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Η έννοια του συνόλου
Ιστορία 150 χρόνων
Καθιέρωση από τον Γερμανό μαθηματικό 
Georg Cantor (1845-1918)
Σύνολο (set): Συλλογή διακεκριμένων 
πραγμάτων για τα οποία έχουμε μια αντίληψη ότι 
αποτελούν, εξαιτίας μιας κοινής ιδιότητάς τους, 
μια ολότητα 
ή μια πολλαπλότητα που μπορούμε να την 
αντιληφθούμε ως ενότητα
Τα αντικείμενα ονομάζονται στοιχεία (elements) 
του συνόλου 
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Georg Cantor & John Venn

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/17/Georg_Cantor.jpg
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Σύνολο και λογική
Θεμελιώδης ιδιότητα με ρίζες στην 
Aριστοτέλεια λογική:

Για ένα στοιχείο x και ένα σύνολο A μία από τις 
δύο προτάσεις μπορεί να είναι αληθής:

το x ανήκει στο A (συμβολικά x∈A)

το x δεν ανήκει στο A (συμβολικά x∉A)
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Σύνολα αριθμών
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Παραδείγματα

Εναλλακτική παράσταση του

Το κενό σύνολο  

}2 ,1{=B

}3,:{}023:{ 2 <∈==+−= nnnxxxB N

}:{ xxx ≠=∅
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Υποσύνολο
Έστω δύο σύνολα ≠S ∅ και A.  
 
Το A ονομάζεται υποσύνολο (subset) του S αν κάθε
στοιχείο του Α είναι και στοιχείο του S 

SaAa ∈⇒∈⇔⊆ SA
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Ισότητα συνόλων
Δύο σύνολα Α και Β λέγονται ίσα αν περιέχουν ακριβώς 
τα ίδια στοιχεία.  
 
Εναλλακτικός ορισμός: τα σύνολα είναι ίσα αν το Α 
είναι υποσύνολο του Β και το Β είναι υποσύνολο του Α.  

ΑΒ      BABΑ ⊆⊆⇔= και
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∆ιάταξη συνόλων

Αν A⊆B και A≠B, δηλαδή υπάρχει τουλάχιστον ένα 
στοιχείο του Β που δεν ανήκει στο Α, τότε το Α είναι 
γνήσιο υποσύνολο (proper subset) του B και 
συμβολίζουμε BA ⊂  
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Παράδειγμα

Ας θεωρήσουμε τα σύνολα ∅, {∅} και {{∅}}.  
 
Το πρώτο είναι ένα σύνολο με 0 στοιχεία 
 
Το δεύτερο και το τρίτο είναι σύνολα με 1 στοιχείο 
το καθένα 
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Πράξεις συνόλων - ένωση
Η ένωση (union) δύο συνόλων A και B

συμβολίζεται με BA ∪  και είναι το

σύνολο το οποίο αποτελείται από όλα τα

στοιχεία και των δύο συνόλων Α και Β.  

AxxBA ∈=∪ :{  ή }Bx ∈  
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Πράξεις συνόλων - τομή
Η τομή (intersection) δύο συνόλων A και

B συμβολίζεται με BA ∩  και είναι το

σύνολο το οποίο αποτελείται από τα κοινά

στοιχεία των δύο συνόλων Α και Β.  

AxxBA ∈=∩ :{  και }Bx ∈  



Βασικές Ιδιότητες

Μεταθετική: 

Προσεταιριστική:

Επιμεριστική:

13

ABBA ∩=∩

ABBA ∪=∪

)()( CBACBA ∩∩=∩∩

)()( CBACBA ∪∪=∪∪

)()()( CABACBA ∩∪∩=∪∩

)()()( CABACBA ∪∩∪=∩∪
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∆υναμοσύνολο
Tο σύνολο το οποίο αποτελείται από όλα

τα υποσύνολα ενός συνόλου S, ονομάζεται

δυναμοσύνολο (power set) του S και

συμβολίζεται με P(S) 

}{)( SA:ASP ⊆=  
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Πλήθος δυναμοσυνόλου

Μπορεί να αποδειχτεί ότι αν το σύνολο S 

έχει N∈n  στοιχεία, τότε το δυναμοσύνολό 

του θα έχει n2  στοιχεία 
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Κλειστές πράξεις συνόλων

Οι πράξεις της ένωσης και της τομής είναι 
κλειστές

)()()( SPBASP,   BSPA ∈∪⇒∈∈

)()()( SPBASP,   BSPA ∈∩⇒∈∈
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Παράδειγμα
}{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 
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Πράξεις συνόλων - διαφορά

Η διαφορά (difference) δύο συνόλων Α και

Β συμβολίζεται με BA −  και είναι το

σύνολο το οποίο αποτελείται από όλα τα

στοιχεία του Α που δεν ανήκουν στο Β 

AxxBA ∈=− :{  αλλά }Bx ∉  
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Πράξεις συνόλων – συμπλήρωμα
Αν =∩ BA ∅, ισχύει ABA =− .  

