
Αλγεβρα Ι — Χειμερινο Εξαμηνο 2019–20

Διάλεξη 1

Ενότητα 1. Πράξεις:

Πράξεις στο σύνολο S, ο πίνακας της πράξης, αντιμεταθετικές πράξεις. Προσεταιριστικές πράξεις, το στοιχείο
a1∗a2∗· · ·∗an. Η πράξη «σύνθεση συναρτήσεων» (όπου το S είναι το σύνολο όλων των συναρτήσεων από το X
στο X, όπου το X είναι κάποιο σταθερό σύνολο), και γιατί αυτή η πράξη δεν είναι σχεδόν ποτέ αντιμεταθετική,
ενώ είναι πάντα προσεταιριστική.

Ενότητα 2. Ταυτοτικά και αντίστροφα στοιχεία:

Ταυτοτικά στοιχεία, τα κλασικά παραδείγματα, και γιατί ενώ η ύπαρξη δεν ισχύει (εν γένει), ισχύει η μοναδικό-

τητα. Αντίστροφα στοιχεία, τα κλασικά παραδείγματα, και γιατί ενώ η ύπαρξη δεν ισχύει (εν γένει), ισχύει η

μοναδικότητα, τουλάχιστον για προσεταιριστικές πράξεις.

Διάλεξη 2

Αντίστροφο του ταυτοτικού, αντίστροφο του αντιστρόφου, αντίστροφο του a ∗ b.

Ενότητα 3. Ομάδες:

Τι εννοούμε όταν λέμε «το (G, ∗) είναι ομάδα», τα κλασικά παραδείγματα (και αντιπαραδείγματα), ύπαρξη και
μοναδικότητα λύσης της a ∗ x = b στην ομάδα (G, ∗).

Διάλεξη 3

Παρόμοια για την x ∗ a = b. Ο Αριστερός Νόμος της Διαγραφής (ΑΝΔ), ο Δεξιός Νόμος της Διαγραφής
(ΔΝΔ), σε κάθε ομάδα ισχύουν και οι δυο νόμοι. Σε κάθε γραμμή και κάθε στήλη του πίνακα μιας ομάδας

περιέχονται όλα τα στοιχεία της ομάδας χωρίς παραλείψεις και επαναλήψεις.

Ενότητα 4. Δυνάμεις:

Ορίσαμε την n-οστή δύναμη a∗(n)
ενός στοιχείου a μιας ομάδας (G, ∗) για κάθε n ∈ Z. Είδαμε ότι για τους γνω-

στούς μας πολλαπλασιασμούς αυτή η δύναμη είναι η γνωστή μας δύναμη και συμφωνήσαμε να χρησιμοποιούμε

τον αντίστοιχο συμβολισμό οποτεδήποτε συμβολίζουμε την πράξη με πολλαπλασιασμό (δηλαδή αν αντί ∗ χρη-
σιμοποιούμε · τότε αντί a∗(n)

γράφουμε an
). Είδαμε ότι για τις γνωστές μας προσθέσεις αυτή η δύναμη είναι

το στοιχείο n · a, και συμφωνήσαμε να χρησιμοποιούμε τον αντίστοιχο συμβολισμό οποτεδήποτε συμβολίζουμε
την πράξη με πρόσθεση (δηλαδή αν αντί ∗ χρησιμοποιούμε + τότε αντί a∗(n)

γράφουμε n · a).
Οι νόμοι των εκθετών, και γιατί οι δύο πρώτοι ισχύουν σε κάθε ομάδα, ενώ ο τρίτος ισχύει για στοιχεία a και b
τέτοια ώστε a ∗ b = b ∗ a. Οι νόμοι των εκθετών για προσθετικές ομάδες.

Διάλεξη 4

Ενότητα 5. Υποομάδες:

Συμφωνήσαμε ότι αν δεν πούμε ποια είναι η πράξη μιας ομάδας, τότε το όνομα της πράξης θα είναι «πολλαπλα-

σιασμός», και θα χρησιμοποιούμε τον γνωστό συμβολισμό για τα γινόμενα (a · b = ab), τα αντίστροφα (a−1
),

και τις δυνάμεις (an
). Ενώ αν πούμε ότι η ομάδα είναι «προσθετική» τότε η πράξη συμβολίζεται με +, είναι

αντιμεταθετική (με άλλα λόγια, πάντα υποθέτουμε ότι a + b = b + a, εν αντιθέσει με το «ab = ba» που ίσως
κάποιες φορές να μην ισχύει), το ουδέτερο συμβολίζεται με 0, το αντίστροφο με −a, και η n-οστή προσθετική
δύναμη με n · a.
Στο υπόλοιπο της ενότητας κρατήσαμε μια ομάδα G σταθερή.

Τι σημαίνει η φράση «η H είναι υποομάδα της G». Τα κλασικά παραδείγματα.

