
ΔΙΑΚΡΙΣΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 

Σύνολα 



Η ΕΝΝΟΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ 
 

 Ηζηνξία 150 ρξόλσλ 

 

 Καζηέξσζε από ηνλ Γεξκαλό καζεκαηηθό Georg Cantor (1845-

1918) 

 Σύνολο (set): Σςλλογή διακεκπιμένυν ππαγμάηυν για ηα οποία έσοςμε μια 

ανηίλητη όηι αποηελούν, εξαιηίαρ μιαρ κοινήρ ιδιόηηηάρ ηοςρ, μια ολόηηηα  

 ή μια πολλαπλόηηηα πος μποπούμε να ηην ανηιληθθούμε υρ ενόηηηα  

 Τα αληηθείκελα νλνκάδνληαη ζηοισεία (elements) ηνπ ζπλόινπ  
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Ο ΜΠΑΡΜΠΔΡΗ ΣΗ ΔΒΙΛΛΗ 

Ο θ. Παπαδόπνπινο είλαη ν κόλνο κπαξκπέξεο 
(άλδξαο) ζηελ Σεβίιιε. Ξπξίδεη όλοςρ ηοςρ άλδξεο 
θαη μόνο αςηούρ πνπ δελ μπξίδνληαη κόλνη ηνπο. 

 

Αλ μπξίδεηαη κόλνο ηνπ ηόηε...   

 Από ηελ ππόζεζε πνπ γίλεηαη δελ κπνξεί λα μπξίδεη ηνλ 
εαπηό ηνπ! 

Αλ δελ μπξίδεηαη κόλνο ηνπ ηόηε...  

 Από ηελ ππόζεζε πνπ γίλεηαη πξέπεη λα μπξίδεη ηνλ 
εαπηό ηνπ!! 



ΣΟ ΠΑΡΑΓΟΞΟ ΣΟΤ RUSSELL 

Απηό ην παξάδνμν ζηελ θαλνληθή ηνπ ζπλνινζεσξεηηθή 

κνξθή γξάθεηαη σο εμήο: 

 

Έζησ X ην ζύλνιν όισλ ησλ ζπλόισλ πνπ δελ πεξηέρνπλ 

ηνλ εαπηό ηνπο: {X: A, A είλαη έλα ζύλνιν θαη ΑA} 

 Δίλαη ην X ζην X? Με άιια ιόγηα, ην Χ πεξηέρεηαη ζηνλ 

εαπηό ηνπ;  

 Αλ ην XX, ηόηε ην X είλαη ζύλνιν πνπ δελ πεξηέρεη ηνλ 

εαπηό ηνπ θαη άξα πεξηέρεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη άξα XX. 

Άηνπν.  

 Αλ XX ηόηε είλαη έλα ζύλνιν πνπ δελ πεξηέρεη ηνλ 

εαπηό ηνπ θαη άξα XX. Άηνπν. 
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ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΟΤ ΣΔΡΜΑΣΙΜΟΤ 

Τν Halting Problem αληίζηνηρν ηνπ 

παξαδόμνπ ηνπ Russell. 

 

 Δεν μποπούμε να θηιάξουμε ένα 

ππόγπαμμα που να ελέγχει αν ένα 

ππόγπαμμα ηεπμαηίζει ή όχι. 

5 



ΤΝΟΛΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ 
 

 Θεκειηώδεο ηδηόηεηα κε ξίδεο ζηελ Aξηζηνηέιεηα ινγηθή: 

 

 Γηα έλα ζηνηρείν x θαη έλα ζύλνιν A κία από ηηο δύν πξνηάζεηο 

κπνξεί λα είλαη αιεζήο: 

 

 ην x αλήθεη ζην A  (ζπκβνιηθά xA)    

  

 ην x δελ αλήθεη ζην A  (ζπκβνιηθά xA) 

 

Υπάξρνπλ βέβαηα θαη ηα θολά ζύνολα (fuzzy sets)  

   

6 



ΤΝΟΛΑ ΑΡΙΘΜΩΝ 

nn :{}... 3, 2, 1,{ N  είλαη θπζηθόο αξηζκόο} 

nn :{}1,2,3,3,-2,-1,0,- ,{  Z  είλαη αθέξαηνο} 

ZQ  baba ,:/{  θαη }0b  

xx :{R  είλαη πξαγκαηηθόο αξηζκόο} 

RC  yxiyx ,:{ , 1i } 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ 

 Δλαιιαθηηθή παξάζηαζε ηνπ Β={1,2} 

 

 

 

 Τν θελό ζύλνιν   
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ΤΠΟΤΝΟΛΟ 
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SaAa  SA

Έζησ δύν ζύλνια S≠ θαη Α.  

