroup(Degree(f),GaloisType(f));
CompositionSeries(G);
DisplayCompositionSeries(G);
IsSolvable(G);

Pentru prima ecuaţie se obţine grupul simetric S6, deci ecuaţia nu este
rezolvabilă prin radicali.

gap> f:=x^6-9*x^4+27*x^2+2*x-27;
x^6-9*x^4+27*x^2+2*x-27
gap> G:=TransitiveGroup(Degree(f),GaloisType(f));
S6

A doua ecuaţie este rezolvabilă prin radicali.

gap> f:=x^6+3*x^5+3*x^4+x^3+2;
x^6+3*x^5+3*x^4+x^3+2
gap> G:=TransitiveGroup(Degree(f),GaloisType(f));
2S_4(6) = [2^3]S(3) = 2 wr S(3)
gap> CompositionSeries(G);;
gap> DisplayCompositionSeries(G);;
gap> IsSolvable(G);
true

A treia ecuaţie nu este rezolvabilă prin radicali.

gap> f:=x^10+2*x^6+11*x^5+x^2+11*x+31;
x^10+2*x^6+11*x^5+x^2+11*x+31
gap> G:=TransitiveGroup(Degree(f),GaloisType(f));
[S(5)^2]2
gap> CompositionSeries(G);;
gap> DisplayCompositionSeries(G);;
gap> IsSolvable(G);
false

2.5 Probleme propuse

P ropunem şi în acest capitol câteva probleme. Acestea, ca şi în capi-
tolul precedent, nu vor fi nici dificile, şi nici nu doresc să aducă completări

semnificative la teoria prezentată în cadrul capitolului. Scopul principal al
acestora este de a aprofunda cele prezentate, dar mai ales de a da prilejul
unor investigaţii care să utilizeze mijloacele computaţionale, aici în principal
utilizarea pachetului GAP.
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1. Să se demonstreze folosind criteriul lui Eisenstein (propoziţia 2.1.9 de la
pagina 158) şi substituţia x = y + 1 că polinomul:

f = 1 + x+ x2 + . . .+ xp−1,

unde p este un număr prim, este ireductibil în Q[x].

2. Să se descompună în factori în cadrul inelului

A. Q[x],
B. Z2[x],
C. Z7[x]

următoarele polinoame:

(a) x5 + 3x3 + 4x2 + 5x+ 2
(b) 2x6 − x5 + 6x4 + 7x3 + 4x2 + 5x+ 2
(c) x4 − x2 + 3x+ 2
(d) x5 − x2 + 3x+ 2
(e) x6 + x5 + x4 + x3 + x2 + x+ 1
(f) x5 + x4 + x3 + x2 + x+ 1

3. Se dă polinomul:
f = x3 + 2x2 − 2.

Fie rădăcinile acestuia x1, x2, x3. Să se scrie polinomul g care are
rădăcinile:

(a) x1x2, x2x3, x3x1

(b) x1 + x2, x2 + x3, x3 + x1

(c) 1/x1, 1/x2, 1/x3

(d) (x1 − x2)2, (x2 − x3)2, (x3 − x1)2

(e) 1/x2
1, 1/x2

2, 1/x2
3

(f) x1 + x2 − x3, x2 + x3 − x1, x3 + x1 − x2

(g) 2x1 + x2 + x3, 2x2 + x3 + x1, 2x3 + x1 + x2

(h) x1x2 + x3, x2x3 + x1, x3x1 + x2

(i) 1 + x1x2, 1 + x2x3, 1 + x3x1

4. Să se arate că:
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(a)

∆(x1, x2, x3) =

∣∣∣∣∣∣∣
1 1 1
x1 x2 x3
x2

1 x2
2 x2

3

∣∣∣∣∣∣∣
2

(b)

∆(x1, x2, x3) =

∣∣∣∣∣∣∣
3 p1 p2
p1 p2 p3
p2 p3 p4

∣∣∣∣∣∣∣ ,
unde p1, p2, p3, p4 sunt sumele de puteri definite în 2.31 pe pagina
161

