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    فرض کنید G یك گروه متناهي باش��د. یك پوش��ش براي G عبارت است از یك 
خان��واده از زیرگروه ه��ا ي G  به طوری  که اجتماع آنها  برابر G ش��ود.  پوش��ش را 
کاهش یافته گویند هر گاه  هیچ زیر خانواده س��ره اي یك پوش��ش براي G نباش��د 
و پوش��ش را ماکس��یمال گویند هر گاه اعضاي آن زیرگروه ها ماکسیمال باشند. هم 
چنین یك پوشش با n عضو را یك n پوشش در نظر گرفته می شود. یكn - پوشش 
را مینیم��ال گویند ه��ر گاه n کمترین تعداد زیرگروه هاي الزم براي پوش��ش گروه 

باشد.  
   نیومن در سال 1956نشان داد که هرگاه یك گروه داراي یك n-پوشش باشد در این 
صورت شاخص اشتراك اعضاي پوشش تابعي از n  است. تامکینسون در سال 1978 
نیز کران به دس��ت آمده توس��ط نیومن را  بهتر کرد و حدس زد که کران هاي فوق 
براي n =7،6،5 برابراست با 16،36،81 . در سال 1997 بریس و فدري و سره نا حدس 
تامکینسون برايn =5 را ثابت کردند. در این طرح در سال 2005 نتایج برايn=6  به 
دس��ت آمده اس��ت .  هم چنین در سال2007 نیز براي n=7 حدس تامکینسون  به 
اثبات رس��یده است. کوهن در سال 1994 بحث پوشش هاي مینیمال را مطرح کرد 
و گروه هایي را که داراي 3و4و5 پوش��ش مینیمال هستند را به طور کامل مشخص 
نمود، ولي نتوانست نتایج مشابه براي عدد 6 به دست آورد. دراین طرح  که اجتماع 
شش زیرگروه هاي ماکسیمال با هسته بدیهي هستند به طور کامل طبقه بندي شده،  
هم چنین تمام گروه هایي که داراي 6 پوشش مینیمال هستند مشخص شدند. گروه هایي 
که داراي 7 و 8 مرکز س��از هس��تند به طور کامل مش��خص شده و یك رابطه جالب 
بین بیشترین تعداد اعضاي دو به دو جابجا نشونده یك گروه و تعداد مرکز سازهاي 
آن گروه به دس��ت آمده است . تعداد پوشش هاي مینیمال براي یك گروه حل پذیر 
توس��ط تامکینسون در سال 1997 مش��خص شد ولي این حکم براي گروه هاي غیر 
حل پذیر به خصوص براي  بعضي گروه هاي س��اده و به طور کامل تحویل پذیر هنوز 
اثبات نش��ده است. در این طرح پوش��ش هاي مینیمال براي گروه هاي به طور کامل 
تحویل پذیر، برحسب  عامل هایش به دست آمده است.                                                                                                
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