 

Τν Α νλνκάδεηαη ππνζύλνιν (subset) ηνπ S αλ θάζε 

ζηνηρείν ηνπ Α είλαη θαη ζηνηρείν ηνπ S.  

x(xA → xB) 



ΙΟΣΗΣΑ ΤΝΟΛΩΝ 
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ΑΒ      BABΑ  

Γύν ζύλνια Α θαη Β ιέγνληαη ίζα αλ πεξηέρνπλ αθξηβώο 

ηα ίδηα ζηνηρεία.  

 

Εναλλακηικόρ οπιζμόρ: ηα ζύλνια είλαη ίζα αλ ην Α 

είλαη ππνζύλνιν ηνπ Β θαη ην Β είλαη ππνζύλνιν ηνπ Α.  



ΔΙΑΣΑΞΗ ΤΝΟΛΩΝ 

Αλ AB θαη AB, δειαδή ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ 

έλα ζηνηρείν ηνπ Β πνπ δελ αλήθεη ζην Α, ηόηε ην 

Α είλαη γνήζιο υποζύνολο (proper subset) ηνπ B 

θαη ζπκβνιίδνπκε 
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Ηζρύεη S θαη SS γηα θάζε ζύλνιν S 

BA



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Αο ζεσξήζνπκε ηα ζύλνια , {} θαη {{}}.  

Τν πξώην είλαη έλα ζύλνιν κε 0 ζηνηρεία 

Τν δεύηεξν θαη ην ηξίην είλαη ζύλνια κε 1 ζηνηρείν 

ην θαζέλα. 
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}{ ,   }}{{ ,   }{ ,   }}{{ ,   

}}{{}{   

Τν {} δελ είλαη ππνζύλνιν ηνπ {{}} 



ΠΡΑΞΕΙ ΤΝΟΛΩΝ - ΕΝΩΗ 

Ζ ένωζη (union) δύν ζπλόισλ A θαη B ζπκβνιίδεηαη 

κε  

 

θαη είλαη ην ζύλνιν ην νπνίν απνηειείηαη από όια ηα 

ζηνηρεία θαη ησλ δύν ζπλόισλ Α θαη Β.  
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BA

 BxAxxBA   ή :



ΠΡΑΞΕΙ ΤΝΟΛΩΝ - ΣΟΜΗ 
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Ζ ηομή (intersection) δύν ζπλόισλ A θαη B 

ζπκβνιίδεηαη κε  

 

θαη είλαη ην ζύλνιν ην νπνίν απνηειείηαη από ηα 

ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ θαη ζηα δύν ζύλνια Α θαη Β.  
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BA

 BxAxxBA   : 

Γύν ζύλνια Α θαη Β ιέγνληαη ξένα όηαλ ε ηνκή 

ηνπο είλαη ην .  



ΔΝΑ ΑΠΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 Ζ Σνθία ιέεη ηελ αιήζεηα θάζε Γεπηέξα, Τξίηε, Τεηάξηε θαη 

Πέκπηε, ελώ ε αδεξθή ηεο Μαξία ιέεη ηελ αιήζεηα θάζε 

Γεπηέξα, Παξαζθεπή, Σάββαην θαη Κπξηαθή. Αλ θαη νη δύν 

νκνινγήζνπλ ζηελ κεηέξα ηνπο όηη «Φηεο είπα ςέκαηα», ηι 

μέπα είναι ζήμεπα; 
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 Σήκεξα θαη νη δύν ιέλε αιήζεηα ή ςέκαηα 

}{  

 ={Γε,Σρ,Σε,Πε} Μ={Γε,Πα,α,Κυ} 

 Ζ Σ ιέεη ςέκα θαη ε Μ αιήζεηα  θαη αληίζηξνθα 

},,{   },,{  



ΒΑΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 

 