5. Să se calculeze corpul de descompunere al polinoamelor:

(a) f = x3 + 2
(b) f = x4 + 2
(c) f = x5 + 2
(d) f = x6 + x3 + 1

6. Să se determine polinomul minimal peste Q pentru:

(a) cos(2π/7)
(b) 1 +

√
2

(c) 3√2 +
√

2
(d) i+

√
2

7. Să se verifice corespondenţa Galois pentru corpurile de descompunere
peste Q ale polinoamelor:

(a) x2 − 2
(b) x3 − 2
(c) x4 − 2
(d) x4 − 10x2 + 1
(e) x5 − 2

8. Să se stabilească dacă următoarele ecuaţii sunt rezolvabile prin radicali.

(a) x6 + 3x5 + 6x4 + 7x3 + 7x2 + 4x+ 3 = 0
(b) x8 + 4x7 + 10x6 + 16x5 + 19x4 + 16x3 + 11x2 + 5x+ 4 = 0
(c) x12 + 6x11 + 21x10 + 50x9 + 90x8 + 126x7 + 141x6 + 126x5 + 90x4 +

50x3 + 22x2 + 7x+ 3 = 0



Capitolul 3

Topologie pe calculator

T ehnicile algebrei computaţionale sunt prezente şi în
topologie. Concret, vom arăta în cele ce urmează – foarte sumar
ce-i drept – cum anume pot fi transferate calculatorului, res-
pectiv unor algoritmi potriviţi scopului urmărit, probleme de

topologie algebrică, mai precis calculul grupurilor de omologie ale diverselor
spaţii topologice.

3.1 Elemente de topologie algebrică

Pentru cititorul care nu este familiarizat cu această ramură a matema-
ticii, reamintim câteva noţiuni de topologie, împreună cu unele fapte şi

teoreme de bază. Să specificăm din start că prin topologie nu vom înţelege
topologia abstractă a mulţimilor, ci mai degrabă topologia obiectelor geome-
trice.

Topologia studiază acele proprietăţi, ale obiectelor geometrice, care rămân
invariante prin transformări bijective şi bicontinue, adică homeomorfisme.
Aceste proprietăţi sunt numite invarianţi topologici.

Pentru a înţelege despre ce este vorba, câteva exemple concrete sunt cele
mai potrivite.

Dacă examinăm obiectele geometrice liniare din figura de mai jos, este
destul de uşor să descoperim că, "în esenţă", obiectele a, b, c, şi d sunt
"identice", nu atât ca formă, cât mai degrabă ca topologie, în timp ce obiectul
e este într-un mod fundamental diferit.

Dacă ne imaginăm că aceste obiecte sunt confecţionate din sârmă, sau mai
degrabă dintr-un fir elastic, atunci e foarte uşor de văzut că obiectele a, b, c,
d se pot transforma unele în altele, fără ruperea firului, în timp ce obiectul e

191
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a b c d e

Figura 3.1: Obiecte topologice liniare

nu se poate transforma în nici unul din celelalte obiecte. Obiectele a şi b sunt
topologic identice, în timp ce obiectele a şi e sunt topologic diferite.

Să analizăm acum obiectele geometrice plane din figura următoare.

a b c d e

Figura 3.2: Obiecte topologice plane

Vom observa şi de data aceasta diferenţa "esenţială", topologică, între ele:
ele sunt de trei tipuri topologic diferite: a şi b (identice) este primul tip, c şi
d (identice) este al doilea, şi e este al treilea. Aici primele două obiecte nu au
găuri, următoarele două au câte o gaură, iar al treilea are cinci găuri.

Nu este greu de imaginat – este în definitiv o chestiune tehnică descrierea
matematică exactă – faptul că o curbă închisă este topologic diferită de o
curbă deschisă (nu există aplicaţie bijectivă bicontinuă între ele). De asemenea,
numărul găurilor este o caracteristică topologică, care face imposibilă existenţa
unei aplicaţii bijective şi bicontinue între două obiecte având un număr diferit
de astfel de găuri.

Putem oare "calcula" aceste diferenţe topologice între obiecte geometrice?
Răspunsul este da, şi una din ramurile matematicii potrivite acestui scop se
numeşte topologie algebrică, iar una din tehnicile disponibile este omologia
simplicială.

Prezentăm pe scurt ideile principale ale omologiei simpliciale. Scopul de
bază urmărit – am putea spune oarecum filozofic – este algebrizarea topologiei,
pentru a face caracteristicile topologice calculabile. În definitiv problema este
următoarea: în ce fel pot diferi două obiecte geometrice în întregul lor (la
nivel global), care arată la fel, sunt identice în vecinătatea oricărui punct al
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lor (la nivel local)? Această întrebare se mai poate formula şi astfel: în câte
moduri topologic diferite pot fi asamblate obiectele geometrice din piese de
bază identice?

Aceasta este deci cheia identificării diferenţelor topologice între diversele
obiecte geometrice: dezasamblarea lor în "cărămizi" simple identice, şi analiza
asamblării lor. Aceasta este ideea de bază a omologiei simpliciale.