Υποσύνολα S ⊆ G που είναι κλειστά ως προς την πράξη της G. Η επαγόμενη πράξη στο S.
Υποσύνολα S ⊆ G που είναι κλειστά ως προς το ταυτοτικό της G. Υποσύνολα S ⊆ G που είναι κλειστά ως



προς τα αντίστροφα της G. Παραδείγματα. Η σχέση με το ταυτοτικό και τα αντίστροφα της επαγόμενης πράξης.

Θεώρημα: Δεδομένου υποσυνόλου H του συνόλου G, οι ακόλουθες προτάσεις 1. και 2. είναι ισοδύναμες:
1. Υπάρχει πράξη ∗ στο H τέτοια ώστε η ομάδα (H, ∗) είναι υποομάδα της G.
2. Το H είναι κλειστό ως προς την πράξη της G, το ταυτοτικό της G, και τα αντίστροφα της G.

Παράδειγμα: Η ομάδα Un.

Διάλεξη 5

Παράδειγμα: Η ομάδα Un (συνέχεια).

Ενότητα 6. Οι Ακέραιοι modn:

Κρατήσαμε σταθερό καποιο n ∈ {2, 3, . . .}.
Δεδομένου a ∈ Z συμβολίζουμε με a modn (ή απλά με a) το υπόλοιπο της διαίρεσης «a δια n».
Το a modn είναι το μοναδικό στοιχείο r του Zn = {0, 1, . . . , n− 1} τέτοιο ώστε το a− r να διαιρείται με το n.
Ορίσαμε τη φράση «οι ακέραιοι a και b είναι ισότιμοι modn» [με σύμβολα: a ≡ b(modn)] να σημαίνει «a = b».
Παρατηρήσαμε ότι είναι σχέση ισοδυναμίας και θυμηθήκαμε ότι η κλάση (ισοδυναμίας) [a] του τυχαίου a ∈ Z
γράφεται μοναδικά ως [a] = [b] με b = a. Ειδικότερα το σύνολο των κλάσεων, δλδ το {[0], [1], . . . , [n− 1]}, που
το συμβολίζουμε με Z/nZ, αντιστοιχεί αμφιμονοσήμαντα με το Zn = {0, 1, . . . , n− 1}.
΄Εστω G = Z/nZ. Θυμηθήκαμε την πρόσθεση modn (εν συντομία, [a] + [b] = [a+ b]). Παρατηρήσαμε ότι το
G, με αυτή την πράξη, γίνεται προσθετική ομάδα.

Διάλεξη 6

Η «προφανής πρόσθεση modn» στο G2 := Zn

(εν συντομία, [a] + [b] = [c] στο G1 := Z/nZ ⇔ a+ b = c στο G2).

Οι ομάδες ZZ/nZ, Zn, και Un έχουν ουσιαστικά τον ίδιο πίνακα.

Ενότητα 7. Κυκλικές Ομάδες — Μέρος 1:

Κρατήσαμε μια ομάδα G σταθερή.

Θεώρημα: ΄Εστω a ∈ G. ΄Εστω H το σύνολο όλων των δυνάμεων του a στην G. Τότε η H είναι η μικρότερη
υποομάδα της G που περιέχει το a.

Με H και a όπως παραπάνω, η H συμβολίζεται με < a >.

Περιγραφή της < a > για προσθετική G.

Παραδείγματα για G = Z.

Αν η G γράφεται ως < a >, η ορολογία έχει ως εξής:
1. Η G λεγεται κυκλική.
2. Το a λέγεται γεννήτορας της G.
3. Λέμε: Το a παράγει την G (ή: η G παράγεται από το a).

Οι ομάδες Z, kZ, Un, Zn είναι κυκλικές.

Διάλεξη 7

Ενότητα 8. Μεταθέσεις:

Η κλασική έννοια της συμμετρίας ως προς ευθεία. Η μοντέρνα έννοια της συμμετρίας ως «κίνηση» (καλύτερα:

ως «αποτέλεσμα κίνησης»). Συμμετρίες ισοπλεύρου τριγώνου. Οι έξι συμμετρίες του ισοπλεύρου τριγώνου, το

σύνολο S3 που σχηματίζουν, και η πράξη μεταξύ τους, που είναι «κάνω τη μια κίνηση, μετά την άλλη». Το

«αλγεβρικό μοντέλο» που οι παραπάνω συμμετρίες είναι συναρτήσεις από το σύνολο {1, 2, 3} στον εαυτό του,
και η πράξη είναι η σύνθεση συναρτήσεων.

Ενότητα 9. Ομάδες Μεταθέσεων:

Κρατάμε σταθερό ένα σύνολο A και θεωρούμε το σύνολο TA όλων των συναρτήσεων απο το A στο A. Κρατάμε



σταθερή την πράξη «σύνθεση συναρτήσεων» στο TA. Παρατηρούμε ότι η πράξη αυτή είναι προσεταιριστική.

Ταυτοτικές συναρτήσεις, αντίστροφες συναρτήσεις, και η «προφανής σχέση» που έχουν αυτές με το ταυτοτικό

και τα αντίστροφα στοιχεία της παραπάνω πράξης.

Ονομασαμε SA το υποσύνολο του TA που αποτελείται από τις συναρτήσεις απο το A στο A που είναι και ένα-
προς-ένα και επί.

