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O.l Resumo
Este trabalho descreve alguns métodos algébricos para o cálculo de grupos

de automorfismosde grifos. Dois métodos são enfocados: a utilizaçãoda

teoria de grupos de permutações, base do algoritmo de Luks, que determina,
em tempo polinomial, o grupo de automorfismosde um grato de grau limi-

tados e uma reformulaçãodo problemaem termos de extensõesde corpos,
que procura utilizar especializações para obter informações sobre grupos de
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0.2 Abstract
This work describes some algebraic methods for the determination of au-

tomorphismgroups of graphs. Two methodsare focused: the use of the
permutation groups, central to Luks' algorithm, which determinemin polinomialtime the automorphismgroup of a graph of boundeddegreeland a
reformulation of the problem in termo of field extensions that tries to use

specializationsin arder to get informationabout automorphismgroup of
graphs.
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Capítulo l
Introdução
1.1

lsomorfismos e Automorfismos de Grifos

Dois gratosX e y são ísomorl/osse diferem apenas na nomenclaturade seus
«értices,

o«

sda,

se

existe

um«

bijeção

,:

}'(X)

arestade y se, e somentese, uzoé aresta de X

-}

}'(}')

tal

que

.(«).(««)

é

Reconhecer eficientemente se dois gratos são isomorfos é um problema
computacional de interesse tanto prático como teórico. Esta monografia é
dedicadaao estudo deste e de outros problemas correlatos utilizando ferramentas algébricas, mais especificamente, resultados de teoria dos grupos e de
teoria dc Galois. Como de praxe, por um algoritmo "eficiente" entendemos
um de complexidadepolinomial.
A conexão deste problema com a teoria de grupos é evidenciada quando
consideramosos automor$smos de um grato X, isto é, os isomorfismosentre
X e ele mesmo. Em outras palavras, um automorfismo é uma permutação de
vértices que preserva a relação de adjacência bem como a de não adjacência.
Como compondo automorfismos de X obtemos novamente um automorfismo

de X, o conjunto de todos os automorfismosde X é um grupo, que será
denotado por Aut(X).
Dado um grifo X, há várias perguntas que podemos fazer sobre Aut(X).

Em primeiro lugar, é possível determina-lo explicitamente de modo eficiente?
Aqui, um cuidado: como Aut(X) pode ser muito grande (da ordem de
nl, em que n é o número de vértices de X), não podemos simplesmentelistar
os elementos de Aut(X). Veremos, entretanto, que Aut(X) pode sempre ser
escrito utilizando até O(n') geradores, de modo que uma pergunta mais ra9
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zoávelseria: é possível determinar geradores para Aut(X) de modo eficiente?
Na verdade, este último problema, o de determinar geradores para Aut(X),
é polinomialmente equivalente a testar isomorfismo de gratos. Isto quer dizer
que se dispusermos de um algoritmo eficiente para resolver um destes problemas, ente.oé possível utiliza-lo para resolver o outro, também de maneira
eficiente. Assim, perguntamos: existe um algoritmo polinomial para resolver
um destes dois problemas?
Como usual em teoria de complexidadede algoritmos, esta.é mais uma
daquelesperguntas razoáveis que ninguém sabe responder. Claramente, testar isomorfismo de grifos está em NP, já que um candidato a isomorfismo
pode ser verificado em tempo polinomial. Entretanto, este problema. se des
teca dentre os demais em teoria de complexidadepois não se sabe se ele é
NP-completo. Acredita-se mesmo que ele seja um problema. de complexidade
intermediária entre P e NP.

Evidências teóricas pala esta conjectura são descritas em IBabl, dentre
as quais citamos duas. A primeira. é a equiva]ência po]inomia] entre os problemas de existência e de contagem de isomorfismos de gratos: em geral,
problemas de contagem são mais difíceis do que os de existência, mas não

para este caso. A segunda é o improvável colapso de uma hierarquia de classes
de complexidade entre P e PSPACE, caso o problema de testar isomorfismo
de gratos seja NP-completo.
Sob determinadas restrições, entretanto, podemos dizer muito mais sobre
a complexidade destes problemas. O capítulo 111desta monografia é totalmente dedicado ao algoritmo de Luks ILukl, que testa isomorfismo de gratos

em tempo polinomial desde quc os graus dos vértices destes gradossejam
/imitadospor lamacoílstante. O algoritmo de Luks faz extensouso da teoria
de grupos de permafações. Esta tem sido uma das técnicas mais bem sucedidas no ataque deste problema mesmo no caso geral, para o qual o melhor
algoritmo conhecido é também devido a Luks e gasta tempo eV'o("l'g") para
gratos com n vértices.

Para algumas outras classes de gratos particulares, dispõe-sede resultados ainda melhores. Por exemplo,para grafos planares, há um algoritmo
/inearno númerode vértices. E para.grifos com gênerog ? 1, dispõe-sede
testes que gastam tempo no(s). Para. uma lista mais completa, referimo-nos
novamente a IBab].

Do ponto de vista prático, algoritmos de backtrack têm bom desempenho.
O programa /Vauty IMcKI lista todos os automorfismos de um grifo e é uma

1.2.

OUTROS PROBLEMAS COMPUTACIONAIS

11

das implementaçõesmais rápidas nesta categoria

Outros Problemas Computacionais

1.2

Há muitosoutrosproblemasrelacionados
com o teste de isomorfismode
grifos além do cálculo do grupo de automorílsmos. Antes de lista-los, vamos
introduzir o conceito de {somor$smo entre gra/os rota/aços

Em primeirolugar, o que é um grato rotulado? E simplesmenteum
par (X,À), compostopor um grato X e uma função À de V(X) em um

conjunto de rótu/os .[. Dois gratos rotu]ados (sobre um mesmo conjunto
de rót«los) (X, À]) e (y, À,) são í«m.r/o. se existeum isomorfismo' entre
X e y que preserva a rotulação, isto é, tal que, para todo vértice o de X,
À:(«)
À2(,(«)).
Agora. podemos aumentar nossa lista de problemas computacionais relacionados a isoqorfismos de gratos. Além dos dois problemas básicos
(i) Existência de lsomorfismo de Gratos: Dados dois gratos X e y,
decidir se eles são isomorfos.

(ii) Automorfismos de um Grato: Dado um grifo X, construir um
conjunto gerador para Aut(X).
temos também

(iii) Existência de lsomorfismo de Gratos Rotulados: Dadosdois
gratos rotulados (X, Ài) e (y, À2), decidir se eles são isomorfos.

(iv) Ordem do Grupo de Automorfismos de um Grato: Dado um
grato X, determinar a ordem de Aut(X).
(v)

Número

de lsomor6smos:

Dados

número de isomorfismos entre eles.

dois gratos

X e y,

determinar

o

Do ponto de vista da teoria de complexidade, os problemas acima, são
todos equivalentes.
Teorema

l.l

Os proa/elas

acima são po/{nom a/mente eguioa/entes

CAPITULOI
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Vamos mostrar um esboço das reduções polinomiais entre os problemas

acima. Tais reduçõessão conhecidasjá há bastantetempo. Para maiores
detalhes,veja, por exemplo, IHofl.

Comecemos com a equivalência entre (i) e (iii). O problema da existência
de ísomorfismo de gratos rotulados engloba o corresporldente para gratos
não rotulados. Entretanto, existe uma redução polinomial deste problema

aparentementemais geral para o problemasem rótulos. Dados (X,Ài) e
(y, À2), podemos supor, sem perda de generalidade,que eles têm o mesmo

número de vértices n (caso contrário, os gratos são claramente não isomorfos)
e que o conjunto de rótulos que efetivamente aparecem nestes gratos é Z, =
{1, 2, . . . , k}. Agora, construímos a partir de (X, Ài) um grifo nã.o rotulado
X' adicionando

a cada vértice

de (X, Ài) um "pingente"

seu rótulo: para cada u C y(X),

correspondente

ao

construímos um grifo completo com n+

À:(u) vérticese o ligamosa u por uma-única.aresta. Da mesmaforma,

construímos y' a pa-rtir de (y, À2). E fácil verificamque X' e y' são isomorfos
se, e somente se, os grifos rotulados também o são.
Com o resultado acima, fica fácil ver que os problemas de existência

e construçãode isomorfismossão, na. verdade, equivalentes:inicialmente,
verificamosse existe um isomorfismo que leva um determinado vértice o em

X em um outro w em y (dê um mesmorótulo para estes vértices e um
outro rótulo comum para os demais). Repetimos este processo no máximo
n vezespara concluir que não há isomorfismoou que há um levandou em

algum vértice to em y. Neste último caso, escolhemosoutro vértice u' em X
e reiteramos o procedimento, só que agora nos restringindo aos isomorfismos
que levam u em to, ou seja, definimos um mesmo rótulo para u e to, outro
rótulo para. u' e o vértice w' em y sendo considerado no momento e um
terceiro rótulo para todos os demais vértices de X e y. Continuando dessa
madeira, eventualmente acabamos com uma construção dc um isomorfismo
entre os gratos ou com uma prova de que eles não são isomorfos.
Adaptando ligeiramente a idéia anterior, podemos concluir quc o problema.de contagem de automorfismossc reduz ao de existência de isomorfismos. Para isto, façamos uma cópia de X e apliquemos o procedimento
anterior, determinando a cada passo a existência ou não de automorfismos

que levamum dado vértice t; em outro to. Em outras palavras, este procedimentodetermina a óró ta: Aut(X)(t,) de um dado vértice D € y(-.K).

aparadet.olhessobre este e outros conceitosde grupos de permut.ações,vela a seção

sobre grupos t-ransit.ivosdo capít.ulo ll

].3. MAIS QUESTÕES SOBRE A UTOMORFISMOS
Como

# Aut(X)

= # Aut(X)(u)

# Stab(u),

podemos

aplicar
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este processo

recursivamente, escolhendo um outro vértice e agora nos restringindo à ação
de Stab(u) sobre X, isto é, atribuindo um rótulo comum a u em X e em sua
cópia e um rótulo diferente aos demais vértices. O produto das caidinalídades das diversas órbitas obtidas será igual ao número de automorfismosde

X

Temos também que (i) se reduz a (iv). Dados dois grifos X e y, podemos
supor que eles sejam ambos conexosou ambos não conexos,caso contrário
eles não são isomorfos. Trabalhandocom os complementaresde X e y se
necessário,podemos supor ainda que X e y são conexose fazer a união
disjunta de -X e y, obtendo o grato Z. Temos que # Aut(Z) = # Aut(X)
# A«t(}'') se, e somente se, X e }'' não são isomorfos.
Até o momento, sabemos que (i), (iii) e (iv) são equivalentes. Agora
observe que se dois gratos X e y são isomorfos, qualquer isomorfismo entre
elesé a composiçãode um automorfismode X com um isomorfismofixado
entre X e y, ou seja, ou não há isomorfismos entre X e y ou o número de
isomorfismos

é #Aut(X)

((lue

é igual

a #Aut(y)).

Assim,

o problema

de

contagem de isomorfismos se reduz ao correspondente para automorfismos.
A recíproca é imediata.
Finalmente, falta considerar (ii). No capítulo 11, dedicado a algoritmos
sobre grupos de permutações, veremos como utilizar a técnica de cadeia de estaói/ãzadorespara.determinar geradores de Aut(X) conhecendo-seas órbitas
dos diversos vértices de X. Logo (iii) implica. (ii). Esta mesma técnica permitirá a construção de um algoritmo, o a/gorátmo de Sins, que determina
a ordem de um grupo a partir de um conjunto de geradores. Desta forma,
se soubermos resolver (ii), saberemos também como resolver (iv). Com isto, completamos a demonstração da equivalência polinomial dos problemas
acima.

1.3

Mais questões sobre automorfismos

Cromovimos, determinarse dois grifos são isomorfospode ser reduzidoà

questão de encontrar geradores para o grupo de automorfismos de um grifo
X. Então é natural perguntar se existem outras questõessobre Aut(X) que
são "equivalentes" ao problema do isomorfismo.
Dois problemas neste contexto são

(vi) 'l)ivialidade do Grupo de Automorfismos de um Grato: dado

CAPITULOU
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um grato X, decidir se Aut(X)

INTP nn TTnA íl
U

q-/

q)/X

L \./

{1}

(vii) Problema Modular da Ordem do Grupo de Automorfismos de
um Grato:

# Aut(X).

dado um grifo X, decidir se um dado inteiro k > 1 divide

Devido ao teorema a.nterior, é claro que decidir a trivialidade do grupo

de automorfismosde um grifo é mais fácil que decidir se dois gratos são
isomorfos. Infelizmente, não se sabe se existe uma redução polinomial no
sentido oposto. Em IArvl, vemos que a versão modular do problema de
determinar a ordem do grupo de automorfismos de um grato é um problema
de dificuldade intermediária entre estes dois, sendo, porém, desconhecido se
ele é polinomialmente equivalente a um ou a outro.
Não se sabe se o problema. do isomorfismo pertence a coNP, isto é, não se
sabe construir certificados de não isomorfismo verificáveis em tempo polinomial. Também não se conhecem certificados polinomiais para a trivialidade
do grupo de automorfismos de um grato. No capítulo IV, veremos uma abordagemalternativa para esta questão. Mostraremos que (vi) é equivalentea
testar a trivialidade do grupo de Galois de uma certa extensão de corpos.
Em seguida, esboçaremos um programa para certificar a trivialidade deste
grupo. Os resultados são parciais e a viabilidade deste programa ainda não
é certa.
1'

1.4

Resumo dos demais capítulos

Faremos um breve resumo do conteúdo de cada um dos capítulos seguintes.
O capítulo ll contém diversos algoritmos sobre grupos de permutações e
é essencialpara o entendimentodo algoritmode Luks.
O capítulo 111é inteiramente dedicado ao algoritmo de Luks, que determina se dois gratos são isomorfos em tempo polinomial, sob a restrição de que
os graus dos vértices destes grifos sejam limitados. Isto é feito reduzindo-se
o problema original ao cálculo do subgrupo das permutações de um conjunto
colorido que preservam cores. Este problema pode ser facilmente resolvido no
caso de p-grupos. No caso geral, introduziremos uma nova classe de grupos,
I'k, que inclui todos os grupos de automorfismosde gratos. Para grifos com
vértices de graus limitados, podemos tomai k fixo, o que impõe restrições nos
primos que sã.ofatores das ordens destes grupos, permitindo uma redução do

].4. RESUMO DOS DEMAIS CAPÍTULOS
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problema a um subgrupo de Sylow, para o qual então se aplica o método
mencionado acima.
O último capítulo é independente dos dois anteriores e, como visto acima,
descreveum possível programa para certificar a trivialidade do grupo de automorfismos de um grato. Para isto, reduziremos este problema ao cálculo do
grupo de Galois de uma extensão de corpos de funções racionais. Em seguida,
mostraremos, sob certas condições, como "especializar" esta extensão, obten-

do corpos mais simples, pala os quais podemos calcular o grupo de Galois
associado. Para conveniência do leitor, incluímos um apêndice com os resultados relevantes da teoria de Galois, com algumas demonstrações incluídas
que ilustram as técnicas usadas no capítulo.
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Capítulo

2

Grupos de Permutações e
Algoritmos
Antes de iniciarmos o estudo de automorfismos de grifos, precisamos nos familíarizai com técnicas e métodos da teoria computacional de grupos. Este
capítulo é uma exposição de algumas destas técnicas que estão mais diretamente ligadas com nosso problema.
Começamos com uma seção sobre grupos de permutações, indicando o
papel central destes na representação de grupos em um computador. Em
seguida, apresentamos o conceito de cadeia de estaóíJjzadores,que é a base
para diversos algoritmos da teoria. Discutimos ainda brevemente os conceitos de frans t u dado e prjmÍtÍuádade, que serão extensamente utilizados no
próximo capítulo.

