
 ממדיות-תלתטבלאות יאנג 
 

 ירושלים, התיכון למדעים ולאמנויות, מודיעין, עדי שמיר: חניכה
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 ממוצעתדיאגרמת יאנג 
  הדיאגרמה היא ממוצעת יאנג דיאגרמת

  n מגודל הדיאגרמות כל את כשלוקחים שמתקבלת

 שמופיעים התאים את מהם ובוחרים ,מסוים

  הממוצעת הדיאגרמה צורת את למצוא כדי .ברובן

  ווים הילוך" מבצעים לאינסוף ששואף n עבור

 שלא מהטבלה מאד רחוק תא בוחרים – "הפוך

 כל) הפוך וו לו ומגדירים הקיימת לטבלה שייך

  שורה באותה או ומעליו טור מאותו התאים

 מהתא בוחרים .(הקיימת בטבלה ולא ,ומימינו

 מתחילים .שווה בהסתברות חדש תא שלו ההפוך

 על וחוזרים אחד מתא המורכבת מדיאגרמה

 כשחוזרים .וו לו שאין לתא שמגיעים עד זה תהליך

 מתקבלת ,פעמים של רב מספר זה תהליך על

  הטבלה כשגודל .זה לגודל הממוצעת הטבלה

 טוב בקירוב תהיה שלו הצורה ,לאינסוף שואף

   :כך שנראית ,(Kerov curve) קרוב עקומת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LISבעיית 
 קשר שלה) הסימטרית החבורה בחקר חשוב נושא

 הנושא הוא המספרים ותורת (יאנג לטבלאות הדוק

 מתוך ביותר הארוכה העולה הסדרה תת של

 קבוצת היא סדרה תת כאשר ,מספרים של תמורה

 התמורה מתוך רציפה לא אך מסודרת מספרים

 של תיבות כראשי LIS מעכשיו יקרא הנושא)

Longest increasing subsequence). 

 תת ,3 6 4 7 10 2 9 1 5 8 התמורה עבור ,לדוגמה

 .6 4 2 1 היא אפשרית ביותר ארוכה עולה סדרה

  של אוסף מציגים אנחנו בה לבעיה שקולה זו בעיה

 לבחור מבקשים ואנו מספרים של סדורים זוגות

  לסדר ניתן שיהיה כך זוגות של מקסימלי מספר

  של האינדקסים בשני עלייה שיצור בסדר אותם

  סדרה לייצג ניתן כי ,שקולים הניסוחים שני .הזוגות

  הראשון המספר כאשר זוגות בתור מספרים של

 ,מספר כל של הסדרה בתוך המיקום הוא זוג בכל

 .עצמו המספר הוא השני והמספר

 שנסטד רובינסון אלגוריתם
-Robinson) שנסטד-רובינסון אלגוריתם

Schensted, או RS) התאמה שיוצר אלגוריתם הוא  

 סטנדרטיות יאנג טבלאות של זוגות עבור ע"חח

 .הגודל מאותו ותמורות n בגודל

 כשהתכונה ,מעניינות תכונות מספר לאלגוריתם

  שאורך העובדה היא בה מתמקד שהמחקר

  מתמורה שנוצרו בטבלאות הראשונה השורה

  הארוכה העולה הסדרה תת אורך הוא מסוימת

 .זו מתמורה ביותר

 המחקר
  התלת המקבילה במציאת עסק המחקר

  להגדיר כדי .יאנג דיאגרמות של מימדית

  צריך ,מימדית תלת יאנג דיאגרמת

  .זה מסוג דיאגרמה של הווים את להגדיר
  האחת – אפשרויות בשתי עסק המחקר

  מכל שיוצאים מימדיים חד מווים עשויה
 – מימדיים דו בווים והשנייה ,קוביה

 לשני .קובייה מכל שיוצאים המישורים

  מימדיות תלת דיאגרמות יצרנו הווים סוגי

  הילוך של התהליך בעזרת ממוצעות
 :ההפוך הווים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIS מימדי-תלת 
 עם LIS בעיית גם נחקרה במחקר

 מהו השאלה ונשאלה ,אינדקסים שלושה

 n-ל ביחס כזו לסדרה הממוצע האורך

  תכנון באלגוריתם שימוש בעזרת .נתון

 n ערכי מספר עבור רבות פעמים דינמי

  בהתאם) חזקה פונקצית נמצאה ,שונים

  תת אורך את שמתארת (התיאורטי לניבוי

 .הממוצע ביותר הארוכה העולה הסדרה

  אורך את שמתארת הפונקציה כי התגלה

  לאורך דופן יוצאת בצורה קרובה זה

  התלת בדיאגרמה הראשונה השורה

  כפי ,מימדיים חד ווים בעלת מימדית

 .מימד בדו חוזה RS שאלגוריתם

 ווים חד מימדיים1.

 ווים דו מימדיים2.

 שאלות המחקר
  של מימדית-התלת המקבילה מהי•

 ?יאנג דיאגרמת

 תת אורך את שמתארת הפונקציה מהי•

  נקודות עבור ביותר הארוכה הסדרה

 ?היחידה בקוביית

 ?מה הקשר בין השניים•

 רקע עיוני
 טבלאות יאנג

  .יאנג ודיאגרמות בטבלאות עוסק המחקר

  העשויות דיאגרמות הן יאנג דיאגרמות

 :לדוגמה .באורכן שיורדות משורות
 
 
 
 
 
 

 

  בעזרת מייצגים הללו הדיאגרמות את

  כלומר ,(partition) מספר של חלוקה

  אורכי את שמייצגים מספרים בעזרת

  החלוקה ,למעלה בדוגמה .השורות

𝜆13 היא אותה שמייצגת = 5,3,2,2,1 
 בכל אשר יאנג דיאגרמות הן יאנג טבלאות

  הוא n-כש ,n-ל 1 בין מספר יש בהן תא

 חשובה תכונה .בדיאגרמה התאים מספר

  של (Hook) "וו"ה היא בטבלה התאים של

 התאים הם "וו"ב שמוכלים התאים .התא

 והתאים ,ומשמאלו כמוהו שורה שבאותו

,𝑖 תא של הוו את  .ומתחתיו טור באותו 𝑗 

 .ℎ𝑖,𝑗-כ מסמנים

  עבור שבה טבלה היא סטנדרטית טבלה

 המספרים מכל קטן שבו המספר ,תא כל

 :לדוגמה .שלו הוו שבתאי

 𝜆 צורה עבור – השאלה את לשאול ניתן
  סטנדרטיות יאנג טבלאות כמה ,מסוימת

  בעזרת מתקבלת התשובה ?קיימות

 :שהיא ,הווים נוסחאת

 

𝑓 𝜆 ∈ 𝑛 =
𝑛!

 ℎ𝑖,𝑗𝑖,𝑗 ∈𝜆

 

 

  ותורת יאנג טבלאות בין מקשרת זו נוסחה

 עם כן כמו ,חבורות של ההצגות

 .מסוימות מטריצות של דטרמיננטות

 