3.1.1 Complexe simpliciale

Care sunt cărămizile cele mai simple din care topologia oricărui obiect geo-
metric se compune în esenţă? Acestea sunt simplexe.

a b c d e

Figura 3.3: Simplexe, de dimensiune 0,1,2,3,4

Simplexul de dimensiune 0 este un punct. Simplexul de dimensiune 1 este
un segment. Simplexul de dimensiune 2 este un triunghi. Cel de dimensiune
trei este un tetraedru. Cel de dimensiune 4 este... un simplex de dimensiune 4,
deoarece nu avem cuvinte în limbajul cotidian pentru obiecte care nu sunt ac-
cesibile intuiţiei noastre spaţiale tridimensionale obişnuite. Forma acestor sim-
plexe nu este importantă, deci le putem considera forme regulate – acest fapt
oricum joacă un rol secundar numai în momentul unei formalizări riguroase a
celor prezentate aici. Important este faptul că un simplex de dimensiune n este
un obiect geometric n-dimensional în spaţiul de dimensiune n. Acest spaţiu
poate să fie spaţiul vectorial euclidian de dimensiune n, aşadar un simplex de
dimensiune n este o configuraţie de n + 1 puncte A0, A1, A2, . . . , An în acest
spaţiu, astfel ca vectorii −−−→A1A0,

−−−→
A2A0, . . . ,

−−−→
AnA0 sunt liniar independenţi.

Ideea de a asambla o suprafaţă din triunghiuri a avut-o Enrico Betti pe la
sfârşitul secolului 19, idee care s-a dovedit deosebit de profitabilă.

Continuând firul acestor idei, să observăm că o latură a unui triunghi (2-
simplex) este un segment (1-simplex), o latură a unui tetraedru (3-simplex)
este un triunghi (2-simplex). În general, o latură a unui simplex de dimensiune
n este un simplex de dimensiune n − 1. O colecţie de simplexe se numeşte
complex simplicial, îl vom nota cu K şi acesta este echivalentul topologic al
unui obiect geometric.
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Putem merge mai departe cu esenţializarea, şi anume să facem abstracţie
de realizarea geometrică a unui simplex, şi să-l considerăm ca fiind perfect
descris de mulţimea vârfurilor sale. Astfel el devine un obiect combinatorial,
iar o faţă a lui este o submulţime de puncte al acestuia.

Definiţia 3.1.1. Cele de mai sus se pot formula în următoarele definiţii.

(a). Fie V o mulţime având n+ 1 elemente (vârfuri). Un n-simplex abstract
definit de V este mulţimea tuturor submulţimilor lui V .

(b). Se numeşte simplex geometric n-dimensional mulţimea combinaţiilor
convexe ale unui set de n + 1 puncte A0, A1, A2, . . . , An din Rn, ast-
fel că vectorii −−−→A1A0,

−−−→
A2A0, . . . ,

−−−→
AnA0 sunt liniar independenţi.

(c). Definim un simplex orientat ca fiind un simplex, împreună cu o
permutare a vârfurilor sale. Facem distincţie doar între permutări
pare şi impare, aşadar simplexul orientat {A0A1A2A3} este identic cu
{A2A3A0A1A} dar este diferit de {A0A1A3A2}.

(d). Un complex simplicial abstract pe mulţimea de vârfuri V este o mulţime
de submulţimi K ale mulţimii V , astfel că toate vârfurile lui V şi toate
feţele unei feţe de simplex din K sunt tot în K. Mai precis:

(1) Dacă v ∈ V , atunci {v} ∈ K.

(2) Dacă σ ⊂ τ şi τ ∈ K, atunci σ ∈ K.

(e). Dimensiunea complexului K este dimensiunea cea mai mare a unui sim-
plex din K.

Fie R un inel. Ne vom referi în principal la cazurile R = Z,Q,Z2. Vom
considera simplexele de dimensiune k ale unui complex simplicial orientat ca
fiind generatoarele unui R-modul Ck – liber, de rang egal cu numărul sim-
plexelor de această dimensiune din complex – iar relaţiile de definiţie între
generatoare sunt:

{vi0 , . . . , vik
} = (−1)sign(ϵ){viϵ(0) , . . . , viϵ(k)},

unde ϵ este o permutare a mulţimii {0, 1, . . . , k}, aşadar la o transpoziţie a
două vârfuri ale unui simplex, se schimbă semnul ataşat acestuia, prin ur-
mare contează doar paritatea permutării. Spre exemplu {A2A3A0A1A} =
−{A0A1A3A2}. Este suficient să reţinem structura de grup abelian a acestui
modul.
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3.1.2 Omologie simplicială

Definiţia 3.1.2. Definim acum lanţurile şi aplicaţii liniare speciale între
lanţuri, numite operatori de frontieră.