2.1

Grupos de Permutações

Dado um conjunto n, definimoso grupo simétrico de n como o grupo de
todas as permutações de elementosde Q. Denotamos este grupo por 6n
Frequentemente,

n = {1,2,.

. . ,n}

e neste caso utilizaremos

a notação

€5,, para representar 6n. Elementos de 6. são normalmente escritos como

produto de cÍc/os . Um các/oé uma permutaçãor C 6. tal que existe
um subconjunto

{íi,í2,

«(íz)

= ã,, . . . , «(á,-l)

entre

le

n.

Neste

caso,

. . . ,á,}

dos inteiros de l a n para o qual n(il)

= á,, «-(i,)

= ii e r(.j)

= .j p;:a

escrevemos

r =(ii,i2,.

. . ,i,)

's
para

demais
denotar

= ia,

inteiros
tal ciclo.

.j

Qualquer permutação é um produto de ciclos. Por exemplo, a. permutação
17
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n- C C57 dada por
n'(1) = 1

«(5)

«'(2)

= 3

«-(6)

n'(3) = 4

n'(4) = 2

a'(7) = 7

pode ser escrita simplesmente como

(2,3,4)(5,6)
Um subgrupo de 6n é cha.medode grupo de Ferir Zaçães . A cardinalida-

de de Q é denominadagrau do grupo. Uma representaçãode G comogrupo
de permutaçõesé um homomorfismode G em 6n, para algum conjunto n

conveniente. Quando queremos explicitamo conjunto n, diremos que G age
sobre Q, permutando seus elementos. Se a representação é injetiva, diremos

que ela é ./íe/ . Dado um grupo G e uma representaçãofiel, não faremos
distinçõesentre G e sua imagem e é nesse sentido que consideraremos(l;f
também um grupo de permutações.
Podemos descrever um grupo de permutações G C 6n através de um con-

J ntodegeradores
gi, . . . ,g, C 6n. Nestecaso,escrevemos
G = <gi,. . . ,g,>.

Como exemplo, tomemos D., o grupo diedra/ de ordem 2n, que é o grupo de
simetrias de um polígonoregular de n. vértices. Temos que D. é o subgrupo
de 6« gerado por uma rege ão o- = (2,n)(3,n -- 1)(4,n -- 2) . . . e por uma
«f«Çã. T
2, . . . , n).
Dado um conjunto de geradorespara um grupo de permutaçõesG C 6n,
podemos levantar várias questões computacionais relacionadas. Por exemplo,
gostaríamos de poder decidir se um determinado elemento n' C 6n está ou
não em G. Outro problema seria calcular a ordem de G. Veremos mais
adiante que estas e outras questões podem ser resolvidas de modo eficiente
por .algoritmos polinomiais no grau e no número de geradores de G.
A primeira vista, pode parecer que grupos de permutações são estruturas
extremamente particulares. Na verdade, o teorema de aay/ey diz exatamente

o contrário: todo grupo (lr é isomorfoa um grupo de permutações. Basta
considerar a chamada representação reg /ar de G : um elementog C G pode

ser identificadocom a permutaçãoa C 6a quelevaz C (7 em a(z) = gz.

Podemos ainda generalizar a construção anterior da seguinte maneira:

seja

#

um subgrupo

de G e seja

C' =

{glJ7,g2.rl,

. . - ,g,.lí}

o conjunto

das

classes laterais à. esquerda de .ll/. Considere a. representação de G em 6a que
associa cada elemento g C G à permutação dada por

giH -} ggiH,

pala. l .$ { 5; r

2.2. GRUPOSTRANSITIVOS
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Chamaremos esta representaçãode representação regzé/arassociada a .#
Qual o kernel desta representação? Note que ggiH = gi# -+::> gg{ C
gi# -+::::+ g C gi#gíi. Então g está no kernel se, e somentese, g está em
g{.17gii para todo {. Resumimos este importante resultado no

Teor'ema 2.1 Sela /l/ am swógrupode m grupo G. O É;cTrzc/
da representação reg'alar associadcta, H é o ma,ior subgrupo normal de G conta,doem
#

De fato, dado g = giA, A C #, temos que g-f/g'i = giA#h'tgíi

= gi//gii

Conseqüentemente, o maior subgrupo normal de G contido em // é

n gxg-: - l$'i$,
n g.xg-:

gCG

Representações de grupos como grupo de permutações são particularmente importantes do ponto de vista algorítmico, pois elas nos fornecem
uma maneira explícita de operar sobre o grupo. No entanto, a representação
regular acima descrita utiliza um conjunto com #6a = (#G)l elementos, o
que é pouco razoável do ponto de vista computacional. Ainda assim, diversos grupos admitem representaçõescomo subgrupos de 6n para conjuntos
Q relativamente pequenos. Veremos que é possível resolver diversas questões
interessantes de maneira eficiente, mesmo com grupos de ordem exponencial

Grupos 'lllansitivos
Seja 6' um grupo de permutaçõesagindo sobre um conjunto Q. Para z C Q
definimos a órb ta de :« como sendo o conjunto G'(z) = {.(z) 1. C G}. As
órbitas particionam o conjunto Q; dizemos que 6' é um grupo Zransitíuo se
G possui apenas uma órbita.
Por exemplo, dado um grupo G e um subgrupo // C G, a imagemda
representação regular de G associada a H é transitava. De fato, todas as
classes laterais à esquerda de H estão em uma mesma órbita, já que, dadas
duas c]asses gifir e gi]7, temos que a imagem de gjgii é uma permutação
que leva g{ // em gj ]7

G

Dado z C Q, definimoso esZaói/dador de z como sendo o subgrupo de
que fixa z, isto é, Stab(z) = {. C 6' .(:«) = z}. Temos a seguinte
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importante relação: para qualquer # C Q,
+G = +GÇ=). #S\abÇ:«)
A prova é simples:

se G(3)

= {' i(z),

. . . ,7,(z)},

'i C G, então 'i, . . . ,'y, são

representantes de classes laterais de Stab(=) em G, e o resultado segue.

Como encontrara órbita Ar de um elementoz? Observe que ]V corres-

ponde exatamente à componente conexo que contém a; no grifo cujos vértices
são os elementosde Q e em que oto é uma aresta se, e somente se, existe um
gerador g de G tal que u = g(w). Assim, uma busca em largura. é suficiente
para obter Ar:

1. No início, fazemosN +- {z]. e colocamosz na. fila r'

2. retiramoso primeiroelementoí de F' e, para cadageradorg de G,

calc«Íamos g(i). Se g(í) ( N, «ós o colocamosta«to em /V como no
fim da fila.

3. se F' está vazia, o algoritmo termina. Senão repetimos o passo anterior
O algoritmo acima acrescenta no máximo n = #n elementosà fila, logo termina em O(kn) passos, em que k é o número de geradores de G. Repetindo o
processo com outros elementosde Q, fora das órbitas até então consideradas,
podemos obter a. partição de n em órbitas de G. Naturalmente, o mesmo
limitante de tempo continua. valendo.

2.3

Cadeias de Estabilizadores

A fim de utilizar efetivamentea representaçãode um grupo como grupo de
permutações, diversos algoritmos utilizam a chamada cartea de estaóí/ízadores : se G é um grupo de permutações agindo sobre {1,2,...,m},
seja
Go = (1?e, para l .$ i$ m -- 1, Gi é o subgrupoformadopeloselementosde
(7 que fixam cada um dos elementos 1, 2, . . . , {. Temos

G = Go'3 G\ D G,'õ

..) G.--

Agora observe que representantesde classes laterais à esquerda do subgrupo

Gi+i de Gi correspondem
a.permutações
de Gi quelevami+ l em cada

elementoda

órbita

(7i(i+l)

C {i+l,à+2,

. . . ,m}.

Assim,

IGi

: C?i+il $ m

i.
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Naturalmente, a cadeia de estabilizadores de um grupo de permutações
dependeda particular escolha de numeração de seus elementos. Isto tem
implicaçõesimportantes na eficiência dos algoritmos a seguir, já que suas
performances variam para diferentes cadeias de estabílizadores.
Vejamos como utilizar cadeias de estabilizadores para resolver alguns problemas computacionais relacionados a grupos. Comecemos com a questão de
decidir se uma dada permutação a C 6. está ou não em (7.
Inicialmente, suponha que temos à nossa disposição conjuntos (Z's (even-

tualmenteincompletos) de representantesde classes laterais à esquerda de
Gi módulo Gi+l. Definimos o seguinte procedimento, que chamaremos de
"filtragem", e que tenta escrever n como produto de elementosde CZ's: dada
uma permutação r C 6., a filtragem de a devolve uma permutação n', um
índice

i e uma

seqüência

7o,7i,

. . . ,'yi.i

tal que

e 7i; C C'h pai'a 0 .$ k < í
© n' ::

.

r'

"yo"h

. . . 'i

ia''

= 1 ou então n' não é congruente a nenhum elemento de (Z módulo

Formalmente, temos a seguinte descrição de uma filtragem
pro cedimento ./í/tragern (r)
s +-. 0

i +--0; conZZnar e. verdadeiro
enquanto

fará

i 5; m -- 2 e cona rz&ar,

continuar

+- falso

para cada'y C (:,
se 7':r({

então

+ 1)

. +- (;,'r);
á +- i+

devolva («, i, .).

«' +-- 'y :«'

ll confinz&ar +- z;erdadeãra

A observaçãocrucial aqui é que se r está em G = Go, então ele está

em alguma das classes laterais à esquerda de Gi, digamos em 'oGI.

Logo

,y. ia C Gi e podemos repetir o procedimentocom Ci no lugar de Go e
assim sucessivamente. Eventualmente, teremos "r;:X . . . 'iin g 7iGÍ+i para
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todo ,yi C (Z, mostrando que n' não está em (I'v, ou 'Ãl21.13
(]m-l

:: {lj},

ou seja, que a' :: "yo . . -'ym-3'y,.

2 C (;.

--.'soir

Em particular,

C

temos

que Uo<i<..2 Ci é um conjunto de geradoresde (l? e como #(4 < m -- {,

concluímos que m grupo de permHtações de gra m admite um corÜunto de

g««d.«. «m n. «.á«{mom(m + 1)/2 ./.m.nt«.
Naturalmente, nem sempre podemos contar com a boa sorte de possuir

um conjunto de representantesde classes laterais. O que fazer então? A idéia
é utilizar a filtragem para construir um tal conjunto de representantes: ao
filtrarmos um elementode a € G, devemos obter sempre n' - 1. Assim, se
n' 7é 1, temos um representante de classe ausente, que acrescentamos a. C:.
E neste princípio que se baseia o a/gor;tmo de Sirrls:
para

fará

í de 0 a m

2

G +- {i}

para cada geradora de G'
(a', A, .) +- ./í/l«g.m(a)
se a'# l
então

(7k +-' C't U {a'}
modi$ca,do ç uerdctdeiro
enquanto modlWcado

fn''n

modi$cado ç- ja,lso
para 0 $ .j $ 5; m

f;.,.,,

2

para cada ' c (ã(4
fará

(.I' . k. s ) +- $1tragemÇI)
se ''

# l

então

C7k+- ak U {7'}
modi$cado +- verdadeiro

Observe que sabemos de antemão que #(Z $ m
não pode

modificar

os (Z's

indefinidamente

i, logo o procedimento

e o algoritmo

termina.

Para.

verificar que os Oi's são realmenteconjuntos de representantesde classes, é
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suâciente verificar que (7 :: (7oC'i . . C«..-2, uma vez que a filtragem mantém
os elementos de (Z incongruentes entre si módulo Gi+l.
Temos aí C Gi e (4 C Gj,

logo se i?

filtragensde (:(l& acima garantem que

.j, temos (iZ(i& C Gj.

Assim,

as

CiCá C CiCi.t\...C..a.
para z Z .7
Assim,

para

concluirmos

que

(7 =

aoC't

. . . a..2,

basta

notar

que

os

geradoresde G certamente pertencem a (-70(;'i. . . C'm-2 e a expressão acima
garante que aoO'i . . . C'..2 é fechado por produto. De fato,

ao...0..2(-;o

..0.

2

C ao...C'..,-3(l;'o.. .(.;..2C'l ...C;,..2
C (Ih. . .0.-4(%. . .G..20'l . . .C'..u(.71 . . . C'..2
C ao x produtode Ci's, á? l

Podemossupor, por hipótese de indução, que o produto de (7i's com i?
está contido em (;'i(y2 - - . Cbn-2}o que encerra a demonstração.

l

que

é

O algoritmode Sims, ao construir conjuntos de representantesde classes laterais para os subgrupos da cadeia de estabilizadores, permite não só
respondera questão da pertinência de um elementoa G, mas também determinar a ordem de um grupo de permutaçõesG dado por geradores: observe
a representação

única. e, portanto,

de

um

elemento

de

(;

como

70 . . .'ym

I'7m-2,

'i

€

(4,

#G= #Co +Ct..+C.-u

Qual a complexidade deste algoritmo? Inicialmente, note que uma filtro
g'm

execut;

o teste

7

:r(i+

1) = i + l «o máximo

#G

$ m

á vezes,

logo

um« filtragem gasta um tempo m +(m - 1)+ . . .+ 2 = O(m').
Seja k o número de geradores de G. A filtragem dos geradores gasta tempo
O(Am'). Novamente como #a{ $ m ã, sabemos ainda que os conjuntos
ai's são modificados no máximo O(m') vezes. Assim, o número de filtragens
de elementos de (i&(il, i2 .j, é limitado

O(m') l>1: (m

por
í)(m

- .j)

O(m')

O$.j ${ .Çm -- 2

Portanto a complexidade final é dada por O(km2 + m')
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Na. verdade, o algoritmo, na forma apresentada acima, realiza várias íiltragens redundantes, uma vez que cada elemento ' de (Z(4, i ? .j, só precisa
ser corlsiderado uma.única vez: uma segunda.filtragem de ' certamente resul-

tará em '' = 1. Uma reordenaçãocuidadosa das filtiagens pode melhorar o
limitante de tempo para O(Ã;m' +m5 lg lg m). Para maiores detalhes, consulte IHof]. Referimos-nos também a esta obra para diversos outros algoritmos,
baseados em cadeias de estabilizadores.

Por fim, como mais uma.aplicaçãode cadeia de estabilizadores,descrevemos a redução polinomial que ficamos devendo no capítulo anterior: dado um
grifo X, vamos obter geradores para G - Aut(X) dispondo de um algoritmo
que testa isomorfismo entre gratos rotulados.
Numere os vértices de X de l a m = #V(X) e considere a cadeia de
estabilizadores associada:
(; :: Go :) (;i

.) C;2 :)

D G«--

Como visto no capítulo anterior, o teste de isomorfismode grifos rotuladospode ser utilizado para obter a órbita G,(r + 1). Além disso, para
cada elemento z desta órbita, este mesmo teste permite obter explicitamente uma permutaçãoque leva.r + l em z. Note que estas permutaçõessão
representantes de classes laterais de G, módulo (7,+l. A união destes representantes

de classes

geradores procurado.

2.4

para.

r -

0, 1, . . . ,m

2 fornece-nos

o conjunto

de

Subgrupos de Sylow

Aqui, temos outra aplicação das idéias expostas acima. Dados geradores para
um grupo de permutações G C (5., veremos como determinar geradores

para um p"subgrupode Sylow de G. Sendo #(7 = p'm, em que m não é

múltiplo de p, o algoritmo será polinomial desde que m segapol;comia/ e.rn
n. Utilizaremos este algoritmo no próximo capítulo, em que tal restrição se
aplica.