Θυμηθήκαμε ότι f ∈ SA ⇔ η f είναι αντιστρέψιμη.
Είδαμε ότι f και g ∈ SA ⇒ f ◦ g ∈ SA, άρα η παραπάνω πράξη στο TA δίνει καλώς ορισμένη πράξη στο SA.

Αυτή την πράξη συμφωνούμε να την λέμε «πολλαπλασιασμό μεταθέσεων» και να την συμβολίζουμε πολλαπλα-

σιαστικά.

Θεώρημα: Το SA, εξοπλισμένο με αυτή την πράξη, γίνεται ομάδα.

Η SA λέγεται συμμετρική ομάδα του A. Αν A = {1, 2, . . . , n}, το SA το συμβολίζουμε και με Sn.

Διάλεξη 8

Ενότητα 10. Ο πίνακας της S3:

Θεωρούμε τις εξής σχέσεις στην S3: ρ
3 = ι, µ2 = ι, ρµ = µρ2

. Χρησιμοποιώντας μόνο αυτές τις σχέσεις είδαμε

πως κατασκευάζεται ο πίνακας της S3.

Ενότητα 11. Κύκλοι:

Ορολογία και συμβολισμός, παραδείγματα, η μοναδικότητα στον συμβολισμό ισχύει «έως κυκλικής σειράς»,

υπολογισμοί γινομένων ξένων και μη-ξένων κύκλων, οι συμμετρίες του τετραγώνου.

Διάλεξη 9

Ενότητα 12. Γινόμενα Κύκλων:

Ξένοι κύκλοι μετατίθενται.

Κάθε στοιχείο της Sn παραγοντοποιείται ως γινόμενο ξένων κύκλων.

Η παραγοντοποίηση αυτή είναι μοναδική, εκτός από αλλαγές στη σειρά των παραγόντων.

Κάθε στοιχείο της Sn παραγοντοποιείται ως γινόμενο αντιμεταθέσεων.

Ενότητα 13. ΄Αρτιες και περιττές μεταθέσεις:

Παραδείγματα πάνω στην παραγοντοποίηση ως γινόμενο αντιμεταθέσεων, ειδικότερα γιατί δεν ισχύει η μοναδι-

κότητα, ούτε καν το πλήθος των παραγόντων είναι μοναδικό (αλλά το επόμενο θεώρημα λέει ότι είναι μοναδικό

mod 2).

Θεώρημα/Ορισμός: ΄Εστω n ∈ {2, 3, . . .}. ΄Εστω σ ένα στοιχείο της Sn. ΄Εστω τ1τ2 · · · τk και µ1µ2 · · ·µ` δυο

παραγοντοποιήσεις του σ ως γινόμενο αντιμεταθέσεων. Τότε υπάρχουν ακριβώς δύο περιπτώσεις:

Περίπτωση 1: Και το k και το ` είναι περιττοί. Τότε η σ λέγεται περιττή μετάθεση.

Περίπτωση 2: Και το k και το ` είναι άρτιοι. Τότε η σ λέγεται άρτια μετάθεση.

Διάλεξη 10

Η εναλλάσσουσα υποομάδα An της Sn και γιατί έχει τάξη n!/2 (n ∈ {2, 3, . . .}).

Ενότητα 14. Κυκλικές Ομάδες — Μέρος 2:

Θεώρημα: Κάθε υποομάδα μιας κυκλικής ομάδας είναι και αυτή κυκλική.

Διάλεξη 11

Ολοκλήρωση της απόδειξης του προηγουμένου Θεωρήματος. Σχόλια πάνω στην ειδική περίπτωση G = Z.



Ενότητα 15. Τάξη Στοιχείου:

Κρατήσαμε σταθερή μια ομάδα G και ένα στοιχείο a της G.

Ορίσαμε τι σημαίνει η φράση «το a είναι άπειρης τάξης» και τι σημαίνει η φράση «το a είναι (πεπερασμένης)
τάξης n». Είδαμε ισοδύναμα κριτήρια και στις δυο περιπτώσεις. Στην περίπτωση της πεπερασμένης τάξης, τα
κριτήρια είναι:

1. Τα πολλαπλάσια του n είναι όλες οι λύσεις της εξίσωσης ax = a0
.

2. Ο ελάχιστος θετικός ακέραιος m τέτοιος ώστε am = a0
είναι το n.

3. Η ομάδα < a > έχει τάξη n και στοιχεία {a1, a2, . . . , an−1, an = a0}.

Διάλεξη 12

Παραδείγματα με G = Sn που δείχνουν ότι η τάξη ενός κύκλου είναι το μήκος του, και ότι η τάξη γινομένου

ξένων κύκλων είναι το ΕΚΠ των τάξεων των κύκλων.

Ενότητα 16. Το Θεώρημα του Lagrange:

Κρατήσαμε σταθερή μια ομάδα G και μια υποομάδα H της G.