(a). R-modulul Ck se numeşte spaţiul lanţurilor de dimensiunea k definite
de complexul K. Un lanţ de dimensiune k este deci o combinaţie liniară
formală de simplexe de dimensiune k, de forma α1σ1 +α2σ2 + . . .+αnσn.

(b). Pentru un simplex orientat σ = {A0A1 . . . Ak} de dimensiune k definim
operatorul de frontieră ∂k în felul următor:

∂kσ =
k∑

i=0
(−1)i{A0A1 . . . Âi . . . Ak},

o combinaţie liniară formală – deci un lanţ – unde Âi înseamnă că punc-
tul Ai lipseşte. Operatorul de frontieră se prelungeşte natural pe lanţuri
prin liniaritate: frontiera unei combinaţii liniare este combinaţia liniară
a frontierelor.

Spre exemplu frontiera unui segment {A0A1} este lanţul {A1} − {A0}.
Frontiera triunghiului este un lanţ format din laturile sale, luate cu orientare:

∂2{A0A1A2} = {A1A2} − {A0A2}+ {A0A1} = {A1A2}+ {A2A0}+ {A0A1}.

Frontiera unui simplex de dimensiune 4 este:

∂3{A0A1A2A3} = {A1A2A3} − {A0A2A3}+ {A0A1A3} − {A0A1A2},

toate acestea fiind în concordanţă cu imaginea intuitivă a parcurgerii într-un
sens trigonometric a laturilor unui triunghi desenat corespunzător, cu ori-
entarea conform cu regula burghiului a feţelor unui tetraedru, şi aşa mai de-
parte.

Operatorul de frontieră are o proprietate interesantă:
Fapt. Pentru orice k, considerând ∂k : Ck −→ Ck−1, şi ∂k−1 : Ck−1 −→ Ck−2
avem:

∂k−1 ◦ ∂k = 0,
altfel spus, frontiera frontierei este nul, în notaţia simplificată: ∂2 = 0.

Demonstraţia acestui fapt este uşoară, dar detaliile nu ne interesează acum.
Totul se întâmplă ca în exemplul următor:

∂2{A0A1A2} = ∂(∂{A0A1A2})
= ∂({A1A2}+ {A2A0}+ {A0A1})
= {A2} − {A1}+ {A0} − {A2}+ {A1} − {A0} = 0

Avem acum pregătirile necesare pentru a defini omologia.
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Definiţia 3.1.3. Să considerăm un complex simplicial K şi grupurile Ck de
dimensiunea k pentru complexul K.

(a). Se numeşte lanţ omologic:

. . .
∂k+1−→ Ck

∂k−→ Ck−1
∂k−1−→ Ck−2

∂k−2−→ . . .
∂2−→ C1

∂1−→ C0 −→ 0

un şir de grupuri abeliene şi homomorfisme astfel ca ∂k◦∂k−1 = 0, pentru
orice k.

(b). Condiţia ∂k ◦ ∂k−1 = 0 înseamnă incluziunea Im ∂k ⊂ ker ∂k−1 de sub-
grupuri. Grupul factor Hk(K) = ker ∂k−1/Im ∂k se numeşte grupul de
omologie de dimensiune k al complexului K.

(c). Elementele lui ker ∂k−1 se numesc cicluri, iar al lui Im ∂k se numesc
frontiere.

Aşadar un ciclu este un lanţ care are frontiera nulă, iar o frontieră este un
ciclu care este frontiera unui lanţ. Grupul de omologie măsoară deci ciclurile
care nu sunt frontiere. Toate acestea sunt importante datorită următorului
fapt.

Fapt. Grupul de omologie este un invariant topologic.

Acest lucru înseamnă pe de o parte că grupul de omologie al unui spaţiu,
calculat cu ajutorul a două descompuneri simpliciale diferite, este acelaşi, şi
pe de altă parte spaţiile topologice homeomorfe (izomorfe topologic) au acelaşi
grup de omologie.

Aceste pregătiri sumare sunt suficiente acum pentru a vedea aplicaţiile.
Să calculăm omologia câtorva suprafeţe importante. Mai întâi facem câte o
descompunere simplicială pentru aceste suprafeţe.