Dados geradorespara um p-subgrupoP e um elementoo C G, é fácil
testar se eles estão em algum subgrupo de Sylow comum: basta calcular a
ordem de <P, a> e verificar se ela é uma potência de p ou não. Utilizando esta
observação preliminar, vejamos como resolver o problema. Construiremos
simultaneamente um conjunto ll de geradores para-um p-subgrupo de Sylow
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P e um conjunto C' de representantesde classe laterais à esquerda de G

módulo P
Inicialmente, definimos uma p-#/tragam de um elemento a C G, que
consiste no seguinte procedimento:

procedimento p-á/tragam(a)
para

cada ' C a,
se <'y'icr, 11>é p-grupo,

então

se <7''.«,

então

n> # <n>,

11+- 11u {,y'
retornar
0'+.- C'u {a}

l

«}

Observe que a condição <7'icr, 11>:/ <11>se resume simplesmente a ,y icv g
T
(n>

Em qualquer instante, temos que <ll> é um p.-subgrupo e C' é um conjunto
de elementos dois a dois incongiuentes modulo qualquer subgrupo de Sylow
que contenha <ll>. Se a não é congruente a nenhum ' C O' módulo um subgrupo de Sylow que contém <ll>, acrescentamoscr aos representantes de classe
laterais do subgrupo de Sylow que está sendo construído. Caso contrário, se
cvé congruente a ,y módulo algum subgrupo de Sylow que contenha <ll>, isto
é, se <7-la,ll>

é um p.-grupo)

ao fazermos

ll

{-- H U {,y

la},

passamos

a

considerar apenas aqueles subgrupos de Sylow que contêm <ll, '-ia>
Agora, vejamos como uma pequena modificação do algoritmo de Sims nos
permite construir um subgrupo de Sylow. Seja © um conjunto de geradores
de (7. A idéia é aplicar uma p-filtragem nos elementosde (>a. Obtemos o
seguinte algoritmo:
ll +.-. 0; c'
fn,.n

+- {i}

para cada a C Qa,
p-$ttra gem Ç(4

enquanto houver modificações em C'

Note que como os elementosde C' são dois a dois incongruentesmódulo
um certo subgrupo de Sylow, #C' $ m e, desta forma, as p-íiltragens acima
só podem alterar C' no máximo m vezes. Assim, o algoritmo termina, e em
tempo polinomial se m = O(n') para alguma constante c.
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Como no algoritmo de Sims, as p-filtragens de elementosde ®O' garantem
que ©(y C C' <ll> e, desta forma, ©kC' C C'<ll>, logo 6' = C'<ll> e (7 é um
conjunto de representantes de classe à esquerda de <ll>. Como <'y,11>não é
um p-grupo para nenhum 'r C C', 7 :# 1, concluímos que <ll> é um subgrupo
de Sylow.

2.5

Grupos Primitivos

As vezes, é possível obter uma representação (não necessariamente fiel) de um

grupo de permutações como grupo de permutações de um conjunto menor.
Isto ocorre, por exemplo, quando o grupo é intransitivo: podemos estudar
a ação deste grupo sobre uma de suas órbitas. Mesmo quando o grupo

é transitivo,tal representação
podeexistir. E aqui queentra em cenao
conceito de prÍmÍt u dado

Seja.G um grupo de permutaçõestransitivo agindo sobre um conjunto
Q. Uma partição 7' de n é dita não tr u a/ se, para todo B C P', B :# Q e
#B > 1. Dizemos que G' é um grupo ímprimitíuo se existir uma partição
nãotrivial 7) tal que, para quaisquera, a'-C (;, e pa-ra.qualquerbloco Z?C P,
a(B)

= .-(B)

ou a(B)

n ,'(B)

= ©. Neste

caso,

dizemos

que a partição

P

é um sistema de ámprimif uídade para G. Observe que grupos imprimitivos
agem permutando os blocos de um sistema.de imprimitividade. Se G nã.ofor
imprimitivo, diremos que G é primãf uo (grande surpresas)

Por exemplo,seja Ã. um corpo com mais de 2 elementose seja.Q =

X"

-- {0}.

O grupo

GZ'(K,n)

das transformações

lineares

inversíveis

de

A'" age transitivamente sobre n, porém não é primitivo, uma vez que os
subespaços lineares menos a origem formam um sistema de imprimitividade
para GL(Ã, n).
Note que, para verificar que uma.partição não trivial 'P de Q é um sistema
de imprimitividade para C;, basta nos certificarmos de que, pai'a qualquer
a C (7 e qualquer bloco -B C 7', a(B)
p--' a,''' C G, a(B)nr(B)
# 0, -tão

isto é, a(B)
vos

= B ou o(B) n B = 0. De fato, se,
r :a(B)n-B
# g, l.go r':a(B)
= B,

O seguintecritério é muitas vezes útil na identificaçãode grupos primiti-

Teor'ema2.2 Seja G C 6n m gr po transitíuoe sejam.z C n e .17=

S\abÇ=). Então G é primitivo se: e somentese, H jor 'um subgru'ponazi'mat
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de G. Além disso, se K é u,m subgrupo estritamenl,e entre G e H, então as
órbi,ta,sde K jorra,a'm,u,m,si,ste'm,ade imprimitiuidade para G.

Demonstração

Inicialmente,observeque, como G é transitivo, podemos

identificarcaday C n com a c]asse]atera]a3/]lí,em que av C G é tal que
al/(z) = y. Note que o,X é independente da escolha do elemento a,. Nesta
identificação, a ação de G corresponde justamente à da representação regular
de (.7 associada
Suponha

a #

que /7 Ç

/T Ç G.

As

órbitas

de /r correspondem

às classes

laterais de -K na representaçãoregular, logo formam um sistema de imprimitividadepara (;. Logo, se (7 é primitivo, então # é maximal. Reciprocamente, se // é maxima] e B{, l $ { $ r, é um sistema de imprimitividade

para (-?, seja /T o subgrupo que estabiliza o bloco .Bi que contém z. Note que
se .'- C #,
Como

z c ,(.B:)

la : /rl

n B:,

logo devemos

= r e la : ,r21 = #n

ter

r(B-)

> r, temos

=

B-,

o« seja,

#

C Ã

/7 Ç .f( Ç G, contrariando

maximalidade de J7. Logo G é primitivo, o que encerra a demonstração.

a

0

Vamos agora descrever um algoritmo que, em tempo polinomial, decide
se um grupo transitivo G é ou não primitivo e, em caso negativo,constrói
um sistemade imprimitividademinimal, isto é, um sistemasobre o qual G
age primitivamente (não podemosjuntar blocos para formar outro sistema

de imprimitividade). O número de blocos em um sistema de imprimitividade
minimal não é, em geral, unicamente determinado.
Sejam a, b C Q e considere o grato X cujos vértices são os elementosde
Q e em que t;m é uma aresta se, e somente se, existe . C G tal (lue a(a) = o
e o(ó) = w. Sejam Xi, l 5; á 5; t, as componentes conexas de X, sendo Xi
aquela que contém a, b.
Se (7 é imprimitivo e a, ó pertencem a um mesmo bloco B de um sistema de
imprimitividade, então V'(Xt) C 1?. De fato, se uiuz . . . ui.iui é um caminho
de Xi com t,i C {a,6} e, digamos, t,l-i = a(a) e ul = .(ó), podemos supor,
por hipótese de indução, que ui-i C Z?. Mas então t&-i c o(1?) n B, portanto
«.

C «(B)

Por outro lado, temos que se, para algum par a, b, o grato X for desconexo,
então os blocos V(Xi) formam um sistema de imprimitividade para G. Note
que

se «.«

C E(X),

com

« = .(«)

e «, = a(b),

então

,(«)r(«,)

=

-(«)-(b)

C

E(X) pala todo r C G. Desta forma, G age permutando as componentes
conexas de X e o resultado segue.
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Temos, portanto, que G será imprimitivo se, e somente se, X for um grato
desconexo para alguma escolha de a, b. Isto pode ser testado alterando-se convenientementeo algoritmo da seção 2.2, em tempo O(An'), em que n = #Q e
k é o número de geradores de G. Repetindo este teste no máximo (,) = O(n')
vezes, decidimos se o grupo é ou não primitivo em tempo O(kn'). Caso seja
imprimitivo, podemos repetir o procedimento recursiva.mente,substituindo Q
pelo sistema de imprimitividade, até obtermos finalmente o sistema minimal

procurado.O tempogastoT(n) satisfaza recursãoT(n) = T(n/2) + X;n',
cuja solução nos fornece o limitante polinomial T(n) = O(À;n' lg n).

2.6

Representações Infiéis

Até o presente momento, os algoritmos considerados trabalharam apenas com
a representaçãofiel naturalmente associada a um grupo de permutações. Entretanto, como mostramos na.seção anterior, é importante também considerar
representações infiéis destes grupos.

Aqui,

esboçaremos

como modificam os

algoritmos vistos para trabalharem com representaçõesque não são necessariamente fiéis.

Seja G um grupo e n:G

.li. = kerz.

Podemos

construir

+P6.

uma.representaçãode (7. Seja ainda.

uma cadeia de estabilizadores

"módulo

/r"

da seguinteforma: seja (.;o = (? e G{ o subgrupode G que estabilizacada
elemento 1, 2, . . . , i. Temos

G = (y 3 G\ '3 Ga 3
com

la:

:

a;+:l

.$

«.

-l /]«z--l

i.

Agora, se para todo g C G e iC {1,2, . . . ,m} é possíve]testar a. condição n-(g)({) = i em tempo polinomial, então a cadeia de estabilizadores
acima pode ser utilizada para responder questõesrelativas à ação de (7 sobre
{1,2,.

.. ,m}.

Para

isto,

basta

alterar

os algoritmos

anteriores

de modo

a

incluir este novo teste. Como exemplo desta técnica. e também para uso futuro, vamos mostrar como determinar, em tempo polinomial, geradorespara
o subgrupo de um grupo imprimitivo que estabiliza todos os blocos de um
sistema. de imprimitividade.
Seja (7 C 6. um grupo imprimitivo e seja Bi, l $ { 5; m, um sistema
de imprimitividade para G. Considerando a ação de G sobre os blocos do
sistema de imprimitivida.de, montamos uma cadeia de estabilizadores como
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acima, em que G' denota o subgrupo dos elementos que estabilizam cada um
dos primeiros á blocos.

Uma vez conhecidosgeradores para G', vamos mostrar como obter ge-

radorespala o subgrupoGi+i de Gi. Para isto, modificamosa cadeiade
estabi[izadores no a]goritmo de Sims. Sela ]7j o subgrupo de Gi+l que fixa
os primeiros .j inteiros, agora segundo a ação de sobre 6« (e não a sobre os
blocos de imprimitividade). A nova cadeia é dada por

Gi 3 Gin -- Ha 3 H\ 3 Ha 3

D Hm-: - {"}

A filtragem deve ser alterada de modo a incluir o termo (7{ módulo Gi+i
procedimento

s +-.

./í/tragam(n)

ÇÕ

i +- --ll corztÍnaar

para

+-. /a/se

cada "r C O-l,

se ''lr estabiliza o bloco Gi+l ,
então
s {-- (s, 7); «' {--- '':a'

i +.- i + 1; coniZnwar +- uerdadeÍ7'0
enquanto i $ m -- 2 e contÍnwar,
fn,.-

continua,r ç falso

para cada'yC C'i,
se 7

:«(i

+ l)

então
s +- (s, '); r +-

7''n

i +.-. á + 1; continuar

+- t;erdade

ro

devolva («, i, .).

Ao final da execução do algoritmo modificado, a união dos representan-

tes de classeslateraisde H] módulo.fÜ+i fornecerãoos geradoresde Gi+l
procurados. Note que, como la{ : C;'i+ilé polinomialem m, a análisedo
algoritmo de Sims continua válida e o algoritmo resultante termina em tempo polinomial. Repetindo este procedimento para ã - 0, 1, . . ., obteremos
no final geradores para o subgrupo que estabiliza todos os blocos em tempo
polinomial, como afirmamos.
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CAPITUL02. GRUPOS DE PERMUTA ÇOES E ALGORITMOS

Capítulo

3

O algoritmo de Luks
Neste capítulo, apresentamoso algoritmo de Luks ILukl, que testa se dois
gratos são isomorfos em tempo polinomial no número de vértices, desde que
os graus destes sejam limitados por uma constante. De fato, esta última
condição impõe restrições nos possíveis grupos que podem ser grupos de
automorfismos de gratos e é a análise cuidadosa da estrutura destes grupos
a responsável pela limitação polinomial.
Iniciamos a apresentação com uma redução do problema original a um
problema computacional de grupos. Em seguida, veremos como os conceitos
de prám tiu dado e transítít;idade de um grupo de permutaçõespodem ser
explorados para obter um procedimento recuisivo para resolver este problema
reduzido. Por fim, mostraremos que este algoritmo tem a complexidade
desejada, uma vez que demonstrarmos a existência de um certo subgrupo

de Sylow de índice pequeno. Esta é a parte mais difícil e a que consumirá
maiores esforços, e a que depende mais profundamente da teoria de grupos
de permutações.

3.1

Reduzindo o problema

Nosso objetivo aqui será provar que o problema de testar se dois gratos são
ou não isomorfos pode scr reduzido, em tempo polinomial, ao problemade,
dado um grupo de permutaçõesagindo sobre um conjuntocolorido,obter
geradores para o subgrupo das permutações que preservam cores.
Inicialmente, observemosque testar isomorfismo de grifos pode ser polinomialmentereduzido ao seguinte problema: dado um grato X e uma de
31
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suas arestas e, determinar geradores para Aut.(X), o subgrupo de Aut(X)

cluefixa e (eventualmente trocando seus extremos). Vejamos como.
Ao testar se dois gratos Xi e XZ são ou não isomorfos, podemos, substituindo-os pelos complementaresse necessário, supor que ambos são conexos.
Agora, para cada par de arestas ei de Xi e e2 de X2, basta. descobrir se há
um isomorfismo entre XI e X2 que leva ei em e2, já que o número de tais
pares é polinomial no número de vértices. Isto pode ser feito da seguinte
forma: crie dois novos vértices ui em ei e u2 em e2, ligue-os por uma nova
aresta e e considere o grato X resultante (note que esta construção mantém
o grau máximo dos vértices de Xi e X2). Haverá um isomorfismoentre Xi
e .X2 que leva el em eu se, e somente se, existir urn automorfismo que fixa e,
trocando seus extremos. Esta condição pode ser facilmente testada. se temos
um conjunto de geradores pa-ia Aut.(X):
basta. verificar se há algum gerador
que troca. os extremos e.
Como calcular Aut.(X)?
A idéia é utilizar uma série de aproximações
Aut.(X,), em que X, é o subgrafo de X formado por todos os vértices e
arestas que aparecem em caminhos contendo a. aresta e e cujo comprimento
é menor ou igual a r pala r = 1, 2, . . .. Assim, por exemplo, XI é o subgrafo
formado pela aresta e e seus vértices, enquanto (lue X«-i = X (n = #V(X)).
Podemos definir um homomorfismo
«-,:

Aut.(X,+:)

--}

Aut.(X,)

restringindo um automorfismo de Aut.(X,+i) a X,. Note que se pudermos
obter geradores para. o kernel e para a imagem de r,, então podemos obter
geradores para Aut.(X,+i) da seguinte forma: sejam si € Aut.(X,+i) geradores para o kernele tj C Aut.(X.+i) elementostais que n,(tj) gerema
imagem. Então s{ e tj geram Aut.(X,+i).
De fato, dado um automorfismo
m de Aut.(X.+:), «,(m) = Hi«,(tj.)''
= «,(llZt;l:), logo m(llZt;l')': está

«okernel,
o«sd', m(llit;l')':= llk'9 <:::::>m= ll* ;PiH, t«:

Doravante, consideraremosapenas gratos com vértices de grau limitado

por uma constante t. Seja. .A a coleção de todos os subconjuntos não vazios de
V(X,) de cardinalidade menor ou igual a í 1. Cada vértice em y(X,+i) --

y(X,) está ligado a um ou mais vértices de y(X,), o (lue pode ser descrito
pela seguintefunção "paternidade" (ou maternidade, se preferir):

/: }''(X,+i ) - b''(X,) -->.4
.f(«)
}''(x,) 1««, c z(x)}
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Por definição, um automorfismo s C Aut.(X,+i) está no kernel de n, se,
e somente se, fixa todos os vértices de X,. Assim, s permuta somente os
vértices
t''(X,),

"irmãos"
então

para

entre si em y(X.+:)
todo

«értice

s(o)lo é uma aresta de X,+l.