Δεδομένου στοιχείου a της G: Ορίσαμε το (αριστερό) σύμπλοκο (της H στην G) με αντιπρόσωπο a, ως το
εξής υποσύνολο της G:

aH := {ax | x ∈ H}
Το aH το λέμε και «σύμπλοκο του a».

Παραδείγματα.

Ορολογία και συμβολισμός: Το σύνολο όλων των αριστερών συμπλόκων της H στην G συμβολίζεται με G/H.
Το πλήθος των στοιχείων του G/H λέγεται δείκτης της H στην G και συμβολίζεται με [G : H]. Εμάς μας
ενδιαφέρει μόνο η περίπτωση που το πλήθος των συμπλόκων δεν είναι άπειρο (οπότε το [G : H] είναι θετικός
ακέραιος).

ΘL (Θεώρημα του Lagrange): Αν η G είναι τάξης n και η H είναι τάξης m, τότε [G : H] = n/m.

Παρατηρήσαμε ότι το ΘL συνεπάγεται το εξής:

Πρώτο Πόρισμα στο ΘL: Η τάξη μιας πεπερασμένης ομάδας διαιρείται από τις τάξεις των υποομάδων της.

Ξεκινήσαμε την απόδειξη του ΘL, η οποία χρειάζεται πέντε λήμματα:

Λήμμα 1: Τα σύμπλοκα καλύπτουν την G (δηλαδή: κάθε στοιχείο ανήκει σε τουλάχιστον ένα σύμπλοκο).

Απόδειξη: Κάθε στοιχείο a ανήκει στο ίδιο του το σύμπλοκο. (Επειδή το a γράφεται ως ax με x ∈ H. Εννοείται,
το x είναι το ταυτοτικό.)

Λήμμα 2: ΄Εστω a, b ∈ G. Τότε a ∈ bH ⇒ aH ⊆ bH.
Απόδειξη: Αν a ∈ bH, τότε a = bx με x ∈ H. Αν c ∈ aH, τότε c = ay με y ∈ H. ΄Αρα c = bz με z = xy ∈ H.
Δηλαδή c ∈ bH.

Διάλεξη 13

Λήμμα 3: ΄Εστω a, b ∈ G. Τότε a ∈ bH ⇒ aH = bH.

Απόδειξη: Αν a ∈ bH, τότε a = bx με x ∈ H. Από το Λήμμα 2, αρκεί ΝΔΟ bH ⊆ aH. Από το Λήμμα 2 ξανά,
αρκεί ΝΔΟ b ∈ aH. Πράγματι b = ay με y = x−1 ∈ H.
Λήμμα 4: Τα σύμπλοκα είναι (ανά δύο) ξένα.

Απόδειξη: Αν Σ1 και Σ2 είναι σύμπλοκα, και δεν είναι ξένα, αρκεί ΝΔΟ Σ1 = Σ2. Πράγματι, αν a ∈ Σj

(j = 1, 2), τότε το Λήμμα 3 με bH = Σ1 δίνει aH = Σ1 ενώ το Λήμμα 3 με bH = Σ2 δίνει aH = Σ2. Δηλαδή

Σ1 = aH = Σ2.

Λήμμα 5: Τα σύμπλοκα είναι ισοπληθικά.

Απόδειξη: Αρκεί ΝΔΟ κάθε aH είναι ισοπληθικό με το σύμπλοκο του ταυτοτικού eH = H. ΄Αρα αρκεί να βρω
f : H → aH που είναι ένα-προς-ένα και επί. Θέτοντας f(x) := ax έχω τη ζητούμενη f .

Απόδειξη του ΘL: ΄Εστω k = [G : H]. ΄Εστω Σ1, . . . ,Σk μια λίστα των συπλόκων, χωρίς παραλείψεις και



επαναλήψεις. Αν #G = n και #H = m, αρκεί ΝΔΟ k = n/m, ισοδύναμα, ότι mk = n. Μετρώ τα στοιχεία
της G με δυο τρόπους:

1ος τρόπος (απλώς τα μετρώ): Βρίσκω n.

2ος τρόπος: Μετρώ τα στοιχεία κάθε Σj , έστω ότι βρίσκω mj . Μετά προσθέτω όλα τα mj και βρίσκω

m1 + · · ·+mk.

Ο λόγος που ο 2ος τρόπος είναι σωστός, είναι ότι το Λήμμα 1 λέει ότι δεν ξέχασα κανένα στοιχείο στο μέτρημα,

ενώ το Λήμμα 4 λέει ότι δεν μέτρησα κανένα στοιχείο πάνω από μια φορά.

Περίληψη: n = m1 + · · ·+mk. Το Λήμμα 5 λέει m1 = · · · = mk. ΄Ομως κάποιο Σj είναι το eH = H, δηλαδή
αυτή η κοινή τιμή των m1, . . . ,mk είναι το mj = m.

Περίληψη: n = m+ · · ·+m, όπου το m+ · · ·+m είναι ένα άθροισμα με k όρους, κάθε όρος ίσος με m.

Περίληψη: n = km, και η απόδειξη ολοκληρώθηκε.