Μεηαζεηηθή:  

 

 

Πξνζεηαηξηζηηθή: 

 

 

 

Δπηκεξηζηηθή: 
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ABBA 

ABBA 

)()( CBACBA 

)()( CBACBA 

)()()( CABACBA 

)()()( CABACBA 



ΔΤΝΑΜΟΤΝΟΛΟ 

Tν ζύλνιν ην νπνίν απνηειείηαη από όια ηα 

ππνζύλνια ελόο ζπλόινπ S, νλνκάδεηαη 

δυναμοζύνολο (power set) ηνπ S θαη 

ζπκβνιίδεηαη κε P(S): 
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 SAASP  :)(



ΠΛΗΘΑΡΙΘΜΟ ΔΤΝΑΜΟΤΝΟΛΟΤ 
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Μπνξεί λα απνδεηρηεί όηη αλ ην ζύλνιν S έρεη nΝ 

ζηνηρεία, ηόηε ην δπλακνζύλνιό ηνπ ζα έρεη 2n 

ζηνηρεία. Πώο; 

Κάζε ζηνηρείν ηνπ ζπλόινπ S είηε ζα ζπκκεηέρεη ζε 

έλα ππνζύλνιν είηε όρη. Άξα δύν επηινγέο γηα όια 

ηα n ζηνηρεία θαη άξα 2n ππνζύλνια.  

Ο πιεζάξηζκνο ελόο ζπλόινπ Α είλαη ην 

πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Α θαη 

αλαπαξίζηαηαη από |Α|. 



ΚΛΕΙΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΤΝΟΛΩΝ 

Οη πξάμεηο ηεο έλσζεο θαη ηεο ηνκήο ζην 

δπλακνζύλνιν P(S) είλαη θιεηζηέο 
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)()()( SPBASP,   BSPA 

)()()( SPBASP,   BSPA 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
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}{a, b, c  S 

P(S) = , {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c}, {a, b, c} = S} 

  {a} {b} {c} {a,b} {a,c} {b,c} S 

  {a} {b} {c} {a,b} {a,c} {b,c} S 

{a} {a} {a} {a,b} {a,c} {a,b} {a,c} S S 
{b} {b} {a,b} {b} {b,c} {a,b} S {b,c} S 
{c} {c} {a,c} {b,c} {c} S {a,c} {b,c} S 
{a,b} {a,b} {a,b} {a,b} S {a,b} S S S 
{a,c} {a,c} {a,c} S {a,c} S {a,c} S S 
{b,c} {b,c} S {b,c} {b,c} S S {b,c} S 

S S S S S S S S S 
 



ΠΡΑΞΕΙ ΤΝΟΛΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑ 
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Ζ διαθοπά (difference) δύν ζπλόισλ Α θαη Β 

ζπκβνιίδεηαη κε A-B θαη είλαη ην ζύλνιν ην 

νπνίν απνηειείηαη από όια ηα ζηνηρεία ηνπ Α 

πνπ δελ αλήθνπλ ζην Β: 

 BxAxxBA   αιιά :



ΠΡΑΞΕΙ ΤΝΟΛΩΝ – ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ 
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Αλ A∩B= ηζρύεη A-B=A.  

Αλ            , ηόηε ην ζύλνιν Α-Β ζπκβνιίδεηαη κε  

     θαη νλνκάδεηαη ζυμπληπωμαηικό 

(complement) ηνπ Β σο πξνο ην Α (Τν Α ζπλήζσο 

ην νλνκάδνπκε ζύμπαν). 