«,,

-- }'(X,),

pai

de

o,

«,

já que se « C }'(X.+i)
C

/(u)

C

}'(X,),

--

.(«).(w)

=

Reciprocamente, qualquer permutação deste

tipo forrlece-nos um automorfismo em ker n, . Portanto este grupo é o produto
direto de grupos simétricos de irmãos:

kerr,

X 6/--i(.)

ae.A

E quanto à imagem? Bem, esta é a parte difícil do problema. Vamos
mostrar que podemos resolvo-lo uma vez que tivermos à nossa disposição um
algoritmo que, dado um conjunto colorido S e um grupo de permutações de
S, determina o subgrupo das permutações que preservam cores.
Seja

,4

.4i a coleção

#/':(a)

de conjuntos

de pais

com

{ filhos,

= {} para 0 $ { .$ t - l (lembrando

isto é, ,4i =

{a

C

que nosso grato tem

grau limitado por {). Seja ainda .4' a coleção de "novas" arestas, arestas em
E(X,+i) -- E(X.) incidindo somente sobre vértices de X,. Uma permutação
s C Aut.(X, ) está na imagem de n, se puder ser estendida a uma permutação
de Aut.(-.V,+i).
Para que isto ocorra, devemos ter s(.4') = .4' e s(.4{) = .AÍ

para todo 0 $ { $ t 1. E uma permutação satisfazendoestas condições
pode realmente ser estendida a um automorfismo de Aut.(X,+i):
se a C .4i

tem í filhos, então s(a) C Á{ também, logo mapeamos os filhos de a nos filhos
de s(a) de qualquer jeito. Isto nos fornece a extensão procurada.
Permutando os vértices de Xr , os elementos de ,4 também são permutados
e a imagem de n, corresponde justamente às permutações que estabilizam os

subconjuntos.4{ e .4'. Como os .4i's são dois a dois disjuntor, basta olhar
para as intersecçõesdos .4i's com Á' e seu complementare colorir .4 de 2t
cores

.4on .,'1',.4i n .4',. . . , .4t.i n ..4',
.4o-- Á', .4i -- ,4',. . . , ''1,.i -- Á
A imagem é o subgrupo que preserva estas cores

Sendon = #V(X),

note que .4 possui

lr)*(;)* *(*r.)-..«'-:,
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elementos, que é polinomial em n (já que Z é âxado). Como o número de

homomorfismos
n, considerados
é menorou iguala n, obtivemosassimnossa redução polinomial do problema de determinar Aut.(X)
automorfismos de um conjunto colorido.

3.2

ao de calcular

A classe I'Ã;

Recordemos que uma. série de composição pala um grupo G é uma cadeia de
subgrupos da. forma

{[} = G. < G.-t']

<(7i.q

G.=

G

em que os fatores Gi/Gi+i são simples. Pelo teorema de Jordan-Hõlder,
estes fatores independem da. escolha da. série de composição e são, portanto,
invariantes

do grupo

(17

A natureza dos kernels dos homomorfismos a', sugere estudar grupos tais

que todos os seus fatores de composiçãosão subgruposde 6k para algum
k fixo. Seguindo Babam,chamaremos a. classe destes grupos de I'k. Observe
que

#G = +(GojGx ) . +ÇG..IGà. . . +ÇC--..IC,..')

e, portanto, os fatores primos de #G não excedemk, o que, como veremos, será crucial na demonstração de que o algoritmo de Luks gasta tempo
polinomial.
A introdução da classe I'k foi motivada pelo estudo do kernel de n-,, e
nossoprincipal objetivo aqui é demonstrar o

Teorema 3.1 Para todor, Aut.(X,) € 1't-i Em p«t{«/«,
l t-l.

Aut.(X)

C

Vamos estudar a classe I'k mais detalhadamente. Em primeiro lugar,

observemos que se .N é um subgrupo normal de G e N e G/N estão em ]'k,
então G € 1'j;também, já que dadas séries de composiçãopara. JV e G/N
{ll=

Nr <-..<

Ni

< NO=

N'

U\= C,IN q...< C\jN < GojN= CJN,
com C;i D N, temos que
{l}

N,

4 No-.N = G;<
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é uma série de composição para G Em particular, se GI, (72 C I'k, então
Gi x G2 C I'k, p'is (GI x G,)/G: = G2.
Em seguida, vamos mostrar que subgrupos de grupos em I'k também
estão em I'k. Antes de mais nada, verifiquemos que qualquer subgrupo G de
6k estáem I'k. Basta mostrarmosque se IV é um subgrupo normal próprio
de (7 com G/Ar simples, então G/Ar é um subgrupo dc 6k. Para isto, seja
{Gi} a cadeia de estabilizadores de (-7,em que Gi é o subgrupo de G que fixa
cada elemento de {1, 2, . . . ,i).. Considere agora a seguinte cadeia:
N -. Gk.\N

c

c.G\N c GaN--G

Seja .j o menor índice tal que Gj+iAr C fiar.
l < laj/V

: (7j+iJVI

Observe que GJAr = G e que

5; IGJ : G:f+il

$ k

Para encerrarmos a demonstração, vamos mostrar que a representação regulam $ de CJN = GiNJa a.ssoüada a, Gi-nN/N ê ReX. Do 'Eixo de que GJN
é simples, temos keré = {1} ou keré = G/N. Por outro lado, a imagem de
Ó age transitivamente sobre as classes laterais, portanto esta imagem é não
trivial. Assim, keré = {1}, como queríamos demonstrar.
Vo[temos ao caso geral. Sda G € 1'k e .]/ um subgrupo de G. Considere
uma série de composiçãopara G:

{1}

«]6'l

< Go=

G

Temos

{l} = c;'« n n < . < Gi n # < Go n H = H,
que não é, necessariamente,uma série de composição. Porém, pelos resultados anteriores, basta verificar (lue os favores (G{ n H)/(Gi+t

n #) são subgru-

posde 6k. Mas (Gi n H)/(Gi+i n H) é umsubgrupode G{/Gi+i , e este,por

sua vez, é um subgrupo de 6k por hipótese, o que encerra a demonstração.
Finalmente, podemos mostrar que Aut.(X,) C I't-t. Inicialmente, temos
que kera', é o produto direto de grupos 6.f-i(a) e como o número de filhos é
#./-:(a) 5; t 1, temos que kern,. C I't.: . Por fim, note que podemos supor,
por hipótese de indução, que Aut.(X,) C I't-i. Como Aut.(X,+i)/kern,

é isomorfoà imagemde n,, queé um subgrupode Aut.(X,), temosque
Aut.(X,+i)/
kerr, está em I'k, assim como kerr,, logo Aut.(X,+l)
também
está e o resultado segue.
Resumindo, testar isomorfismo de grifos cujos vértices têm grau limitado
é polinomialmente equivalente ao seguinte
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Problema Sda Q um coiÚunto co.lor;do. Dado um cozÜurltode geradores
para um subgrupo G C FK de Gn, determinar um conjunto de geradores para
o subgrupo das permutações que preservam cores.
O algoritmo de Luks resolve este último problema em tempo polinomial

no tamanho de Q. Antes de descrevero algoritmo,precisaremosainda de
mais alguns resultados. E o que veremos a seguir.

3.3

Primitividade

Dado um grupo de permutações G agindo sobre um conjunto Q, podemos
particionar Q em órbitas Oi e estudar os grupos transitivos de 6o. obtidos
restringindo-sea ação de G a cada órbita. Como os graus destes grupos são
menores,espera'se que o estudo destes seja mais simples ou, no que tange
a algoritmos, que o tempo gasto para. resolver um determinado problema
nestesgrupos seja menor do que no grupo original (;.
Mas o que fazer se o grupo G' já é transitivo? Se o grupo for imprimitivo,
é possível ainda quebrar o problema em pedaços menores, observa.ndoque o
grupo G induz uma permutaçãonos blocosde um sistema de imprimitividade. Os grupos primitivos representam,por assim dizer, o "gargalo" deste
procedimento recursivo. Por outro lado, a. condição de primitividade pode ser
usada a nosso favor, já que ela. implica diversas propriedades interessantes.
Comecemos pelo seguinte

Teorema 3.2 Seja (l? C 6í2 um grtépode permwtações. 4s órbitas de üm
subgrupo normal N 4 G formol'm, 'u'rn distem,ct de impri'm,itiuidade

para G. E'm,

pürtic'alar, s'ubgrul)os n,termais de grupos primitivos são transita,uos.

Demonstração Seja {Bi, B2,...,B,}

a partiçãode n em órbitas de N

Suponha(lue, para algum c, C G, o(1?{)n -Bi:# 0 e seja # C a(B{) n Bi. Como
B{ = ]V(:«), existe 7 C ]V tal que a7(:«) = z «:::> '(z) = a''(z). Assim,

.-(B:)

{a.'-(«)
{a-

o que conclui a demonstração

l .'- C N}
:(«)

(«) l .'- C ]V}

l .'- C JV}

n
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O seguinte teorema mostra que é interessante trabalhar com p..grupos

Eeotem.a 3.3 Seja, P 'um p-grupo transitiuo, subgrupode 6n. Se :kP >

p, então P é im,pri'rr\ãtiuo e q'uütq'üer si,ste i\a de imprimitiuidüde

minimal

consi,ste elutam,ente de p blocos. Além disso, o SUbgrIJ,poq'üeestabiliza todos
os blocos tem índice p em P

Demonstração Fixe um elemento# C Q e seja # = Stab(=). Se P fosse
primitivo, # seria maximal em r', logo IP : /71= p pelo teorema de Sylow.
Assim,

#Q

:: IP : /íl = p, logo #Plpi.

Como

P é um p-grupo,

devemos

ter #P = p, o quecontradizo enunciado.LogoP é imprimitivo.Um
sistema de imprimitividade minimal corresponde a classes laterais de um
subgrupo Ã. -) .ll/ maximal. Como já vimos, Ã tem índice p e, além disso,
como P é p-grupo, /{' é normal. Portanto, sendo o/T é uma classelateral,
Ã'a/T = (aXa':)aX = o/T, isto é, K estabiliza todos os blocos.

n

O próximo resultado é central para este capítulo, já que o algoritmo de
Luks reduz o problema de um grupo em I'k para um p-subgrupo de Sylow
suficientemente grande, a fim de aplicar um procedimento recursivo baseado
nas idéias discutidas acima. A demonstração será dada no íim do capítulo,
após desenvolvermos toda a teoria necessária.
Teorema

3.4

r-Rest'Zfado

/undamentaZ)

EzÍste

ama

bons ante c(k)

ta/

que, se G C tk é um, grupo primitivo de grau n,, então, para algum primo p,
G l)oss i urn p-su,bgru,pode SUlolo cn3o índice é menor ou igual Q n'l.k)

3.4

O algoritmo de Luks

Podemos agora descrever o algoritmo de Luks ILukl, que resolve o problema
de calcular automorfismos de um conjunto colorido.
Seja Q um conjunto colorido com n elementos. O número de cores e sua
distribuição é irrelevante. Para a, b C n, denotamos a relação "a tem mesma
cor que b" por a -- b. Seja Z? C n e /T C 6o.

c«(Ã")

De-ânimos

Vb C B, .'(b) - Z,}

Dados geradores para um subgrupo (7 C I't de 6n que estabiliza -B (isto
é, g(6) C B para todo g C G e b C Z?) e uma permutação a- C 6n vamos
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descrever um algoritmo que calcula CB(aG). Nosso problema corresponde
obviamente ao caso particular em que -B = Q e a = 1.
Como CB(aG) não é necessariamenteum subgrupo de 6n, não está.muito
claro o que significa "calcular CB(aG)". Entretanto, se CB(aG) # 0, então
mostraremos que ele é uma classe lateral à esquerda de CB(G) (este sim um
grupo), logo podemos fornecer CB(oG) através de geradores de Q:B(G) e mais
um representante da classe lateral.

De fato, fixe n C CB(aG) e sda r C Q:B(aG). Então, para todo Z,C B,
,-(b) - b - «-(b), logo «-'',-(Z,) - ó. Como .-, r estão - mesm« classe laser,l

aG, temosque«':.'- C G, istoé, r ',- C CB(G) <:::::> ,- C «C.B(G). Por
outrolado,paratodop € CB(G) e qualquer
b C B, p(6) -- Z,:> n'p(Z,)«(b) :> rp(Z,)'- b. Porá-to CB(aG) = «C:B(G), o q- encerr-,a pr-'Temos ainda as seguintes propriedades, que são imediatas a partir da

definição:para.Ã', K' C 6n e Z?,B' C n,
. C:«(Ã' U Ã'')

. c«..,(K')

(Ã') U C:n(Ã'')

(c;(Ã.'))

Vamos ao algoritmo propriamente dito. Se -B consistede um único ele-

mento b, temos

C«(aG)

0

c,G

se o(b) # 6
se

',(6)

«.,

b

Se G é intransitivo, podemos determinar suas órbitas B{, l 5; i $ r, em
tempo polinomial. Basta então aplicar várias vezes o procedimento:

e:-,(aG')))

CB(aG)

Caso contrário, G é transitivo e #B > 1. Se G for imprimitivo, podemos
encontrar, em tempo polinomial, um sistema.minimal de imprimitividade
com m blocos:
B = BiU

B2U

UB.

Se G for primitivo, escrevemos a partição acima de modo que cada l?i contenha exatamente um elemento de B. Sendo /( o subgrupo de G que estabiliza
todos os blocos, devido à minimalidade do sistema, temos que G//r age primitivamente permuta.ndo os m blocos B{'s. Logo G/JÍ C 6« e G/Ã' C I'x;
e, portanto, o teorema fundamental garante a. existência de um subgrupo

P D /r de G tal que IC : PI $ m'(k) e P/.lr age como um p-grupo em

Zi = {/7i, . . . , B.}.

Tal subgrupo

pode ser computado

modificando-se,

por
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exemplo, o algoritmo que constrói um subgrupo de Sylow: basta alterar os
testes nas filtragens de modo a considerar a ação de G sobre 6, como visto
no anal do capítulo anterior.
De posse de P, decompomos G em classes laterais:

G

C,('G)

(an/:')

Agora, como P age como p-grupo sobre Zi, é convenientetrabalhar com
seus blocos.