Ενότητα 17. Σημαντικά Πορίσματα του Θεωρήματος του Lagrange:

Το Πόρισμα 1 το είδαμε ήδη (βλ. προηγούμενη διάλεξη, Πρώτο Πόρισμα στο ΘL).

Πόρισμα 2: ΄Εστω G ομάδα τάξης n. ΄Εστω a ∈ G. Τότε η τάξη του a διαιρεί το n.
Απόδειξη: Θέτω H =< a >, θυμούμαι ότι η τάξη του a είναι η τάξη της H, και εφαρμόζω το Πόρισμα 1.

Πόρισμα 3: ΄Εστω G ομάδα τάξης n. ΄Εστω a ∈ G. Τότε an = a0
.

Απόδειξη: Θέτωm = τάξη του a, θυμούμαι ότι οι λύσεις της ax = a0
είναι τα πολλαπλάσια τουm, και εφαρμόζω

το Πόρισμα 2.

Πόρισμα 4: ΄Εστω p ∈ {2, 3, . . .} πρώτος. Τότε κάθε ομάδα τάξης p είναι κυκλική.
Απόδειξη: Αφού p > 1, η G περιέχει κάποιο a που δεν είναι το ταυτοτικό. ΄Εστω m η τάξη του a. Από το
Πόρισμα 2, το m είναι ένας θετικός διαιρέτης του p άρα, αφού το p είναι πρώτος, m ∈ {1, p}. Αφού το a δεν
είναι το ταυτοτικό, m = p.
Περίληψη: Το υποσύνολο < a > του συνόλου G έχει το ίδιο πλήθος στοιχείων με το G. ΄Αρα < a >= G, με
άλλα λόγια η G είναι κυκλική.

Διάλεξη 14

Η κατασκευή Z/nZ των ακεραίων modn είναι ειδική περίπτωση της κατασκευής G/H.

Παραδείγματα με άπειρες G,H και πεπερασμένο [G : H].

Αν K είναι υποομάδα της H τότε [G : H][H : K] = [G : K].

Ενότητα 18. Δεξιά Σύμπλοκα: Ορισμός, παραδείγματα, κανονικές υποομάδες. Και τα δεξιά σύμπλοκα σχημα-

τίζουν διαμέριση. Το πλήθος των δεξιών συμπλόκων και το πλήθος των αριστερών συμπλόκων ισούνται.

Ενότητα 19. Ομομορφισμοί:

Ορισμός: ΄Εστω (G1, ∗) και (G2,�) ομάδες. ΄Εστω f : G1 → G2 συνάρτηση.

Λέμε «η f είναι ομομορφισμός ομάδων από την (G1, ∗) στην (G2,�)»
(πιο σύντομα, όποτε δεν υπάρχει αμφιβολία τι εννοούμε, λέμε απλώς: «η f είναι ομομορφισμός»)
και εννοούμε το εξής:

Για κάθε a, b ∈ G1, f(a ∗ b) = f(a)� f(b).

Παράδειγμα: f : R→ R∗
με f(a) = 2a

(εδώ το ∗ ειναι το + ενώ το � είναι το ·).
Παράδειγμα: f : Sn → Z2 με f(σ) = 0⇔ σ ∈ An (εδώ το ∗ ειναι το · ενώ το � είναι το +).

Παράδειγμα: f : Z→ Zn με f(a) = a.

Διάλεξη 15

Παράδειγμα: Κάθε διανυσματικός χώρος είναι (προσθετική) ομάδα και κάθε γραμμική συνάρτηση είναι ομομορ-

φισμός.

Κρατήσαμε σταθερές δυο ομάδες (G1, ∗) και (G2,�) και ένα ομομορφισμό f : G1 → G2. Συμφωνήσαμε, εκτός



αν πω το αντίθετο σε κάποιο παράδειγμα, να συμβολίζουμε αυτές τις ομάδες πολλαπλασιαστικά.

Θεώρημα: ΄Εστω a ∈ G1. Τότε, αν a είναι το ταυτοτικό της G1, τότε και το f(a) είναι το ταυτοτικό της G2.

Θεώρημα: ΄Εστω a, b ∈ G1. Τότε, αν b είναι το αντίστροφο του a, τότε και το f(b) είναι το αντίστροφο του
f(a).

Θεώρημα: ΄Εστω a ∈ G1 και n ∈ Z. Τότε f(an) = (f(a))n
.

Θεώρημα: ΄Εστω a ∈ G1. Τότε, αν η τάξη του a ορίζεται (δλδ αν το a είναι πεπερασμένης τάξης) τότε και η
τάξη του f(a) ορίζεται και η τάξη του f(a) διαιρεί την τάξη του a.

Θεώρημα: ΄Εστω H1 υποομάδα της G1 και K2 υποομάδα της G2. Τότε η f(H1) είναι υποομάδα της G2 και η

f−1(K2) είναι υποομάδα της G1.

Η εικόνα Im f := f(G1) και ο πυρήνας ker f := f−1({e2}) (όπου e2 το ταυτοτικό της G2) του ομομορφισμού f .

