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SUPORT suplimentar general

• Acest „curs” suplimentar grupează doar 

câteva dintre conceptele și rezultatele de bază 

privind constructivismul în teoria mulțimilor, 

numerele cardinale și ordinale, 

calculabilitatea și decidabilitatea, 

complexitatea calculului și tratabilitatea 

problemelor, modelele formale ale noțiunii 

de algoritm



8-2 Mulțimi 1
• Nu vom „intra adânc” în teoria axiomatică a mulțimilor, dar vom 

apela de câteva ori, explicit sau nu, la axiomatica Zermelo-Fränkel

(ZF, pe scurt, fără axioma alegerii; ZFC(hoice) este ZF cu axioma 

alegerii): vorbim despre axioma alegerii, axioma înlocuirii, axioma 

separării, axioma regularității, sau axioma infinitului

• Necesitatea utilizării unor formalisme pornește de la anumite 

paradoxuri „primordiale”, începând cu arhicunoscutul paradox al lui 

B. Russell, din care rezultă faptul că, formal, noțiunea de mulțime 

nu este suficientă, fiind nevoie de un concept mai elaborat, 

implicând noțiunea de clasă

• Acest paradox ne „spune”, în esență, că nu orice formulă

/proprietate poate defini /descrie o mulțime, de exemplu 

proprietatea P(x) : „x este mulțime și x  x”

• Dacă ar fi adevărat, ar însemna că există mulțimea R = {x | P(x)} și 

s-ar deduce imediat că „R  R dacă și numai dacă R  R” 



8-3 Mulțimi 2

• Vom „așeza” teoria mulțimilor (chiar la nivel intuitiv) 

„înaintea matematicii”, adică o vom privi ca un domeniu 

având origini „precursoare” (tot în) logica filozofică

• În cazul în care obiectele dintr-o colecție sunt ele însele 

mulțimi, colecția se va numi și familie

• Ceea ce este important pentru noi va fi să admitem 

existența mulțimilor infinite, simultan cu posibilitatea ca 

acestea să poată fi manipulate algoritmic

• Considerăm necesar să enunțăm (măcar) axioma alegerii 

(deși nu o vom folosi efectiv în demonstrații formale), 

datorită importanței ei în înțelegerea mai profundă a 

legăturii dintre numerele cardinale și numerele ordinale



8-4 Mulțimi 3

Axioma alegerii. Pentru orice familie A de 

mulțimi nevide și disjuncte două câte două, 

există mulțimi de reprezentanți. 

• Ideea în cele de mai sus este că se poate 

„alege /selecta” (fără a exista un procedeu de 

selecție unic și precizat formal) câte un 

element a, numit și reprezentant al lui A, din 

fiecare A  A, astfel încât toate aceste 

elemente să fie distincte (colecția lor 
formează o mulțime inclusă în A  A  A) 



8-5 Mulțimi 4

• Nu insistăm acum asupra operațiilor pe mulțimi, fie ele definite 

constructiv sau nu (intersecție, reuniune, produs cartezian, etc.)

• Să precizăm doar că mulțimea părților (a tuturor submulțimilor) unei 

mulțimi A, se va nota cu P(A), sau cu 2A

• O relație k-ară (k  N*), peste mulțimile M1, M2, ..., Mk este orice 

submulțime R  M1  M2  ...  Mk

• Dacă k = 2, R se numește binară, caz în care, dacă avem și 

M1 = M2 = M, relația va fi pe M

• Atunci M1 se mai numește domeniul lui R (notat dom(R)), iar M2 va 

fi codomeniul acesteia (notat ran(R))

• Dacă R este o relație binară pe M, se va numi R-lanț  finit (infinit) 

peste M, o secvență /cuvânt finit (infinit) de elemente ai  M

(i  N’  N) cu proprietatea că ai, ai + 1  R (se mai scrie 

ai R ai + 1, sau ai + 1  R(ai)), pentru fiecare i  N’



8-6 Mulțimi 5
• Dacă N’ = {0, 1, …, n - 1}, n  2, atunci R-lanțul este 

de la a0 (începe cu a0) la an – 1 (se termină cu an – 1)

• O funcție /operație /aplicație (de la mulțimea A la
mulțimea B) este un triplet f, A, B, unde f  A  B

este o relație binară surjectivă

• Dacă în plus este satisfăcută condiția 

(a  A)(b  B)(f(a) = b), funcția f se numește totală 

(altfel, f este parțială)

• O funcție f, A, B se mai denotă prin f : A  B, iar 

inversa sa (dacă există), prin f -1

• Nu vom insista nici asupra operațiilor cu relații /funcții 

(reuniune, produs cartezian, star, închideri, 

compunere, etc.)