Assim,

estendemos

um pouco

nossa

definição:

se 23 = {Bi,

. . . , BmJ',

C.(aP)
em que B = Bi U . . . U .B..
O cálculo procede como antes, só que agora mantemos a integridade dos
blocos o maior tempo possível:

1. se Zi co«siste de um único bloco Z?, CzS(aP)

2. seB

C,(aP)

B' U Zi" é a união disjunta de duas coleçõesestabilizadas por F',

C:.(aP)

.«(a-P))

3. se P é transitivo em 25e 6 possui mais de um bloco, particionamos B
em um sistema minimal de imprimitividade:
23 = 6i U . . . U 23p

Aqui, uma observação. Se #(P//T) = p, então P//T age primitivamente sobre os blocos de B. Entretanto, consideraremos a partição trivial
de 6 em conjuntos unitários como um "sistema de imprimitividade"
pata. PJK

De posse deste sistema de imprimitividademinimal, determinamoso
subgrupo P' que estabiliza todas as subcoleções23{. Decompomos P
em classes laterais c aplicamos novamente o algoritmo:

p -U ,;p

/

)

c.( .'P )

U ê.(a%p')

A va.ntagemde trabalharmos com P agora fica evidente: podemos quebrar o conjunto 6 em partes p'-estáveis e resolver problemas menores

ê.(anF'')

Q:., (ahP'))

)
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Vamos analisar a complexidade deste algoritmo. Após o passo 3, temos
que o problema pala um conjunto de tamanho n se reduz a p2 problemas
de tamanho n/p. Aplicando o procedimentoacima até obtermos um único
bloco (passo 1), teremos, ao final, no máximo m2 subproblemas de tamanho
n/m. Como [(7 : P] 5; m'(k), reduzimos o problema original em não mais do
que m'(k)+2 problemas menores, de tamanho n/m.
Todas as operações envolvidas neste processo são polinomiais em n, tais
como o particionamento de B em blocos, a determinação dos subgrupos P e
P', etc. Logo o tempo T(n) gasto pelo algoritmo satisfaz

r(n)

+'r(n/m) + O(n'),

pala m 2 2 e algum Z 2 0. A solução desta.recursão é polinomial em n. Com
isto, terminamos a. análise do algoritmo de Luks.

3.5 Socle
Definimoso soc/ede um grupofinitocomoo subgrupogeradopor todos
os seus subgrupos normais minimais. O socle é uma importante ferramenta
no estudo de grupos primitivos e, como veremos em seguida, terá um papel
crucial na demonstração da existência do subgrupo de Sylow de índice polinomial. Mas antes de tratar do socle propriamente dito, é melhor aprendermos
um pouco mais sobre seus componentes, os subgrupos normais minimais.
Teor'ema 3.5 .ÍVumzgrupo, gaazsgKerdois s ógrtzposrzormaís minÍmaás co
Demonstração

Soam

G e ]7 dois subgrupos normais

minimais.

Temos

que G n .F/é um subgrupo normal, pois para qualquer elemento 3 do grupo,

«''(G n H)z C «':G«
z':(GnH)z

c

GnH.

a«alogamente,«-'(G n #)« c #, o« sd.,

Como Gn#

Ç G e G éminimal,temos

G íl H = {1).. Assim, sendo g C G e A C #, temos

Logo gAg

iA'i

ghg'*

h'\

ghg'*

t-'~

= 1, ou seja, gA

=

Çghg'\

)h,''
t.''

que

Ç: H
) Ç: G

D
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Teorema 3.6 (17rwpos
normais minimaÍs são proa fos dáreZosde grupos sím
pies isomorfos.

Demonstração Sda N um subgruponormalminimalde G. SejaAut(N)
o grupo de automorâsmos de Ar e considere um subgrupo normal minimal T
de ]V. Vamos mostrar que ]V é o produto direto de alguns dos grupos o(T),

.' c Aut(]V).

Seja A4=o maior subgrupo de N que é produto direto de grupos da forma
.(T). Como cada a(T) é normal em N, temos que M é normal em N também

e, alémdisso,contémtodos os o(T). De fato, se existisseum l-(T) Z M,
teríamos que r(T)nM

Ç r(T)

e, pela minimalidade de .'-(7'), r(T)nM

= {1}.

Logo .44'e r(7') comutariame Mr(T) seria um subgrupomaior do que M
e que é produto direto de a(7'), o que é absurdo. Assim, M contém todo
grupo da forma a(7') e, portanto, o(M) = JW para todo a C Aut(]V). Em
particular, g l il/g = M para todo g C G. Logo, devido à minimalidade de
Ar, temos que M = Ar e, portanto,

a,T

JV é produto direto de grupos isomorfos

Para. terminar a demonstração, temos que verificamque T é simples. Mas

.isto é fácil: como /V é produto direto de grupos da forma o(7'), qualquer
subgrupo norma] de T é também subgrupo norma] de ]V. Se T não fosse
simples, teríamos uma contradição, já que 7' foi escolhido como um subgrupo
normal minimal de JV

n

Precisaiemos ainda do seguinte resultado
Peotema 3.'T Sejam H e H' doi,s s'ubgrupostransitiuos de 6n que co'mstüm
entre si,. Então H-

Demonstração Fixez C n. Para cadah C #, existeum A' C ]7' tal que

A(z) = A'(z), devido à transitividade de #'. Suponha agora que A'(z) =
ã"(#) para A', A" C H'. Como H e //' comutam, temos, para todo g C #,

h'(«)

#"(«) ::> gh'(z) = gA"(«) <-::> A'(g(«))

Mas /7 é transitivo, logo h'(y) = h"(y) para todo y C Q e temos que h' = A"
Assim, a cada A € f? podemos associar o único elemento A' C #' tal que
A(:«) = A'(«). Como est. associação é simétrica com rel»ção « # e #', t.mos

que ela estabeleceuma bijeção entre estes dois grupos. Esta. bijeção não é
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exatamente um homomorfismo, pois dados g,A C .f7 e g', h' C H' tais que
g(*) = g'(«)

e A(«)
h(z)

(,),

temos

(z) :> gh(#)

(z)

h'g'(«)

Logo gA está associado a A'g'. Entretanto podemos definir Ó(A)
desta forma obter o isomorfismoprocurado, já que
@(gA)

(t.'g')'"

h''t e

''h'''

Para terminar, devemos mostrar que #]7 = #Q. Como

#H = # Stab(z) -#H(z) = # Stab(z) . #Q,
basta mostrar que se A(3ç)= z para. A C //, então A = 1. Neste caso, porém,
temos @(A) = 1 -+::::> h = 1, o que encerra a demonstração.

n

Vamos agora. examinar mais. detalhadamenteo caso que nos interessa:

o socle de um grupo primitivo. No que segue, G é um grupo primitivo,
subgrupo de 6n, e N é um subgrupo normal minimal. Suponha que G
possua.outro subgrupo normal minimal JV'. Então, pelos teoremas acima,
sabemos que ]V e .N' são transitivos e comutam. Assim, temos
Teorema

3.8 .N = ar'

Por outro lado, JV' C Za(JV). Logo Za(JV) é transitivo também e comuta
com JV. Portanto #ZC(.V)
temos

Teorema
uersQ) .

= #Q = #JV', isto é, /V' = Za(JV).

Resumindo,

3.9 N' 'í precisamente o centra/izador Za(JV) de JV em G re uáce

A conclusão que se pode tirar destas duas proposições é que (.7 não possui

outros subgrupos normais minimais além de N e JV', já que qualquer outro
subgruponormal minimal deveria estar em Za(JV). Além disso, do fato
de que qualquer subgrupo normal minimal é produto direto de subgrupos

simples, obtemos o

Teorema 3.10 0 soc/e de wm grupo pr nítido á o prodzito d Feio de %m oa
dois subgru,posnora,ais 'rrtinim,ais. Em ambos os casos, o socle é produto de
grupos simples isomorfos.
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No casoem que o soc]eé abe]iano,temos ]V C Za(N), e um argumento
similar aos anteriores permite concluir que ./V = Za(N). Desta forma, não
há outros subgrupos normais minimais e ]V é o socle de G. Como um grupo
abelíanosimples é isomorfo a ZP, para algum primo p, temos N = ZP ©
Z, a) . . . © Z, (d vezes). Na verdade, podemos até obter uma descrição mais
completa do grupo G.

Teorema 3.11 Se o soc/e de um g7'apoprÍmÍtÍt;o G á aóe/aria, então o grau
de (l; é um,u,potênci,a.pa de uln, ce'rto prirrto p e (l} é isomorfo Q \ vllrswbgru,po
d,e AGLÇd,pÕ, o grupo da,s transformações a$ns áe %dp.
O grupo

.4GZ'(d,p)

é gerado

pelo

grupo

das

transformações

lineares

in-

versíveis de ZIÍ, o GL(d, p), e pelo grupo das translações de Zg.
Demonstração

Como

]V

=

Z,

© Z,

©

. . © Z,

(d vezes)

é transítivo

e

comuta consigo mesmo, temos #Q = #JV = pÚ, ou seja, o grau de G é pa
Vamos construir agora uma injeção de G em .4GL(d,p).
Observemos
inicialmente que temos um homomorfismo de G' em Aut(N), que leva g C G
na

"anta-conjugação"

,'ls C Aut(JV)

dada

por

.4g(z)

=

gzg''.

Note

que o

kerne] deste homomorfismo é Za(JV) = 7V, de modo que temos uma injeção
de G'/JV em A«t(]V).
Fixamos um isomorfismo í: N --> Z, © - . © ZP Compondo um automor-

fismo .,'!. de N com o isomorfismoi, obtemosum automorâsmoí o ,4. o i l
de Z,a) .-. ©Z.. Porém, os automorHsmosde Z,© ... (DZ, são exatamente
as transformações lineares inversíveis de ZP © . - . © ZP, visto como o espaço
vetorial Z: sobre ZP: é claro que qualquer transformação linear inversível é
um automorfismol reciprocamente, devemos verificamque, para qualquer au-

tomor6smoF',P'(«+y)

+P'(y)eF'(ca)

«,yCZ,©.

©Z,

e c € Z.. Porém, a primeira condição segue diretamentedo fato de que f' é
automorfismo e a segunda segue da primeira e da relação

r'(.«)

+«)

+ F'(«)

Assim, temos uma injeção de G/]V em GL(d, p), dada por gJV --} d o .4P' í':

Finalmente,seja w C Q um elementofixadoe, para cada g C (7, sqa

n, C N o único elemento tal que g(w) = n,(«,). Defi«amos @(g)C ,4GL(d,p)
como a composição de á o Ág ' {''
C (7L(d,p)
isto é, o eleme«to de ÁGL(d,p)
tal q«e @(g)(«)

i(Á, ' í''(z)n.), p'ra todo:« c Zg.

e da translação
= i . Á, . {':(:«)

por {(ng),
+ i(n,) =
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Sejam

g, À C G.

Temos,

para

todo

DE L UKS

z C ZPa,

é(g)(i(.4x . i':(«)nx))
j(.A,(.A« . á':(,)n«)n.)
j(.'l,« . á':(«).4.(n«)n.)
i. ,'l,« . i''(«) + Í(.4,(n«)n.)

Ó(g)Ó(A)(z)

Porém, Á,(n«)n. C N e Á,(n«)n.(«,) = .4,(n«)g(«,) = (gn«g'')g(«,)
gnh(«,)= gA(«,), isto é, n,A é precisamente.4.(nh)n.. Logo

Ó(g)é(A)(«)
Conseqüentemente,

. .4,« . i''(«) +j(n,«)

Ó é um homomorfismo

Ó(gA)(«)

de G .m ÁGL(d,p)-

Se @(g)

é a identidade, então, como ele deve levar 0 C Z'z em 0, concluímosque
i(n,) = 0 <:::::> n. = 1 <:::::> g(«,) = «,. Por outro lado, {.Á,.i': C GZ,(d,p)
também é a identidade, ou seja, g está no kernel de g --} io .APo í'', que
é N. Portanto g = 1, em outras palavras, @é injetora, completandoa
demonstração.

n

Precisaremos estimar a ordem de G, o que pode ser feito utilizando o
resultado

Teorema

anterior

e conhecendo-se

a ordem

3.12 d ordem de .4GL(d,p)

#..4G-L(d,P)(P-l)(P'
Demonstração

de .4GÉ(d,

p).

á

l)(P; l)-.(P'-l)

Uma transformação afim pode ser escrita de maneira única

comoa composiçãode um elementoem GL(d,p) e uma translação. Logo a

ordem procurada é o produto das ordens destes dois grupos.
Uma translação é dada por um vedorem ZÚ, logo o grupo das traíJslações
é isomorfo a Z, © Z. © . . - © Z. (d vez.s), que tem p' elementos.

Um elementode GZ(d,p) pode ser dado por uma-matriz quadradade

ordem d e determinante não nulo. O número de tais matrizes pode ser
facilmente obtido da seguinte forma: há p'i -- l escolhas para a primeira
coluna, que não pode ser nulas para a. segtmda,podemos escolher qualquer
vedor que não seja. múltiplo da. primeira, ou seja, há p'i p escolhas para a
segunda coluna. Em geral, para. a.n-ésima. coluna, podemos escolhemqualquer
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vetar que não seja combinação linear das n -- l anteriores, isto é, há pa -- p"-i

escolhaspara esta coluna. Assim,
+GL çd,, Pü

(P' - l)(P' -P)(P' -P')..(P'
PdCÇD'(P'

- l)(P'''

- l)(P'''

P'':)
- l)

(P - l)

Multiplicando as ordens, o resultado segue

3.6

n

Demonstrando o resultado fundamental

Estamos prontos para demonstrar a existência do subgrupo de Sylow de
índice polinomial. Dividiremos a prova-em dois casos, conforme o socle seja
ou não abeliano.

3.6.1

O socleé abeliano

Neste caso, sabemos que G C ,4GÉ(d,p) para algum primo p e d = logo,n

(lembre-se de que n é o grau de (7). Vamos mostrar que qualquer p-subgrupo
de Sylow de G tem a propriedade desejada, calculando seu índice. Para isto,
precisalemos do seguinte resultado.
Teorema

3.13

Soam p e q primos

d sfàntos.

Então ezÍsfe

ma consZanZe

cxÇp,q) tül qve o maior e:cpoenie= para o q'uatq' divide #AGLÇd,pÕ é menor
d,o qu,e daÇp.qb.

Demonstração Lembramos
que

#,.'lGZ,(d,
P)

l)(P' - l)(Ps- l) . --(P' - l)

Assim, para determinaro maior expoentez para o qual q' divide a.expressão
acima, precisamos determinar antes a contribuição de cada fatos pv -- 1. Seja
então n(y) o expoenteda maior potência de q que divide p3/ 1, isto é,
P3/-- 1 = aq"(v),

çt «
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1. Vamos ver

Suponha que n(y) ? 1, isto é, que q realmente divide pv
o que ocorre quando multiplicamos y por z Temos

(l + «q"M);

Pv'

;)

-- (Í)«««'«'

-- l;)

(«««'«u'

--

(mod q;"M),

1 + azq"M + S1:3.Ç;'--D-. q'"M
ou sela)

,"'- : : ««'«'
(., *

D

a'z(z

(mod q;"M)

q"(y)

e 3n(3/) > n(y) + 1. Po«tanto
. n(y,)

se q +,

. n(g/q)= n(y) + l se q # 2 ou n(y) ? 2

. n(yq) ? n(3/)+ 2 seq = 2
Sda r a. ordem de p mod q. Então n(y) > 0 -+::::>rly. Temos ainda que,
se q # 2, então n(rq") = n(r) + u. Por outro lado, se q = 2, r = 1. Neste
"se,

se n(1)

1 {-::>

p=3

2 2, temos

n(2")

=

(mod4),entãon(2)

n(1)

+ u, como

2 3en(2")

-tes.

=n(2

Porém,

2"':)

se n(1)

=n(2)+u

=

l.

Seja q ímpar ou n(r) 2 2. Para. determinar o expoente da maior potência
de q que divide l.4at(a,p)l, basta determinar a quantidade de múltiplos de
r: cada um destes contribui com n(r) no expoente. Dentre estes múltiplos,
aqueles que também são múltiplos de rq contribuem com mais 1, dentre estes
últimos, aqueles múltiplos de rqz contribuem com mais l e assim por diante.
Logo o expoente procurado é

<

«',,l11
*1á1
*131
*1ál*
Ir)t /llv l
r

3.6.
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Se q = 2 c n(1) = 1, basta modificamo segundo termo

<

' -'(«m - o liÍI--l:11
--1g-l
-.