Θεώρημα: Ο f είναι ένα-προς-ένα αν και μόνο αν ker f είναι η τετριμμένη υποομάδα της G1.
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Θεώρημα: ΄Εστω f1 : G1 → G2 και f2 : G2 → G3 ομομορφισμοί. Τότε και η f2 ◦ f1 : G1 → G3 είναι

ομομορφισμός.

Ενότητα 20. Ισομορφισμοί:

Ορισμός: ΄Εστω G1 και G2 ομάδες. Λέμε «η f είναι ισομορφισμός ομάδων από την G1 στην G2»

(πιο σύντομα, όποτε δεν υπάρχει αμφιβολία τι εννοούμε, λέμε απλώς: «η f είναι ισομορφισμός»)
και εννοούμε ότι η f έχει τις εξής δύο ιδιότητες:
Πρώτον, η f είναι ομομορφισμός ομάδων από την G1 στην G2. Και δεύτερον, η f είναι ένα-προς-ένα και επί.

Θεώρημα: ΄Εστω f1 : G1 → G2 ισομορφισμός. ΄Εστω f2 := (f1)−1
. Τότε και η f2 : G2 → G1 είναι

ομομορφισμός, άρα και ισομορφισμός.

Ορισμός: ΄Εστω G1 και G2 ομάδες. Λέμε «οι ομάδες G1 και G2 είναι ισόμορφες» (συμβολισμός: G1
∼= G2) και

εννοούμε ότι υπάρχει κάποιος ισομορφισμός f από την G1 στην G2.

Θεώρημα: Η παραπάνω σχέση ∼= είναι σχέση ισοδυναμίας.
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Ενότητα 21. Δομικές Ιδιότητες:

Πως αποδεικνύουμε ότι δυο ομάδες είναι ισόμορφες. Παραδείγματα.

Δομικές Ιδιότητες: Ορισμός, παραδείγματα, και πως τις χρησιμοποιούμε για να αποδείξουμε ότι δυο ομάδες δεν

είναι ισόμορφες.
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Ενότητα 22. Η Κατάταξη των Κυκλικών Ομάδων:

Δεδομένης κυκλικής ομάδας G, υπάρχουν ακριβώς δύο περιπτώσεις:
Περίπτωση 1: Η G είναι άπειρη. Τότε G ∼= Z.
Περίπτωση 2: Η G είναι πεπερασμένη. Τότε G ∼= Zn όπου n η τάξη της G.

Ενότητα 23. Η τάξη του ta:

Κρατάμε σταθερό έναν ακέραιο n ≥ 2. Σε αυτή την ενότητα, δεδομένου x ∈ Z και y ∈ Zn, ο συμβολισμός x · y
συμβολίζει την αντίστοιχη «προσθετική δύναμη» του y στην Zn. Για παράδειγμα, αν n = 5, τότε 7 · 3 είναι το
άθροισμα 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 στην Z5, δλδ το 1. Με άλλα λόγια, x · y = xy όπου z = xy είναι το σύνηθες
γινόμενο ακεραίων και z είναι το zmodn.

Λύσαμε το «πρόβλημα 1»: Δεδομένου διαιρέτη d του n, να υπολογιστεί η τάξη m του d στην Zn. Βρήκαμε

m = n/d.
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Αποδείξαμε το θεώρημα: Αν a ∈ Zn και d =ΜΚΔ(a, n) τότε οι εξισώσεις x·d = 0 και x·a = 0 είναι ισοδύναμες.

Λύσαμε το «πρόβλημα 2»: Δεδομένου a ∈ Zn, να υπολογιστεί η τάξη m του a στην Zn. Βρήκαμε m = n/d
όπου d =ΜΚΔ(a, n).

Αποδείξαμε το θεώρημα: ΄Εστω f1 : G1 → G2 ισομορφισμός και a1 ∈ G1. Τότε η τάξη του a1 ισούται με την

τάξη του f1(a1).

Λύσαμε το «πρόβλημα 3»: ΄Εστω G κυκλική ομάδα, n η τάξη της G, t γεννήτορας της G, και a ∈ Zn. να

υπολογιστεί η τάξη m του ta στην G. Βρήκαμε την ίδια λύση με το πρόβλημα 2.

Παρατηρήσαμε ότι εύκολα βρίσκουμε την λύση στο «πρόβλημα 4», δλδ να υπολογιστεί, σε τυχαία ομάδα, η τάξη

τυχαίας δύναμης ta, ως συνάρτηση του εκθέτη a και της τάξης της βάσης t.

Συμβολισμός: Συμβολίζουμε με Φn το εξής υποσύνολο του Zn:

Φn := {a ∈ Zn : ΜΚΔ(a, n) = 1}.
Επιτρέπουμε το n = 1, οπότε Zn = {0} = Φn.

Ορισμός: Η συνάρτηση ϕ του Euler ορίζεται ως εξής: ΄Εχει πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών τους θετικούς
ακεραίους, και

ϕ(n) := #Φn.