Ηδηόηεηεο: 

AB 

B

ABB  BB

BB  A A



NΌΜΟΙ ΤΟΥ DE MORGAN  

(DE MORGAN'S LAWS)  
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  BABA 

  BABA 



ΚΑΠΟΙΔ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 
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AAAUA                         

 AAUAA                        

AA 
AAAAAA                         

 AUUA                        

ABAAABAA  )(                       )(

UU                         

BABA 



ΓΕΝΙΚΕΤΗ ΣΗ ΕΝΩΗ ΚΑΙ ΣΟΜΗ 
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ΔΙΑΜΕΡΙΗ ΤΝΟΛΟΤ 
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Τν ζύλνιν D={A1, A2,…, An} όπνπ:  

 

 

απνηειεί n-διαμέπιζη (partition) ηνπ ζπλόινπ S εάλ: 

 

 

 

 

 

 

SAniA ii  θαη   ,,1, 

SA
n

i
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 ,



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ VENN  

(VENN DIAGRAMS)  
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BA

BA

BA



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (1) 

 Α = ηο ζύνολο ηυν δςναηών ενδείξευν πος μποπεί να 

πποκύτοςν από ηη πίτη δύο ζαπιών 

 Να καηαζκεςαζηεί διαμέπιζη ηος Α ζε ςποζύνολα 

όπος ηο άθποιζμα ηυν ενδείξευν ηυν δύο ζαπιών να 

είναι ηο ίδιο  

 Α = {(1,1), (1,2), (2,1), …, (6,6)}  
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (2) 

 Γπλαηά αζξνίζκαηα: 2, 3, 4, …, 12 

 Καηαζθεπή 11-δηακέξηζεο 
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)}1,1{(1 A ,  

)}1,2(),2,1{(2 A  

)}1,3(),2,2(),3,1{(3 A  

)}1,4(),2,3(),3,2(),4,1{(4 A  

)}1,5(),2,4(),3,3(),4,2(),5,1{(5 A  

)}1,6(),2,5(),3,4(),4,3(),5,2(),6,1{(6 A  

)}2,6(),3,5(),4,4(),5,3(),6,2{(7 A  

)}3,6(),4,5(),5,4(),6,3{(8 A  

)}4,6(),5,5(),6,4{(9 A  

)}5,6(),6,5{(10 A  

)}6,6{(11 A  



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (3) 
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ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟ ΖΕΥΓΟς  
(ORDERED PAIR) 

 Εεύγνο ζηνηρείσλ  πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα κε ζπγθεθξηκέλε 

ζεηξά  
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),( ba

b'a', b a a', b'a, b  )()(



ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ  
(CARTESIAN PRODUCT) 

 Το ζύνολο ηο οποίο αποηελείηαι από όλα ηα διαηεηαγμένα ζεύγη  

(a,b) όπος aA και bB  
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}){( BA, b: aa, bBA 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
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 a, b, cΒ   21, Γ 

 )2()1()2()1()2()1( c, , c, , b, , b, , a, , a, ΓB 



ΚΑΡΣΕΙΑΝΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΛΛΩΝ 

ΤΝΟΛΩΝ  
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 Αλ B = {0,1} ηόηε  

 

 

 

 

 n-άδεο ηεο  κνξθήο (0, 1, 1, 0, 0,..., 1)  

35 

}  {(B 1,0:)21  in
n b,..., b, bb



ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΗ ΤΝΟΛΩΝ ΣΟΝ 

ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ 

 Πεξηγξαθή ζηνηρείσλ ζπλόισλ από κεηαβιεηή κε 

αξίζκεζε. 

 Παξάδεηγκα: 

 Α={α,γ,δ,ε,ε,θ}  

 

Αξηζκνύκε ηα γξάκκαηα από α έσο θ κε ηνπο αξηζκνύο 

από 1 έσο 10. Άξα Α={1,3,4,5,7,10}. 

 

 

 

  
36 

1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 



Ο ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΝΙΒΑΛΟΙ 

 Οη θαλλίβαινη έπηαζαλ έλα απόζηνιν ηεο εθθιεζίαο θαη 

ζέινπλ λα ηνλ θάλε. Πξηλ ηνλ θάλε όκσο γηα λα 

ζπάζνπλ πιάθα ηνπ ιέλε λα πεη κία πξόηαζε θαη αλ απηή 

είλαη ΑΛΖΘΖΣ ηόηε ζα ηνλ βξάζνπλ αιιηώο αλ είλαη 

ΧΔΥΓΖΣ ζα ηνλ ςήζνπλ. Τη πξέπεη λα πεη ν απόζηνινο 

κήπσο θαη ηελ γιπηώζεη; 

 

 Θα κε ςήζεηε!!!!! 
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