!eL1.2
a

Em ambos os casos, temos a existência da constante a(p,q) procurada,
cujo valor pode ser obtido a partir das fórmulas acima.

n

De posse deste resultado, é fácil concluir. O índice de um p-subgrupo de
Sylow de G é dado pelo produto de todas as potências de primos q distintos
de p em l(71. Temos que se q' é a maior potência de q que divide (71,então
q" < q'i'(Z',q) .

(Pa)'(P,Ç)t.K,Ç

.

Ha(P,q)l.g,q

Portanto, como G C I'x;, os favores primos dc lal não ultrapassam k e, desta
forma, o índice do p-subgrupo de Sylow é menor ou igual a n', em que

':-q#
'

3.6.2

>1: «(p,q)

q$k,ç#P

i.g,q

O socle não é abeliano

Começamos com uma estimativa do grau de uma representaçãode um pro
duro de grupos simples.
Teorema 3.14 Sela .IV C 6n um grupo de permwZaçõestransítítio. Se Ar :=
T\ x T.z x . . . x TÜ é produto direto de d grupos simples não abetianosTi, então
o grau de N é maior o'u.igu,a,la,5'
Demonstração
Para d = 1 o resultado segue do fato de que não há grupos
de permutações simples não abelianos de grau menor ou igual a 4.
Suponha d > 1. Para um i fixado, as órbitas de 7: formam um sistemade
imprimitividade
tj C %,

logo,

p'ra

para Ar. De fato, se o C Ar, podemos escrever a = tlt2 . . . tÓ,
" C n,

t.mos

aZ(z)

= r(Z-

.. . ti--Zi+:

...

td(z)),

isto é, .
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permuta as órbitas de iC. Note que, em particular, todas as órbitas possuem
o mesmotamanho.
Podemos supor, sem perda de generalidade, que T] é o favor que possui
menores órbitas. Sejam .Bi , B2, . . . .B. estas órbitas. Seja ainda /r o subgrupo
de JV que estabiliza todas estas órbitas. Temos que /f < /V e, como os 7}'s
são simples, temos que /{' é o produto de algum destes favores, digamos

K - T\ x Tax . x T,,
Temos que
NJK

-

;-t\ x T;.t,

x

s > l

x Ta

age fiel e transitivamente sobre os blocos Z?i, logo por hipótese de indução
concluímos que m 2 5a-'. Além disso, o produto de favores 7} de Ã' também
age fiel e transitivamente sobre os elementos de Bi . A transitividade decorre

da minimalidadedo tamanho das órbitas e do fato de que cada. 71iem /(
estabilizatodos os blocos, Bi em particular. Para mostrar que a ação é fiel,

suponha que um elemento a do produto fixe cada elemento de Bi. Para. cada
.j, 2 .$ .j $ m, escolhemos b C Ts+i x . x Ta tal (iue q(Z?t) = Bj. Como

a e G comutam,a fixa cada elementoem Bj também,logofixa todos os

elementosde n e, portanto, é a identidade.
Temos dois casos. Se s :: 1, temos que Ti age fiel e transitivamente sobre
Bi, logo por hipótese deindução #Z?l 2 5 e#Q =m #BI ? 5a'i .5- 5a
Se s > 1, observe

que

K'' = Ta x Ta x . . . xT;
e T] são dois subgrupos que comutam entre si e agem fiel e transitivamente
sobre l?i. Logo /r" a Ti e #Bt = #Ti. Assim, s = 2 e #l?i ? 60, logo

#n = m . #.B: ? 5a-' . 60 > 5a

n

Finalmente, podemos concluir a demonstração do teorema fundamental

Teorema 3.15 Se (? C I'A é wmgrupoprámt t;o de graun com sac/enão
aóe/cano, então ezásfe wma constarzte c(A) [a/ qwe #G $ n'(k)

Demonstração Sabemosqueo socleN é o produtoTI x - . x Td de d

grupos simples não abelianos isomorfos. Nossa.primeira. tarefa será mostrar
que (7 pode ser identificado como subgrupo de Aut(.N). Isto é fácil: temos

3.6.
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que cada elemento g C G induz um automorfismo de Ar por conjugação:
g -} TP, em que Tg(z) = g'izg para todo z C N. Se g induz a identidade,
então g está em Za(N). Porém, como .N é o produto de dois subgrupos
normais minimais não abelianos e tais que um é o centralizadordo outro,
temos que Za(N) está na intersecção destes dois subgrupos e é, portanto,
necessariamente trivial.

Lembrando que 7}'s são subgrupos normais minimais de JV, temos que
um automorfismo de N consiste de uma permutação destes falares seguida
da aplicação de um automorfismo de TI 3 7: em cada fator. Isto corresponde
ao produto trançado (wreath product)

Aut(.V) = Aut(Ti)z6a
Corno #G só é divisível por primos menores ou iguais a k, a projeção de
G em 6a tem ordem menor ou igual a ad. Aqui a só dependede k. Assim,

#a $ (# A«t(TI)y . «'
Além disso, como G C I'k, temos que Tt C 6k, logo #Aut(Ti)
Assim,

#G

$ b'z para alguma constante

é limitado.

b que só depende de k. Aplicando

o

teorema anterior, sabemos que n 2 5'i .+::::> d $ 1ogsn e, portanto,

+G'$ d'E'b

n
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Capítulo

4

Automorfismos e
Especializações
Neste último capítulo, apresentaremosuma abordagem alternativa pala o

problemade decidirse o grupo de automorfismos
de um grato é ou não
trivial. Embora os resultados sejam poucos e incipientes, talvez possam se
revelar úteis no estudo de grupos de automorfismo futuramente.
Utilizaremos a correspondênciaestabelecida por Galois para reformular

o problemade determinaro grupo de automorfismos
de um grifo. Esta
nova formulação servirá de ponto de partida para um programa que pretende

atacar a questão de certificar a trivialidade do grupo de automorfismosde
um grato em tempo polinomial.

4.1

Reformulando o problema

Seja k um corpo. Dado um grato X com V(X)

um polinâmio

éx C hlxl (klxl

guinte maneira:

é*(,:,

denota

) ««)

= {1,2, . . . ,n},

klzi, . . - ,z«l),

E

associado

construímos
a X,

da se-

l

i.ÍCE(X)

Os elementosdo grupo simétrico 6. agem sobre as variáveis zi permutando

as: definimosa(a;{) = z,({) para todo o C 6« e estendemos
estaaçãopara
L = k(x) de modo natural. Podemos então identificar o grupo de automorflsmos de X, Aut(X), como o subgrupo das permutações o-C 6. que fixam
éx, isto é, tais q«e .-(@X)= Óx
51
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Considere

agora

o corpo

/í

das funções

simétricas

em

zi, . . . ,z..

Te-

mos que ]r pode sel gerado sobre k pelos polinâmios simétricos elementares
sl,s2, . . . ,sn) por exemplo. Utilizando uma notação vetorial como acima,
escrevemos Ã = A(s) para denotar A(sl,s2, . ,s«).

Note que a extensão L/.l( é galoisiana,pois Z é o corpo de raízes do

polinâmio t(#) = H:.:<.(z
-- zi). Temos que Gal(Z/Ã.) = 6«. Além disso,
como a(ÓX) = éx se,'b'comente se, .- fixa c;da elemento de K(@x), Aut(X) é
nada mais nada menos que o subgrupo de Gal(Z}/K) que fixa. o corpo K(éx),
isto é, Gal(L/K(Óx)).
Desta forma, calcular Aut(X) é .quivalente a calcular
estegrupo de Galois.
A fim de obter informações sobre Aut(X), utilizaremos a ideia de "espe'
cialização" , isto é, substituiremos as variáveis içi por valores de uma extensão
de A mais "trabalhável". Este procedimentose justifica devido ao seguinte
Teorema 4.1 Z)ado wm gra/o X, '«i.t

am po/{nómí. mx(x) C klxl ta/ q«.

qualquer esT)eciülização x +- cz satisfazendo mxÇaà :# Q possui Q seguinte

prol)piedade: sertão Si -- siÇa] e Óx -- $x(.aà, o grupo de Galois de kÇa]
s.ó« k(g, Óx) é «m s«óg«p. d. Aut(X).

Este resultado sugere uma possível abordagem para obter um certificado de trivialidade para o grupo de automorfismosde um grato. Para isto,
vamos descrever algumas propriedades desejáveis para uma. família. de especializações que nos ajudassem a resolver o problema:

(i) para cada especializaçãox +- a da família, o problema de decidir se
Gal(k(a)/A(g, éx)) é t:'ivi.l (isto é, se k(a) = k(ã, Óx)) está em NP;

(ii) se Gal(L/Ã'(Óx)) não fot trivial, entãoexiste uma especializaçãoda
família para a qual o grupo de Galois associadonão é triviall

(iii) a família tem tamanho polinomial em IV(X)l
Tal família de especializaçõespermitiria testar eficientementese um dado

gratoX tem ou não automorfismonão trivial: bastariatestar, para cada
uma das especializaçõesda família, a igualdadede corpos acima descrita; se
para alguma especialização ela não ocorrer, então haverá um automorfismo
não trivial; caso contra.rio, teremos um certificado da trivialidade de Aut(X).
Observeainda que se o problema.em (i) estiver cm P, concluiríamos que testar
isomorfismos de gratos também está em P.
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Poderia se questionarquanto à existência de especializaçõesque satisfaçam (ii)

ou de extensões

de corpos

com a propriedade

(i).

Para

(ii),

é

possível escolher uma família com uma única especialização em que os zi's

são as raízes de um polinâmioinedutível de grau n e grupo de Galois 6.

(a, existência deste polinâmio é um corolário do Teorema de Irredutibilidade
de Hilbert, veja, por exemplo, IHadl). Infelizmente não se sabe responder
(i) e#cÍentemente para esta família. Por outro lado, há diversas extensões
de grau polinomial em IV'(X) satisfazendo (i), como extensõesde corpos
finitos, extensões ciclotâmicas de ((2, etc. Pa.ra algoritmos que resolvem esta
e questões similares, veja ICohl.
Por simplicidade, podemosescolher os valores ai como raízes de um polinâmio com coeficientes em k; neste caso, teremos que © C A e k(g,@x) =
h(Óx). O teste de igualdadede corpos acima mencionado pode ser simplificado ainda mais se exigirmos que os graus das extensões A(cl) sobre k sejam
todos primos, pois neste caso não haveria corpos intermediários entre k(a) e
b(@x), logo estes dois corpos seriam iguais se, e somente se, Óx g k.
Um roteiro alternativo seria utilizar este método para atacar o problema
modular. Neste caso, devemos substituir (i) e (ii) por

(iv) para cada especializaçãox +- cvda família, o problemade decidir se
Gal(k(cv)/X;(g, Óx))l é divisível por um dado inteiro p > 1 está em NP;

(v) sep divide l Gal(-L/A(s, Óx))l, entãoexiste umaespecializaçãoda família
para a qual o grupo de Galois associado é divisível por p também.
A exigência (v) é um tanto extremada, sendo mais razoável se nos restringirmos a valores primos de p. Observe que, neste caso, as simplificações
sugeridas no parágrafo anterior surgem naturalmente: para detectar grupos
com ordem p, p primo, utilizamos extensões de grau mesmo p.

4.2

Um exemplo

Dizem que um exemplo fala mais do que mil palavras, então deixem-nos
tentar desta forma. Vamos ilustrar uma aplicação do teorema anterior com
o seguinte grato X

ZI

Z3

Z2

Z4
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O polinâmio associando a este grifo é Ó(zi, z2, z3, z4) = ziz2+#3z4. Seja
( uma raiz quinta.primitiva da unidade. Utilizando a especializaçãoz{ = ({,
i::

1, 2, 3,4,

temos

que @ = (z + (3.

Observe

que 3; C (Q, pois

do polinâmioz' + #'+ z'+ #+ lc (Qllzl.Como (Q((,(',(;,(')

(i são raízes

temos que

Gal(Q(O/(Q(IÍ))

= Gal(Q(O/(Q(('

=((2(0,

+ (;)) = {1, a},

em que a(O = (', é um subgrupo de Aut(X).
Assim, o fato de que Gal(Q(O/Q(('
+<')) não é trivial é um certificado de
que Aut(X) também não é. Naturalmente, podemos exibir um automorfismo
explícito como prova de não trivialidade, porém o método permite encontrar
tal automoríismo indiretamente, desde que se disponha de algoritmos eficientes para. encontrar automorfismos da extensão de corpos obtida após a
especialização. Observe que a. ação de o sobre{(, (2, (3, (4} é((, (2, (3, (4)'::
((', (;, (', O, que corresponde à permutação (14)(23) C Aut(X).
Note que uma outra rotulaçã.o
ZI
Z2
Z4

Z3

dá origem a um outro polinâmio @(açl,
z2,z3, z4) = zizl + z2z3 A mesma
especialização acima resulta em Ó = 2, logo

c;i(Q(0/(Q(Õ))((Q(0/'Q)

,-,,-',,-'},

em que r(O = ('. Neste caso, obtemos um subgrupo # maior de Aut(X)
O grupo Aut(X)

4.3

tem, na verdade, 8 automorfismos.

Demonstrando o teorema principal

Vamos agora demonstrar o teorema que motivou esta abordagem. Inicialmente, observemos que a extensão L/Ã'(éx) é sepaiável, logo, pelo teorema
do elemento primitivo, existe a C L tal que L = Ã'(Óx,0). Podemos tomar
0 como sendo qualquer elemento que não é fixo por nenhuma petmutação
de 6.. Por exemplo, se chark = 0, 0 = zl + 2z2 + . . + rzg. dará conta
do recado. No que segue, para simplificar alguns cálculos, vamos supor que
0 c klxl.

4.3.
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Podemos escrever os co«jugados a(0) de 0,

a C G, como a(0) = A,(0), p.ra -lgum polinâmioA,(z) C K(@x)lzl. Sd'
/o(z) C /r(@x)lzl o polinâmio minimal de 0. Temos

/o(«) aC(

«(a))- aC(?
ll(«

h. (o))

Agora sda P um ideal primo de klxl, satisfazendo algumas condições que
serão explicitadas conforme for preciso. Nossa primeira exigência é

(i) P não divide nenhumdos denominadoresdos coeficientesde /o(aç)e de
ba («)

Seja.A]x]P a localização de X;]x]em P e .A4P - Pklxlp seu ideal maximal.

Denotandopor F a imagemde z pelo homomorfismocanónicode AlxlP no
corpo E :: Alxlp/.A,4p, podemos escrever
Â(«)

n(«

a eG

;@) - H(«
aC (;

i;m)

H(« t(i))
Observe que os coeficientesde /o(z) estão no corpo de fiações de Ã;lg,@xl,
que doravante representaremos por P'. Isto mostra. que 0 C E é algébrico
sobre F'. Gostaríamos que E = F'(0), o que pode ser conseguido exigindo-se
que

(ii) P não contém nenhum dos denominadores de g{(n), em que gá(z) C
Ã'(éx)lzl são t;is que zi

Assim, temos que 3; = a(0) e como Zi geram E sobre k e, a fortiori, -E
sobre /', temos que E = F'(0). Logo E/F' é uma extensãofinita, ainda mais,
é galoisiana, já que os conjugados de 0 estão entre as raízes de Jb(z), isto é,

ent« A.(0) C E.
Agora seja

H = {o C G l h.(0) é conjugado
de0 sobre/'}
Vamos mostrar que # é um subgrupo de (7 que é isomorfo a Gal(E/F').
não sem antes aumentarmos nossa lista de exigências:

Mas
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(iii)

.MP

não contém

A(/ú),

o discriminante

Vamos descrever este isomorfismo.
associar

um z(a)

de /o.