A. Sfera.

�

A

B

B

C

Imagine O descompunere simplicială

Figura 3.4: Sfera.
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B. Torul.
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Imagine O descompunere simplicială
Figura 3.5: Torul.

C. Banda Möbius.
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Imagine O descompunere simplicială

Figura 3.6: Banda Möbius.

D. Sticla lui Klein.
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Imagine O descompunere simplicială

Figura 3.7: Sticla lui Klein.
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E. Planul proiectiv real.
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Imagine O descompunere simplicială
Figura 3.8: Planul proiectiv real.

F. Torul dublu.
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Imagine O descompunere simplicială
Figura 3.9: Torul dublu.

3.2 Aplicaţii. Exemple în GAP

Acum intră în scenă din nou sistemul GAP, de data aceasta cu pachetul
auxiliar simpcomp care "ştie" o mulţime de lucruri despre complexe sim-

pliciale şi omologie (mai există pentru GAP şi alte pachete cu facilităţi similare
care pot fi folosite, cum ar fi homalg sau un pachet numit homology, aflat în
stadiu de propunere pentru acceptare).

Reluăm deci programul care calculează grupul de omologie cu coeficienţi
întregi pentru un complex simplicial. Am ales aici un tor triplu, dar este
evident că orice complex simplicial se precizează în acest mod.
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K:=SCFromFacets([
[1,2,4],[1,2,6],[1,3,7],[1,3,8],
[1,4,5],[1,5,7],[1,6,9],[1,8,10],
[1,9,10],[2,3,6],[2,3,7],[2,4,8],
[2,5,8],[2,5,9],[2,7,9],[3,4,8],
[3,4,9],[3,5,9],[3,5,10],[3,6,10],
[4,5,6],[4,6,10],[4,9,10],[5,6,8],
[5,7,10],[6,8,9],[7,8,9],[7,8,10]
]);

gap> T23.Homology;
[ [ 0, [ ] ], [ 6, [ ] ], [ 1, [ ] ] ]

Comentariu:

• Prima instrucţiune defineşte complexul simplicial K, conform diviziunii
pe care o definim în prealabil.

• A doua instrucţiune calculează omologia (redusă) peste Z. Se citeşte
astfel: H0(K) = 0, H1(K) = Z6, H2(K) = Z. Acestea sunt tocmai
grupurile de omologie ale unui tor triplu.

Este deci cât se poate de simplu.
Programul dispune de o biblioteca de complexe, şi permite o serie de ope-

raţii cu complexe simpliciale, inclusiv cu cele din biblioteca lui. Putem încerca
testarea dacă complexul nostru se află cumva deja în această bibliotecă.

gap> SCLibDetermineTopologicalType(K);
[SimplicialComplex

Properties known: AltshulerSteinberg, AutomorphismGroup,
AutomorphismGroupSize, AutomorphismGroupStructure,
AutomorphismGroupTransitivity,etc.

Name="(T^2)#3"
Dim=2
AutomorphismGroupSize=1
AutomorphismGroupStructure="1"
AutomorphismGroupTransitivity=0
Chi=-4
F=[ 10, 42, 28 ]
G=[ 6 ]
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H=[ 7, 25, -5 ]
HasBoundary=false
HasInterior=true
Homology=[ [ 0, [ ] ], [ 6, [ ] ], [ 1, [ ] ] ]
IsCentrallySymmetric=false
IsConnected=true
IsEulerianManifold=true
IsOrientable=true
IsPM=true
IsPure=true
Neighborliness=1

/SimplicialComplex]

Căutarea a avut succes, acest complex se regăseşte în bibliotecă. Este de
bănuit că suprafeţele de mai înainte se regăsesc şi ele în bibliotecă. Rularea
programului de numai două instrucţiuni, sau consultarea bibliotecii, ne conduc
la rezultatele aranjate în tabelul de mai jos.

Suprafaţa H0 H1 H2

S2, Sfera 0 0 Z
T 2, Torul 0 Z2 Z
M , Banda Mobius 0 Z 0
K2, Sticla lui Klein 0 Z 0
RP 2, Planul proiectiv real 0 0 0
T 2♯T 2, Torul dublu 0 Z4 1

3.3 Probleme propuse
1. Să se calculeze grupurile de omologie ale sumei conexe S2♯S2.

2. Să se calculeze grupurile de omologie ale sumei conexe T 2♯T 2♯T 2♯T 2.

3. Să se calculeze grupurile de omologie ale sumei conexe M♯M .

4. Să se calculeze grupurile de omologie cu coeficienţi întregi ale sumei
conexe S2♯T 2♯T 2♯T 2♯M♯M .
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