8-7 Mulțimi 6
• O relație binară R, pe M, care este reflexivă, antisimetrică şi 

tranzitivă, se numește relație de echivalență

• Orice relație de echivalență pe M partiționează mulțimea în clase

(de ehivalență), a căror mulțime formează așa-numita mulțime 

cât (notată M/R)

• Operațiile/operatorii definite/definiți pe M se pot extinde (în 

anumite condiții suplimentare, privind compatibilitatea) la operații 

pe mulțimea cât (pe clase, cu ajutorul unor reprezentanți ai 

acestora)

• Presupunem cunoscută (adică, nu insistăm), noțiunea de operație 

compatibilă (la stânga sau/și la dreapta) cu o relație dată

• Exemple importante imediate de relații de echivalență sunt 

egalitatea (identitatea dintre un element și el însuși, relație posibilă 

a fi definită pe orice mulțime) sau echipotența (două mulțimi A, B, 

sunt echipotente dacă există o funcție totală  f : A  B, care este 

bijectivă, adică surjectivă și injectivă)



8-8 Algoritmi 1

• O funcție totală f : A  B poate fi privită (numită) ca (o) 

problemă algoritmică

• În acest caz, A constituie mulțimea informațiilor inițiale ale 

problemei (intrărilor), iar B – mulțimea informațiilor finale

(ieșirilor /rezultatelor /răspunsurilor)

• Dacă B are exact 2 elemente, problema se numește 

problemă de decizie

• Elementul a aparținând domeniului funcției se mai 

numește și instanță a problemei (prin abuz de notație, 

vom scrie și a  f)

• Un algoritm (secvențial) care rezolvă problema f va 

„porni” cu o codificare a oricărei instanțe a  f, și va 

„calcula” o codificare a rezultatului, adică a lui f(a) 



8-9 Algoritmi 2

• Un algoritm (pseudocod, program într-un limbaj de 

programare, etc.) va fi privit în sensul paradigmei 

imperative, conform ideilor lui D. E. Knuth 

• Presupunem că fiecărei instanțe a  f i se poate 

asocia un număr natural ga(f), numit dimensiunea 

problemei (pentru a)

• Dimensiunea poate fi gândită, de exemplu, ca 

lungimea (ca număr de simboluri) a unei codificări (să 

zicem, binare) pentru instanța considerată

• De asemenea,  ga(f) poate reprezenta uneori o 

dimensiune structurală a informației inițiale a, în 

ideea că lungimea codificării va fi mărginită (superior) 

de un polinom având ca argument pe ga(f) 



8-10 Algoritmi 3
• Lungimea /dimensiunea unui obiect o se mai 

notează cu |o|

• Resursele de calcul (principale) asociate 
execuției unui algoritm, sunt legate de spațiul
(de memorie) utilizat în decursul execuției și 
timpul necesar finalizării acesteia (ne vom 
ocupa, puțin mai pe larg, de resursa „timp”; 
resursa „spațiu” tratându-se similar 

• Este bine să subliniem însă faptul că aceste 
resurse sunt puternic corelate, astfel încât, de 
obicei, dacă o problemă are timp de execuție 
„convenabil”, spațiul necesar va fi „mare” , și 
reciproc 



8-11 Algoritmi 4

• Fie astfel o problemă P și un algoritm K (de la Mohammed ibn-

Musa al–Khwarizmi, sec.VIII – IX, a.d.) care rezolvă P

• Vom nota cu TK(p) timpul necesar lui K pentru a calcula 

/rezolva instanța p  P; TK(p) va fi de fapt numărul operațiilor 

elementare /instrucțiunilor efectuate de K în decursul execuției, 

pentru găsirea lui P(p) 