Αν AB ⊆ , τότε το BA −  συμβολίζεται με B

και ονομάζεται συμπληρωματικό

(complement) του Β ως προς το Α. 

Ιδιότητες: 

ABB =∪ ,        =∩ BB  ∅, 

BB =)( ,        A=∅ ,        ∅=A  
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Nόμοι του De Morgan
(De Morgan's laws)

( ) BABA ∩=∪

( ) BABA ∪=∩



Καποιεσ Επιπλεον Ιδιοτητεσ

21

AAAUA =∅∪=∩                        

∅=∩=∪ AAUAA                        

AA =
AAAAAA =∩=∪                     

∅=∅∩=∪ AUUA                        
ABAAABAA =∩∪=∪∩ )(                       )(

UU =∅∅=                        

BABA ∩=−
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Γενίκευση της ένωσης 

}},21{:{21
1

kn
n

i
i Aa  ,...n,ka A ... A  A A ∈∈∃=∪∪∪=

=
U

}   },21{:{21
1

kn
n

i
i Aa,...n,ka A ... A  A A ∈∈∀=∩∩∩=

=
I



2317/10/2011
Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 

Λ. Αγγελής

∆ιαμέριση συνόλου
Το σύνολο  όπου 

∅, i = 1,...,n και SAi ⊆ , 

αποτελεί n-διαμέριση (partition) του

συνόλου S εάν: 

SA
n

i
i =

=
U

1
 

 ∅   για οποιαδήποτε  ji ≠  =∩ ji AA

},,,{ 21 nAAAD K=

≠iA
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∆ιαγράμματα Venn (Venn diagrams)

BA ∩

BA ∪

BA −
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Παράδειγμα (1)

Α = το σύνολο των δυνατών ενδείξεων 
που μπορεί να προκύψουν από τη 
ρίψη δύο ζαριών
Να κατασκευαστεί διαμέριση του Α σε 
υποσύνολα όπου το άθροισμα των 
ενδείξεων των δύο ζαριών να είναι το 
ίδιο
Α = {(1,1), (1,2), (2,1), …, (6,6)} 
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Παράδειγμα (2)

∆υνατά αθροίσματα: 2, 3, 4, …, 12
Κατασκευή 11-διαμέρισης

)}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  
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Παράδειγμα (3)



∆ιατεταγμενο Ζευγος
(ordered pair)

Ζεύγος στοιχείων  που είναι τοποθετημένα 
με συγκεκριμένη σειρά

28

),( ba

b'a', b a a', b'a, b ==⇔= )()(



Καρτεσιανό Γινόμενο
(cartesian product)

Το σύνολο το οποίο αποτελείται από όλα 
τα διατεταγμένα ζεύγη (a,b) όπου a∈A
και b∈B

29

}){( BA, b: aa, bBA ∈∈=×



Παραδειγμα

30

{ }a, b, cΒ = { }21, Γ =

{ })2()1()2()1()2()1( c, , c, , b, , b, , a, , a, ΓB =×



Καρτεσιανο Γινομενο Πολλων
Συνολων

31

},...,1,:),,,{( 2121
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ni AaaaaAAAA iinn
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Παραδειγμα

Αν B = {0,1} τότε 

n-άδες της  μορφής (0, 1, 1, 0, 0,..., 1)

32

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



Αναπαράσταση Συνόλων Στον 
Υπολογιστή

Περιγραφή στοιχείων συνόλων από 
μεταβλητή με αρίθμηση.
Παράδειγμα:
Α={α,γ,δ,ε,η,κ} 

Αριθμούμε τα γράμματα από α έως κ με τους 
αριθμούς από 1 έως 10. Άρα 
Α={1,3,4,5,7,10}.

33

1 0 1 1 1 0 1 0 0 1
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