Αποδείξαμε το θεώρημα: Μια κυκλική ομάδα τάξης n έχει ακριβώς ϕ(n) γεννήτορες.
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Θεώρημα Κατάταξης των Υποομάδων μιας Πεπερασμένης Κυκλικής Ομάδας: ΄Εστω G κυκλική ομάδα τάξης n
με γεννήτορα t. Τότε, για κάθε θετικό διαιρέτηm του n, η G έχει ακριβώς μια υποομάδα Hm τάξηςm. Μάλιστα
Hm =< td > όπου d = n/m.

Ενότητα 24. Δακτύλιοι:

Ορισμός, παραδείγματα, στοιχειώδεις ιδιότητες, αντιμεταθετικοί δακτύλιοι, δακτύλιοι με μοναδιαίο στοιχείο.

Συμφωνήσαμε ότι στο υπόλοιπο του μαθήματος όταν λέμε «δακτύλιος» εννοούμε αντιμεταθετικός δακτύλιος με

μοναδιαίο στοιχείο.

Ενότητα 25. Ο Δακτύλιος Zn:

Κρατάμε σταθερό έναν ακέραιο n ≥ 2. ΄Οπως συνήθως σε αυτό το μάθημα, το a συμβολίζει το amodn.

Ο συμβολισμός μας σε αυτή την ενότητα θα είναι λίγο διαφορετικός από ότι συνήθως: Το ab συμβολίζει γινόμενο
στο Z, το a · b συμβολίζει γινόμενο στο Zn (δείτε παρακάτω για τον ορισμό), και a ∗ b συμβολίζει προσθετική
δύναμη σε οποιαδήποτε προσθετική ομάδα G (έτσι στο a ∗ b έχουμε a ∈ Z, b ∈ G).
Αποδείξαμε ότι t ∗ x = t ∗ x (∀t ∈ Z,∀x ∈ G), υπό την προϋπόθεση η G να έχει τάξη n.
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Ορίσαμε τον πολλαπλασιασμό στο Zn ως εξής: a ·b := a∗b. Παρατηρήσαμε ότι a ·b = ab. Αποδείξαμε ότι το Zn

είναι δακτύλιος (εννοείται: αντιμεταθετικός δακτύλιος με μοναδιαίο στοιχείο). Αποδείξαμε την αντιστοιχία των

πράξεων από το Z στο Zn. Είδαμε παραδείγματα υπολογισμών.

Ενότητα 26. Ακέραιες Περιοχές και Σώματα:

Κρατήσαμε σταθερό ένα δακτύλιο R (εννοείται, αντιμεταθετικό, με 1 ∈ R, 1 6= 0).

Μονάδες, και το σύνολο R×
που σχηματίζουν. (Προσοχή στην ορολογία, μονάδες λέμε τα πολλαπλασιαστικά

αντιστρέψιμα στοιχεία. Ισοδύναμα, a ∈ R× ⇔ ∃ το a−1
στο R.) Αν το R είναι κάποιο απ΄τα Q,R,C, τότε το

R×
ισούται με το R∗

, το σύνολο των μη-μηδενικών στοιχείων του R. Αν a ∈ {1,−1} τοτε το a είναι μονάδα
στο R, δεν υπάρχουν άλλες μονάδες αν R = Z.

Το R×
, με πράξη τον πολλαπλασιασμό στο R, είναι ομάδα. Z×5 ∼= Z4,Z×8 ∼= V .

0 /∈ R×
(ισοδύναμα: R× ⊆ R∗

).



Λέμε «το R είναι σώμα», εννοούμε R× = R∗
.

Παραδείγματα: Αν το R είναι κάποιο απ΄τα Q,R,C, τότε είναι σώμα, το Z δεν είναι σώμα. Το Z5 είναι σώμα, το

Z8 δεν είναι σώμα.
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Ορολογία: Λέμε «το a είναι μηδενοδιαιρέτης (μδδ) στο R», και εννοούμε:
Πρώτον, a ∈ R∗

. Και δεύτερον, ∃b ∈ R∗
με ab = 0.

Παράδειγμα: Το a = 2 στο R = Z6 είναι μδδ, αφού, αν b = 3, τότε a, b ∈ R∗
και ab = 0 στο R.

Ορολογία: Λέμε «το R είναι Ακέραια Περιοχή (ΑΠ)» και εννοούμε ότι δεν υπάρχουν μδδ στο R.

Ισοδύναμα: Το R είναι ΑΠ ⇔ [(∀a, b ∈ R) ab = 0⇒ (a = 0 ή b = 0)]

Αν το R είναι κάποιο απ΄τα Z,Q,R,C, τότε το R είναι ΑΠ. Το Z6 δεν είναι ΑΠ.

Αν το a είναι μδδ στο R τότε a /∈ R×
(ισοδύναμα: τα σύνολα των μδδ και των μονάδων είναι ξένα).

Κάθε σώμα είναι ΑΠ (το αντίστροφο δεν ισχύει, το Z είναι ΑΠ αλλά όχι σώμα).

Ορολογία: Λέμε «ο Νόμος της Διαγραφής για δακτυλίους (ΝΔ) ισχύει στο R» και εννοούμε:
(∀a, b, c ∈ R) με a 6= 0, ab = ac⇒ b = c.