• Presupunem și că resursa „timp” este studiată independent de 

sistemul de calcul /limbajul pe /în care se face implementarea

algoritmului

• Aceasta înseamnă că execuția unei instrucțiuni nu depinde în 

niciun fel de operanzii implicați, sau de timpul efectiv de memorare 

a rezultatelor

• Comportarea (în sens temporal, nu uităm) în cazul cel mai 

nefavorabil a lui K pe o intrare de dimensiune n este dată de 

TK(n) = sup{TK(p) | p  P și gp(P) = n}



8-12 Algoritmi 5

• Analizând algoritmii într-o asemenea manieră, avem 

avantajul de a ne asigura de faptul că timpul de lucru este 

mărginit superior de TK(n), indiferent de dimensiunea n a 

intrării 

• În practică este posibil însă ca TK(n) să fie determinat 

numai de anumite instanțe speciale, care apar foarte rar; 

de aceea, o alternativă ar fi să apelăm la teoria 

probabilităților (nu insistăm), și anume la studiul 

comportării în medie a unui algoritm

• Aceasta impune precizarea unei distribuții de probabilitate

pe mulțimea instanțelor p  P și determinarea mediei

pentru TK(p), privită ca o variabilă aleatoare, care este:

TK,med(n) = media({TK(p) | p  P și gp(P) = n})



8-13 Algoritmi 6
• Calculul mediei de mai sus se reduce de obicei la 

determinarea valorii unor sume (finite), câteodată 
existând totuși dificultăți mari de evaluare 

• Problema cea mai complicată nu este însă aceasta, 
ci efectuarea într-un mod „realist”, a etapei 
precedente, notată cu (a); din acest motiv, ne vom 
axa doar pe determinărea lui TK(n) (deși și acest lucru 
este uneori foarte dificil, nemaivorbind de iminența 
considerării unor detalii de implementare)

• Suntem nevoiți astfel să căutăm margini superioare 
(sau chiar inferioare) pentru TK(n), care sunt mai 
„accesibile”, și vom studia comportarea asimptotică
a acestuia sau ordinul său de creștere (adoptăm și 
anumite notații uzuale pentru clasa funcțiilor (totale) 
de la N la N, pe care o notăm pe scurt cu [N  N])



8-14 Algoritmi 7
• Adică, pentru fiecare f  [N  N], numită în acest context și 

funcție de complexitate, punem:

O(f) = {g | (g : N  N)(c  R, c > 0)(n0  N)

(g(n)  c•f(n), pentru fiecare n  n0)}.

Ω(f) = {g | (g : N  N)(c  R, c > 0)(n0  N)

(g(n)  c•f(n), pentru fiecare n  n0)}.

Θ(f) = {g | (g : N  N)(g  O(f)  Ω(f) }.

• În loc de g  O(f) (respectiv Ω(f), Θ(f)), se poate scrie și 

g = O(f) (respectiv Ω(f), Θ(f))

• În sfârșit, comportarea asimptotică pentru TK(n) definită mai 

sus se va numi complexitatea timp a algoritmului K

• Revenind, dacă P este o problemă algoritmică, atunci o margine 

superioară pentru complexitatea ei („de tip” O) se poate stabili 

în practică prin proiectarea și analiza unui algoritm care să o 

rezolve



8-15 Algoritmi 8
• De exemplu, vom spune că P are complexitatea timp O(f(n)) dacă 

există un algoritm K care rezolvă P și K are complexitatea

TK(n) = O(f(n))

• Analog, P are complexitatea (timp) Ω(f(n)) dacă orice algoritm K

care rezolvă P are complexitatea TK(n) = Ω(f(n)) 

• Mai mult, vom spune că un algoritm K pentru rezolvarea problemei

P este optimal (relativ la timp) dacă P are complexitatea Ω(TK(n)) 

• A dovedi că un algoritm dat este optimal pentru o problemă este o 

sarcină foarte dificilă, existând destul de puține rezultate generale și 

realizări practice în acest sens; de aceea ne limităm de obicei la 

considerarea marginilor superioare (sau inferioare, dar mai rar), adică 

ne vom raporta la clasa O(f)

• Să facem câteva precizări legate de nedeterminism, clasele formale 

de complexitate ale problemelor algoritmice, calculabilitate și 

decidabilitate pentru probleme /algoritmi, tratabilitatea 

algoritmilor



8-16 Algoritmi 9

• Un algoritm K având proprietatea că TK(n) = O(f(n)), unde f este un 

polinom de grad oarecare, se va numi polinomial (va avea 

complexitate timp polinomială) 

• Variante (depinzând de aspectul funcției f): complexitate 

logaritmică (nu se ia în considerare „memorarea” intrării), liniară

(e vorba de polinoame de grad 1), exponențială (clar), etc. 