A cada o C Gal(E/F'),

podemos

C # tal que

«(o)

(d(a)

Devemosmostrar primeiramenteque esta aplicação está bem definida, ou

s'ja, que este z(a) é único. Suponha que não. Temos

Â,(0)

A.-(0)

<:::>

<::+

A,-(0) A,-,(0)eMp

M«s nestec's., comoA,(0) -- A,,(0) dividea.(/o), teríamosA(/ú) C MP, o
que contraria

Tiossa. exigência

(iii).

A demonstração acima. mostra. ainda que a aplicação z: Gal(E/F')

--> //

é injetora. Por outro lado, z é claramentesobrejetora,pois, para-o € H,
0 -> A.(0) define um e]ementode Ga](E/F') com imagem a.
Falta mostrar que z preservaa operaçãodo grupo. Precisaremosdo seguinte resultado.

Teorema 4.2 Temos

À-(o)

parti q'üaisqler a,T C G
llPr«l nn q+ rn p; n

'T'. .. ..

A-(0)

,-a(0)
â.(,-(0))

(A.(0))
(A,-(0))

n
Para a, .'- C Gal(E/F'),

h.(d(o)

t.mos

(o)

(h,o)(o))

,( (a(0)) .( (A.(d(0))
A,0-) ' À,(d(0)
(,),(d(0)
.(').o)(o)

Pela unicidade provada acima, temos z(al-) = z(o-)z(r). Logo concluímos que

&é umisomorfismo
e, conseqüentemente,
podemosconsiderarGal(E/F') = #
como um subgrupo de G, como afirmamos acima.
Resumindo, demonstramos o seguinte resultado:

4.4.
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Teorema 4.3 EzÍste am po/inómÍom(x) C Alxl ta/ gue,para qwa/ger dea/
p,{«.. P d. klxl g«. «ã. d{«íd. mx(x), . g-po d. G«/o{. G;l(E/-F) é «m
.«óg«po d. G-l(L//T(@x)).
De fato, o polinâmio m(x) nada mais é do que o produto dos diversos polinâmios da lista de exigências acima.

Finalmente, para obter o resultado procurado sobre especializações,basta
uma escolha adequada de P. Por exemplo, se a C k, a especialização x +- a
corresponde atomar P =(zi --ai,. . ,z. -- .«.). Se a está em umaextensão
algébrica finita de #, digamos Ã;', considere o homomorfismo g: klxl --} Ã;'
tal que g(z{) = ai. A especialização x +- a pode ser obtida tomando-se
P ker g
O motivo para trabalharmos com este teorema mais geral é ter em mãos
um resultado que possa ser aplicado no maior número de situações possíveis,
uma vez que ainda não se conheceuma família de especializaçõescom as
propriedades desejadas. O teorema acima diz que a maioria destas especializaçõesfunciona, a menos de um conjunto Z "pequeno", dos ideais primos
de klxl que não dividem um polinõmio m(x). Na linguagem da Àlgebra
Comutativa, Z = V'(m) é um /ec/fadona tipologia de Zariski dc Spec(klxl).

4.4

Obtendo explicitamente m(x)

Podemosobter uma descriçãomais explícita do polinâmiom(x) do teorema
principal. Para isto, é necessárioestudar os possíveisdenominadoresde um
elementode -L quando escrito como uma expressão em 0 com coeficientes em
Ã(@). E o que faremos em seguida.
Observe inicialmente que todos os elementos de .L dos quais fazemos uso
na demonstração do teorema principal são inteiros sobre klsl. Assim, parece
razoável esperar que se p(0) C Z, p(z) C Ã'(@)l#l, então todos os coeficientes

de p(z) estejamem Als,@l. Entretanto,isto é falso. EmboraX'(Ó)lzl =

À.I'#llzl, pois Ó é inteiro sobre hlsl, nem sempre é possível nos livrarmos dos
polinâmios simétricos dos denominadores.
Por exemplo, para 'É ' z1 2+z2a3 C Z, = (Qlzl , z2, a;31, temos Gal(L/.li"(@))
{1, (13)}; e como a2 é fixado por todas as permutações do grupo de Galois,
sabemos que z2 C Ã'(@). De fato,
ZIZ2Z3
#lZ3

S3

.2 -- 'É
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Os conjugados de @são iz3 +z2z3, ziz3 +
satisfaz

(t -- «:«,

P(t)

iz2 e o próprio @.Então @

«,«.)(t -- «:«; -- «,«;)(t -- «:«. -- «:«,)

t'-2.,.t'+(.g+.:.;)

t-(.-.,..-;3)

Utilizando o algoritmode Euclides, podemosescrevera(t) (sz
p(t) = 1 para remover Ó do denominador. O resultado final é

t) + z,(t)

Assim, z2 está, na verdade,em kls, Ó,l/s31.

Embora nem sempre obtenhamos coeficientes em X;ls,ÓI, a situação não

é tão ruim assim:

Teorema 4.4 S a

€ Alxl t.z/qweZ, = Ã(a)

r«J EzÍste «m p./{«ó«.áo m(x) C klxl f«/ q«., s. a € Alxl, .«fão a - A(0)
p-« «/g«« p./ nóm{. A(«) c.m c.e$.{ent«
.m kls,i/ml.
Pod.mo.
a nda tomar
q(x)

a, 7'eG n
a:#'''

(a(0)

.'-(0))

Íó2 .E,ã''. «m p./{«ómí. «(x) C Alxl f«/ g«e,
a C klxl, .«íâo a
A(0)
p-« «/g«m po/i«ó«",{. A(«) c.m «e$.ie«t« .«. kls,Ó, i/«l. P.d.mo.
aãrzda tomar

H («(Ó)

,(x)

a,'rea

,(@))

a:#'r

em qu,eC é lm conliuvLto
de representantes de classes laterais de ç3.
«.ád«/.

Gal(Z./Ã

(@)).

DemoDstFarão

(a) Sd.
cv=ao+aia+a2o2+...+ad

iOa-l,

a.C

em que d = it : Ã'l. Aplicando a.Í C G - Gal(Z,/K),
aj(a)

= «o + .«aj(0)

+ «,aj(0y

+

+ ".--

aj(0)'''

.rC

temos
,

4.4
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Mas como #C; = d, temos um sistema de d incógrlitas a{ e d equações
Como a C Alxl, oj(cv) C klxl para todo aj C G. Assim, os denomina
dores de ai dividem o determinante de Vandermonde
det(aj(0y)

=

ll

l:É'i<.j$.z

(a:(0) -«j(0))

Porém este determinante não está necessariamente em klsl. Mas é fácil
consertar: basta tomar
«.(x)

a,l"€6n

(.'(0) -

.'-(0))

Como 0 C Alxl, temos que m(z) também é um polinâmio em Êlxl.
Assim, podemos escrevercada a{ como um quocientep(x)/mz(x) para algumpolinâmiop(x). Além disso, como m(x) e a{ são simétricos
'm

zl, . . . ,".,

''mos

que p(x)

t.mbém

é.

Logo

m(x)

e p(x)

são am

bos polinâmios simétricos e, portanto, estão em klsl, o que encerra a
demonstração neste caso.

(b) Este caso é análogo ao do item (a). Escrevemos

a

+«:0+«,0'+.

+«..:0'':,

«:CK'(@)

em que d = IZ : K(Ó)l. Aplicando o raciocínio anterior, temos que
cada ai é o quocientede dois polinõmiosp(x) e m(x) invariantespor
Gal(Z //r(é)) (podemos até tomar o mesmo «(x) do item anterior, que
é o que falemos).
Agora, repetimos o processo com '# no lugar de 0. Sendo e o grau do
polinõmio minimal de @ sobre /\., escrevemos
m(x).ai=Z,o+bi@+-.

+b..:@'':,

Z,j C X

Sabemos que m(x) . ai C klxl, então podemos tentar aplicar novamente

o método acima. Porém, desta vez, não podemos utilizar os automorfismos de Ã'(@)/Ã, uma vez que esta extensão não é, necessariamen
te, galoisiana.

Em vez disto, escolhemos representantes ai, . . . , a. de

6«/ Gal(L/Ã(@)), isto é, permutaçõestais que aj(ó) soam todos os
conjugadosde @.O resto da demonstração segue, mutatis mutandis, a
anterior.

D
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Utilizando este resultado, podemos computar explicitamente o polínâmio
m(x) do teorema principal. Infelizmente este cálculo envolve os conjugados
de Ó, que só sabemos calcular conhecendo-seum conjunto de representantes
de classes laterais a como acima.

4.5

Escolhendo especializações

Embora não se saiba como construir a. família de especializaçõescom as
propriedades requeridas para. resolver o problema de certificar a trivialidade
do grupo de automorfismosde um grato, vamos considerar nesta seção uma
tentativa de especialização, examinando as dificuldades e os problemas que
qllr(rpm
pl'n ella r'nnetrllf-nrl
uuxt)w xx w JLILvuu- vvaxuvx u:fwvB

Vamos considerar especializações em corpos finitos. Tomamos k = Z/pZ
pala algum primo p e faremos especializações x +- « com ai em alguma extensão finita de A. Sob o ponto de vista computacional, esta escolha justificase pela facilidade em representar e operar eficientementecorpos finitos em
um computador.
Se Fç denota o corpo com q - pa elementos, então Gal(Fç/k) é simplesmente o grupo cíclico de ordem d, gerado pelo aütomor$sma de Froóená s
ç'(z) = zp. Desta forma, este grupo apresenta uma estrutura
simples, o que facilítatá nossa análise.

basta.nte

Outra vantagem de se trabalhar com especializaçõesdesta forma é que,

para certificar a trivialidade do grupo de automorfismosde um grifo X,
basta mostrar que # Aut(X)

igual a n = #y(X).

não é divisível por nenhum primo d menor ou

Por outro lado, se dj#Aut(-X), então, pelo teorema

de Sylow, existe um subgrupo de # Aut(X) de ordem d. O que tentaremos,
portanto, é obter uma quantidade suficientemente grande de especializações
de modo que se Aut(X) possuir um subgrupo ]? de ordem d, d primo, então
.fr corresponde ao subgrupo obtido por uma especializaçãopor elementos em
H'ç(note que Gal(Fç/k) também é cíclico de ordem d).

Tais especializaçõesde fato existem. Suporlhaque Aut(X) possua um

elemento o de ordem d, d primo. Então a é o produto de ciclos de tamanho
d, digamos

o' = (1, 2,

, d)(d+ 1,d+ 2, . . . 2d- l)

((r l)d+l,(r-

l)d+2,

rd -- l)

Seja.agora p(z) um polinâmio de grau d irredutível em klzl e sqa cvuma.
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de suas raízes. Fazemos a especialização

:'; +.-. .,'-:
zi F. l

para l $ i < rd
para i ? rd

Como esta esp"ialização corresp'"de às raízes de (z -- l)"'''(p(z))',

temos

que os polinâmios simétricos especializados 3i serão os coeficientes deste polinâmio, que pertencem a A. Por outro lado, como a(@X) = Óx, temos que

c,(@X)= Óx. Porém, temos que o(@X) é nada mais nada menosdo que
(@xy. Em outras palavras, Óx é fixo pelo automorfismo de Frobenius p e,
portanto, pertence a A também. Assim, o subgrupo de Aut(X) obtido por
esta especialização

é Gal(A(a),

k) = Gal(Fq/A)

= <p>.

A especializaçãoacima foi, entretanto, obtida a partir de uma particular
rotulação dos vértices e do conhecimentoda ação de o sobre estes. Não
podemos simplesmentetestar todos os elementosde ordem d: há n(n -1) .. . (n -- d + l)/d

ciclos de tamanho

d, o que já é muito,

uma vez que

devemos testa-los para todos os primos d menores ou iguais a n.
Por outro lado, como IFç : Ã;l= d é primo, temos que Ã;(c-)= k(g, Óz) ou
É; = k(g, Ó,). Assim, o teste se resume a verificar se g e @; estão em k ou
não. Resta a dúvida de se é ou não possível obter um número polinomial de
tais especializaçõessem conhecimentoprévio de Aut(X) de modo que elas
possam, de fato, certificar a trivialidade deste grupo.
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-A.

Notações
A.l

Geral

.

IXI,

A.2

#X:

caidinalidade

do conjunto

X

Grifos

Nesta seção X denota um grato. Se u e to são vértices adjacentes de X,
utilizaremos a notação uto para indicar a aresta que liga estes dois vértices
. }'(X):

conjunto dos vértices de X

.

conjunto

E(X):

. Aut(X):
. (X,À):

das arestas

grupo de automorfismos
grato X rotulado

conjunto de rótK/os

A.3

de X

de X

pela função

À: }'(X)

Grupos

Nesta seção G, ]7, Ar denotam grupos.
.

la : Xl:

índice

de #

em G

e # <] C: # é um subgrupo normal de G

Za(N): centralizador
de7VemG
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A.4

Corpos e polinâmios

e klxl: anel dos polinâmios nas variáveis açi,z2, . . . , z«

. k(x): corpodas funçõesracionaisnas variáveis]çi,z2,.
e

s:

polinõmios

zlz2+zlz3+'

. p(x):

simétricos

fundamentais

' '+zn

lzn,

polinõmio p(:«1,:«2,

si

::

zi

+

z2

+

,z«
.

:

'

+

. . . , sn = z13ç2 ...3ç71 nas varlavelszl,a;2).

#«,

s2

. . ,zn

,««)

e E/f': extensãode corpos E sobre F'
. Gal(E/F'): grupo de Galois de E/F'

A.5 Anéis e localização
8 RP: localizaçãodo anel B no ideal primo P
8 .A'4P: ideal maximal do anel local obtido a pai'tir da localização em P

Um ideal P é primo se zy € P implica z C P ou y C P. Um ane/ /oca/é
um anel com um único ideal maximal. A /oca/ázaçãoRp de R em P é o anel
de frações z/s, com z C R e s g P, para. os quais vale
.s/

<:::::>]t g p l t(«.' - p.)

No caso de domínios, podemos utilizar a condição mais simples zs' = ys. A
localização, como o próprio nome diz, produz anéis locais, focalizando sobre
um único primo e transformando o resto em unidades do anel.

.z\pêndice

B

lboria de Galois
Apresentamos aqui alguns resultados básicos da teoria de Galois que são
utilizados neste trabalho. Os resultados são clássicos mas a abordagem di-

fere substancialmentede textos como IJac], de modo que incluímos diversas

provas. Para simplificara exposição,enunciaremosos resultadospara ((2,

porém é fácil ver que os resultados se estendem ipsis .literis para corpos de
característica0 e mesmo para corpos de característica positiva.
Para maiores detalhes e outras abordagens, consulte qualquer livro de
Algebra, como por exemplo IJac].

B.l

Polinõmios simétricos

O primeiro conceito de que necessitaremos é o de po/{nómÍo siméZráco : um
polinâmioé sáméfrÍcose ele não se altera quando intercambiamos duas de
suas variáveis. Provavelmenteos polinâmios simétricos mais simples são os
chamados de po/{nómÍos simétricos e/eme zfares

sl

ZI + Z2+ . - + Z.