Θεώρημα: Ο ΝΔ ισχύει στο R ⇔ το R είναι ΑΠ.
Θεώρημα: Κάθε ΑΠ με πεπερασμένο πλήθος στοιχείων είναι σώμα.

Ενότητα 27. Μονάδες και μηδενοδιαιρέτες στο Zn:

Κρατάμε σταθερό κάποιο n ∈ {2, 3, . . .}. Για τον ορισμό των Φn και ϕ(n), δείτε τη διάλεξη 19.

Θεώρημα: Z×n = Φn.

Θεώρημα: Αν το p είναι πρώτος, ϕ(p) = p− 1.
Γενικότερα, αν το s είναι θετικός ακέραιος, τότε ϕ(ps) = (p− 1)ps−1

.

Θεώρημα: Για n1, n2 ∈ {2, 3, . . .}: Αν ΜΚΔ(n1, n2) = 1 τότε ϕ(n1n2) = ϕ(n1)ϕ(n2).

Παράδειγμα υπολογισμού του ϕ(n).
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Θεώρημα: Δεδομένου a ∈ Zn, οι ακόλουθες δύο προτάσεις είναι ισοδύναμες:

1. a ∈ Z×n . 2. a 6= 0 και το a δεν είναι μδδ στο Zn.

Ισοδύναμα, το προηγούμενο θεώρημα λέει:

Υπάρχουν ακριβώς τριών ειδών στοιχεία στο Zn: 1. Το μηδέν. 2. Οι μονάδες. 3. Οι μδδ.

Θεώρημα: Οι ακόλουθες τρεις προτάσεις είναι ισοδύναμες:

1. Το Zn είναι σώμα. 2. Το Zn είναι ΑΠ. 3. Το n είναι πρώτος.

Ενότητα 28. Το Θεώρημα των Fermat – Euler (ΘFE):

Θεώρημα (ΘFE): ΄Εστω n ∈ {2, 3, . . .} και a ∈ Z×n . Τότε aϕ(n) = 1 στον δακτύλιο Zn.

Ιστορικό Σχόλιο: Η συμβολή του Fermat ήταν ότι διατύπωσε την ειδική περίπτωση όπου n = p είναι πρώτος.
Τότε το θεώρημα λέει: ΄Εστω p πρώτος και a μη-μηδενικό στοιχείο του Zp. Τότε a

p−1 = 1 στον δακτύλιο Zp.

Αυτή η ειδική περίπτωση λέγεται Μικρό Θεώρημα του Fermat.

Παράδειγμα υπολογισμού δυνάμεων στο Zn χρησιμοποιώντας το ΘFE.

Παράδειγμα: The fifth root party trick.
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Ενότητα 29. Η εξίσωση ax = b στον δακτύλιο Zn:

Κρατάμε σταθερό έναν ακέραιο n ≥ 2 και a, b ∈ R := Zn.



Λύσαμε το «πρόβλημα 1»: Υπάρχει το a−1
στο R; Αν ναι, υπολογίστε το.

Η λύση, που είναι το κύριο μέρος των υπολογισμών αυτής της ενότητας, χρειάζεται τον Ευκλείδειο Αλγόριθμο.

Πως λύνω την ax = b αν ξέρω το a−1
.

Λύσαμε το «πρόβλημα 2»: Υπάρχουν λύσεις της ax = b στο R; Αν ναι, υπολογίστε κάποια από αυτές.

Λύσαμε το «πρόβλημα 3»: Υπολογίστε όλες τις λύσεις της ax = 0 στο R.
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Λύσαμε το «πρόβλημα 4»: Υπολογίστε όλες τις λύσεις της ax = b στο R. Είναι συνδυασμός των προβλημάτων
2 και 3 (γενική λύση = ειδική λύση + λύση ομογενούς).

Παραδείγματα λύσης της εξίσωσης ax = b στον δακτύλιο Zn, και πως αυτή η λύση ουσιαστικά λύνει και την

ισοτιμία ax ≡ bmodn (όπου ψάχνουμε λύσεις x ∈ Z), καθώς και την Διοφαντική εξίσωση ax+ ny = b (όπου
ψάχνουμε λύσεις x, y ∈ Z).

Ενότητα 30. Το Κινέζικο Θεώρημα Υπολοίπων (ΚΘΥ):

Πως το σύστημα (δυό εξισώσεων) xmodm = a1, xmodn = a2 ανάγεται στη λύση της (μιας εξίσωσης) ay = b
στο Zn. (Εν συντομία: Αντικαθιστώ το x = a1 +my στη δεύτερη εξίσωση.)
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Ασχοληθήκαμε με την πρόοδο.
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Παραδείγματα πάνω στο ΚΘΥ, ανάμεσά τους και «τα αυγά του Brahmagupta». Διατύπωση και απόδειξη του
ΚΘΥ. Ο τύπος που δίνει μια εναλλακτική μέθοδο επίλυσης συστημάτων ισοτιμιών. Η σχέση μεταξύ Zm × Zn

και Zmn.