S2

ZIZ2

S3

Zl#2Z3 + ZIZ2#4 + ' ' '+ Zn.2a;n--la;n

'F Z133

+

' ' ' +

an.l

Zn

Sn, == ZI . . . Zn,--lZm,

Utilizando os polinõmios simétricos elementares, é fácil produzir outros polinâmios simétricos, tais como s2 + s3, sfsn e, em geral, qualquer polinâmio em
65
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si,s2, . . . ,s.. O fato interessante é que esta é a única maneira de produzir
polinâmios simétricos. A demonstração é simples e a reproduzimos aqui.
Em primeiro lugar, ordenámos os monõmios segundo uma ordem graw/e/icogr({/íca

, isto é, diremos

que

zÍ'açl;:

. . . z=n

>

zi-z2'

. . . #fl" se o grau

}:cvi do primeiro monâmio for maior do que o grau )l:#{ do segundo ou,
se os graus forem iguais, o primeiro for lexicograficamentemaior do que o
segundo(em outras palavras, existe um k tal que a{ = P{ para l $ í < k
e o'A > #A). O termo /z'derde um polinâmioé o maior de seus monâmios
juntamente com seu coeficiente. Por exemplo, o termo líder de

./'(sçi,Jçz,z3)::2z2üç2
+ 2aç?z3
+ 2aç2zi+2z2z3+ 2zãzi+ 2z2z2+ zi + ç2+ z3
é 2z?zz
]
Agora, dado um polinõmio simétrico p(zl,..

., z.), seja czl*-z;' . . . z=" o

seu termo líder. Já que p é simétrico, devemoster ai 2 a2 ? . .. ? a..
Utilizando os polinõmios simétricos elementares,podemos construir outro

polinâmio simétrico com mesmo teimo líder: basta tomar
C. Sai'a2Scr2'as
Agora p

cs7' ''2s:'2'"S

. . . s'-nii''"s'"

.=='''"'='
é um polinâmio

simétrico

com termo

líder menor. Repetindo o processo quantas vezes for necessário,obteremos
eventualmente 0, ou seja, desta forma. teremos escrito p como polinâmio em
slls2,. . . ,sn. No exemplo acima, temos
./'(sçi,z2,z3)
com termo líder
mente

2sis2 := --3z1 2z3+zi +z2+z3

3ziaç2z3< 2zfz2. Continuando o processo, obtemos final.
/(açi,z2, z3) := 2sis2

3s3 -F si

A partir da expressão

ll (,

l<i<m,

«:)

.:«"-'

+ .,«"''

+(-1)"..

temos um importante corolário do resultado acima: qt&a/güerexpressão sãmétr ca
das raízes de lm polinâmio com coeficientes enl um corpo k pertence também
ak

Lembramos que um elemento a é a/géóricosobre um corpo L se cvé raiz
de um polinâmio com coeficientesem L. Como um exemplo, vamos aplicar
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o corolário para provar que se cv é algébrico sobre um corpo Z, que, por sua
vez, é algébrico sobre (Q, então a é algébrico sobre Q (isto é mais difícil de
enunciei do que provará)
Em primeiro lugar, cvé raiz de um polinõmio
CZ

+

Jn.l

. a

+

/n.2

' CYn'2

+ /o = 0

+

com /{ C L. Cada /i é algébrico sobre (Q, então é raiz de um polinâmio p{(r)
com coeficientes em (Q. Agora considere o produto

H

P(.)

(«"

+

/Í..:

. «"-:

+

/Í..,

. «"-'

+ zí,)

+

Z;.,.t ,Z:,--2 , . . . ,IÉ)

em que cada /; assume todas as raízes de pi(a). Obviamente os coeficientes
do polinâmio P(z) são expressõessimétricas das raízes de p{(aç) e portanto
pertencem a (Q. Como P(CY) = 0 concluímos que a é de fato algébrico sobre

Q

B.2 Imersões
Se

(:k * '' * ;) .

'"J
(2 +Í)/ \4
(Í - 5i)

276099

7 + 13j

158443i

79352

você pode dizer o valor de

(Ú ':*;)'''';LqlJ':',
E fácill Como a segunda expressão é conjugada da primeira, não precisamos
repetir as contas novamente, a resposta é (276099+ 158443i)/79352 simplesmente. Este fenómeno merece uma atenção maior.
As propriedades da conjugação r(a+ bi) = a -- ó{, a, b C Q, que utilizamos
«im'

são

T(z:

+z2)

=

,-(,:)

+.-(z,),

.-(,:,,)

=

,-(,:).'-(,,)

e .'-(,)

=

.

p«:',

'

C

Q. Dizemos que uma função a'-:É -->Q satisfazendo estas propriedades é uma
imersão do corpo Z) em (Q sobre Q. A função r leva í em --i, que são as raízes
de zz + 1, um polinâmio irredutível com coeficientesem (Q. De fato, toda
imersão a leva i em á ou --i: basta observar que {2+ 1= 0::> a({)2+ 1= 0,
de modo que o(á) = J:{. E claro que não precisamos nos restringir a este caso
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especial; o mesmo ocorre com as raízes de qualquer polinâmio irredutível, isto
ê, (qualquerimersão leda zma. raiz de um polinâmio irredutível em Q em uma.

raiz do mesmopo/ nómÍo. Em analogia.ao caso acima, diremos que raízes
de um mesmo polinâmio irredutível em (QIsão corÜwgctdas
. Elas terão um
importante papel no que segue.
Agora estamos prontos

para caracterizar

as imersões de uma ezterzsão

a/gáórácasimp/es, isto é, um corpo Q(a) gerado sobre (Q por um único elemento algébrico a. Uma vez que qualquer elemento de (Q(a) é uma função
racional (i.e., o quociente de dois polinâmios) com coeficientes em (Q, tudo
o que precisamos para descrever uma. imersão é dizer quem é a imagem de
c!. A discussãoacima i'estringeas possibilidadesaos conjugadosde a. Então
por que não tentar definir a(r(a)) = r(a'), em que a' é qualquer conjugado
de cr e r(a) é uma. função racional em «? Bem, em primeiro lugar, há vá.rias
maneiras de se escrever um elemento como uma funçã.o racional (por exemplo
á = i' + i+ l = 1/(--á)), de modo que a função acima pode não estar bem
definida. Além disso, ainda precisamos gana.ntirque a função acima é de fato
uma imersão. Ambas as questões são tratadas pelo seguinte lema:
Teo«ma

B.l

S' q(«) é «m po/á«óm'' «m «e$.á.«t«

.«. 'Q t«/ q«. q(a) =

ü: exttão q(.al ) para. qu,atqu,er conjzgüdo Qi de cx.

Seja.p(z) o po/{nómáomínima/ de a, isto é, o polinâmio de menor grau
com coeficientesem Q do qual cvé raiz. Dividindo q(z) por p(z), podemos
escre«r q(z) = «(z) . p(z) + «(=), .m que ,(z) é 0 ou tem grau menor do

q«e p(«). M-s já que q(a)
. p(a) + ,(a) :> ,(a)
po[inâmio minimal de a, devemos ter r(z) = 0, ou sda, p(z) divide q(aç).
Em particu]ar, se a e a' são raízes de um mesmopo]inõmio irredutível t(z),

''mos quet(z) é um múltiplodep(z), o« s.j,, t(z) = c. p(z), . C Q. Assim,
cr e a' são l aízes de p(z) e, portanto, qualquer raiz de p(z) é também raiz de
q(z), o que termina a demonstração.
O resultado acima estende-sede maneira óbvia a. funções racionais, de
modo

q-

s.

,(a)

=

.(a),

isto

é,

a

é r;i«

d.

,(z)

-- .(z),

então

«(a')

--

s(cr') = 0. Desta forma, a função o acima realmenteestá bem definida. Além
disso, se ,(a).(a)

= t(a),

e«tão ,(a').(a')

.(t(a)) <:::::> a(,(a))a(.(a))

resultado:

= t(a')

= a(,(a).(a)).

<:::::> .(,(a))a(.(a))

=

Res«mimos este impor'ante

Teorema B.2 Se a á ra z de um po/ nómáoirreal the/ p(a) de gra d com
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«e$.{.nt« .m (Q, '"tã. .«ás'em'-t«m.«te d {m.«õ« de(Q(a) .m ® ..ó«
Q, d«'í" p., «(a)
.m q«. a' á g««/q«., «i, dep(,).

B.3 Extensões Simples
Agora que temos uma descrição razoavelmente completa de imersões de ex
tensõessimples de Q, o que podemos dizer sobre o resto? Felizmente,podemos reduzir nossoestudo ao caso anterior:
Teorema

B.3

ÍE/ementa

PrimÍtÍuo)

Sda

Z

= (QI('yl,'y2,

. . . , in)

o corpo

ge-

rado por ete'm,entesli a,tgébricossobre «}. Então existe lm elemevtto0 ç: L
É«/ q«. z,

E suficiente provar o resultado para n - 2 já que o caso geral segue

por indução. Então vamossupor que Z' é geradopor dois elementosa e

P, que são raízes dos polinâmios irredutíveis p(z) e q(z), respectivamente.
Denotaremos ainda. por ai :: a,clz, . . , cv, e Pi :: P,#2) . . ,P. os conjugados
destes elementos.

Bem, se estamos tentado encontrar um único gerador para -t - (QI(a,/3),

por que não tentar inicialmenteum elementoda forma a = cr + cP com
c C C?? Se 0 gera Z sobre (Q, então existe um polinâmio m(z) com coeficientes
em

Q tal

que a

=

m(0)

(e,

portanto,

P =

(m(0)

-- a)/c).

Guiados

por

nossa experiência anterior, sabemos que se 0 é conjugado de 0, então a =
m(0). Mas quem são os conjugados de é?? Podemos encontrar facilmente um
polinâmio que admite 0 como uma de suas raízes. Considere

t(«)

a. -- '#j)

Assim, os conjugados de a formam um subconjunto de {ai- + c/3j}, e seriam
ezatamente estes elementosse soubéssemos que t(3) é irredutível. Infelizmente, Z(z) não precisa ser irredutível. Porém, é ainda possível construir um

polinâmiom(z) tal quem(ai + cPj) = a{. Vejamoscomo.
Escolhemosc C (QItal que ai + cPj são todos distintos. Agora, seja
Z(a,/3) C L. Considere o seguinte po/{nómío ínterpo/apor de Lagrange

«(«)

-

j;

!f

a'

üúil:i,='?.=1:=qõ;ü

-

''~,.:,,p..:D
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Os coeficientes de m(z) são funções simétricas de ai, a2,...

, a, e /3i, P2, . . . , #',

assim temos que estes coeficientes estão em Q. Finalmente, m(0) = m(a +

cB) = Z(a,/3), em o«trás pala«r;s, J(a,#) € (Qi(0).
Agora que sabemos que toda extensão algébrica finitamente gerada é
simples, podemos definir o grau de wma extensão : se L = Ã'(cv) e a é raiz

de um polinõmioirredutível com coeficientesem Ã. e de grau d, dizemos
que L tem grau d sobre /r e escrevemosd = it : /rl. Observe que esta
noção coincide com a noção usual de grau de L sobre /T, sendo Z um espaço
vetorial sobre .Is.: basta tomar 1, a,a2, . . . , aa-i como base. Em particular,
a noção de grau está bem definida, isto é, independe da escolha do elemento

gerador de cv. Temos ainda que o grau é multiplicativo no seguintesentido:
se E D Z :) K' são corpos,

então

l.E : /(l = 1.E : LllZ

: /rl.

A demonstração

é

simples: se w{ é uma base de E sobre L e rl, uma base de L sobre Ã', é fácil
verificamque wirj é uma base de E sobre K

B.4 Automorüsmos e Extensões Galoisiana
Um aüfomor$smo de um corpo Z' é uma imersão cuja imagem é o próprio L.
Mais explicitamente, uma bijeção o: L --> Z, é automorfismo se o(]ç + y) =
.-(z) + .(g/) e .(zy) = .-(=)a(y) para todo :«,y C 1.. Se Ã é um s«bcorpo

de Z, diremos ainda que a é um auZomor$smosopre .fl' se ele fixar cada
elementode A, isto é, se a(Ã;) = k para todo k C -K
E fácil ver que o conjunto de todos os automorfismos de Z sobre Ã formam
um grupo- Pelos resultados anteriores, temos que há no máximo ]Z. : /T] tais
automorfismos. Se L = X'(cl) e todos os conjugados de a pertencem a L,
então haverá ezatamente it : XI automorfismos, dados por o(cr) = a', em
que a' é um conjugado

de a. Se isto ocorrer,

diremos

que L é uma ea;tensão

ga/osÍana de Ã.. Nestecaso,denotamoso grupode automorfismos
de L
sobre Ã por Gal(Z,/K).
O jeito mais fácil (de fato, o único jeito IJacl) de se obter uma ex-

tensão galoisiana é acrescentar a. .lt' fadas as raízes ai, a2, . . . , a. de um polinâmio p(#) com coeficientesem K; neste caso, qualquer imersão a de L =
Ã'(.«:

, a,,

. . . , a«)

permut',

.s r;ízes

de p(z),

já

que

p(a(ai))

=

.(p(a:))

= 0.

Assim, a(Z) = L e, portanto o-é um automorfismo de -L.
Por

exemplo,

se -L =

Q(açl,

z2, . . . , z«)

é o corpo

das

/ulzções

racionais

e

X
,.,, . . . ,.«), o «óc«po d« /u«çõ« «.í-«{s
.{«,ét, "' , temos
que as permutações das variáveis das funções racionais deânem automorfls
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mos de Z, sobre /(

H

l<á<m,
temos

B.5

que

Além disso, como

(« - «.)

L = Ã (zi,
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z2,

«"-' + .,;""-'
, #.)

é uma exteílsão

+ (-1)".«,
galoisiana

de /T

Teorema Fundamental

A idéia da teoria de Galois é classificar extensõesde corpos através de seus
grupos de automorfismos. Vejamos como.
Seja L uma. extensão de /T. Podemos associar, para cada subcorpo enter
mediário

E (isto

é, Z .) .E .) /T),

o subgrupo

do grupo

de automorfismos

de

2.,sobre /T que são também automorfismos de Z; sobre E, ou seja, o subgrupo
dos automorfismos que fixam cada elemento de E. Reciprocamente, a cada
subgrupo /? do grupo de automorfismos de Z, sobre /\', associamos o seu

«,PO./i« Z,"

Z.l a(z)

E natural imaginar se as duas correspondênciasacima são inversas uma
da outra, o que é verdade se exigirmos que L sda extensãogaloisiana de /T
Neste caso, L é uma extensão galoisiana de .E e temos que o grupo associado
a E é nada mais nada menos do que Gal(L/E).
Temos o seguinte

Teorema B.4 (Teorema Fundamental da Teoria de Galois) Sda Z uma
extensão gatoisiarta. de K. Então existe um,a, bijeção entre os szbcorpos E de
L qu,e contêm K e os subgrupos de GaXÇLJK), da,da.por

E --> Gal(Z./E)
e caga znuersa

e
H

-.»

Ln

Demonstração
Sejam E um subcorpo de L e H = Gal(L/E).
Pela
definição, sabemos que -Lw .) E. Para mostrar a. inclusão reverso, escrevemos L = E(0). Seja p(z) o polinâmio minimal de 0 sobre E e sejam
0i = 0,02,. . . ,0, as raízes conjugadasde 0, que estão em L pois L é uma
extensão galoisiana. de -E. Temos então que os automorílsmos de /7 são dados
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por a{(0) = 0{, i= 1,2, . . . ,r. Agora, seja / C LH, então podemos escrever
/ = /(0) para alguma função racional de a com coeficientes em E e

z-l:>1:««)-/wo+z

+.-.+zw,)

que é uma expressão simétrica das raízes de p(z), logo é um elemento de E.
Portanto Z,X C E e, assim, L = E.
Para finalizar, temos que se // é um subgrupo de Gal(L//T) e E = Z,X,
«tão

// C Gal(.L/E).

polinâmio

Novamente,

escrevemos

P(«)
crC.H

L = E(0)

e consideramos

o

-.'(o))

Temos os coeficientes de p(]ç) são fixados por elementos de H, logo pertencem
a E. Assim, ] Gal(Z/E)] = ]L : E] $ 1#l. Da inclusão anterior, concluímos

q- #

G«l(L/-E).

D
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