• Exceptând problemele care nu admit deloc rezolvări algoritmice 

(vezi în continuare), s-ar părea că pentru a rezolva o problemă este 

suficient să-i atașăm un algoritm corespunzător

• Nu este chiar așa, deoarece complexitatea poate crește atât de 

rapid (cu dimensiunea intrării) încât timpul destinat rezolvării unei 

instanțe de dimensiune „mare” poate fi prohibitiv pentru om 

(indiferent de capacitatea de calcul a unui computer concret)



8-17 Algoritmi 10

• „Forma” funcției f contează în mod esențial, deși am 

putea argumenta că „10n este mai mic decât n10.000 în 

destule cazuri” (acest lucru se întâmplă însă pentru 

valori mici ale lui n, mai exact pentru un număr finit de 

numere naturale n) 

• De aceea se justifică împărțirea clasei problemelor 

algoritmice nu numai în rezolvabile (există măcar un 

algoritm care o rezolvă) și nerezolvabile, ci și a clasei 

problemelor rezovabile în tratabile (tractable) și 

netratabile (intractable) 

• Paradigmă. O problemă pentru care nu se cunosc 

algoritmi polinomiali (determiniști !) se consideră a fi 

intratabilă (netratabilă).



8-18 Exemple complexitate 1
• Exemplul 1. Să presupunem că orice pas (operație elementară) al 

oricărui algoritm implementat necesită 10-6 secunde, adică 

O(1) = 10-6

• Atunci:

-Un algoritm cu funcția de complexitate dată de f(n) = n va „lucra” 

0.00002 secunde pentru n = 20 și 0.00004 secunde pentru n = 40

-Un algoritm cu funcția de complexitate dată de f(n) = n5 va „lucra”  

3.2 secunde pentru n = 20 și 1.7 minute pentru n = 40

-Un algoritm cu funcția de complexitate dată de f(n) = 2n va „lucra” 

1.0 secunde pentru n = 20 și 12.7 zile pentru n = 40

-Un algoritm cu funcția de complexitate dată de f(n) = nn va „lucra” 

3•1010 secole pentru n = 20 și ... cât, pentru n = 40 ? 

• Exemplul 2. Fie P problema găsirii (calculării) lui am, unde a  N, 

a  2, este dat; deci P este funcția (notată la fel) având atât 

domeniul cât și codomeniul egal cu N și dată prin P(m) = am



8-19 Exemple complexitate 2

• Conform celor spuse anterior (ne reamintim de codificarea binară a 

informației), dimensiunea problemei (care depinde de fiecare instanță m, 
dar și de a în acest moment) va fi gm(P) =  log2a + log2a (e vorba de 

funcția „parte întreagă superioară”, de la R la N)

• Ca o observație, deoarece a este fixat, pentru m suficient de mare 
valoarea log2a practic nu mai contează și dimensiunea poate fi 

aproximată la n = log2m

• Fiind vorba de „partea întreagă superioară” am putea „pune aproximativ” și 

2n = 2log2m = m (vom proceda și în viitor în acest mod)

• Chiar fără o demonstrație formală, putem spune că cel mai simplu (în toate 

sensurile !), trivial și determinist,  algoritm (să-l notăm A1) care rezolvă 

problema este:

begin

alam := 1;

for i = 1 to m do alam := alam * a

end.



8-20 Exemple complexitate 3

• Numărul de operații executat de algoritm pentru instanța m este, conform 

observației anterioare, 2n, adică O(m) = O(2n)

• Prin urmare, „cel mai simplu algoritm” al nostru este exponențial

• Intuitiv, algoritmii determiniști satisfac proprietatea că după execuția 

oricărui pas, pasul care urmează este unic determinat (de rezultatul 

execuției precedente)

• Nedeterminismul (definiția se obține desigur negând afirmația 

precedentă) pare o proprietate lipsită de temei, mai ales d.p.d.v. al 

practicii (cine își dorește un calculator despre care să nu putem fi siguri ce 

operație execută la un moment dat ?!)

• Însă, valoarea teoretică a acestui concept este inestimabilă (a se vedea 

mai jos influiența sa asupra claselor de complexitate)

• În plus, situații nedeterministe chiar apar în practică (să ne gândim doar la 

execuția simultană, concurentă, a mai multor programe/procese 

secvențiale, executate pe un același calculator, dar pe procesoare 

diferite, având „viteze” diferite de efectuare a operațiilor elementare)



8-21 Exemple complexitate 4
• Să considerăm acum un algoritm recursiv („echivalent” cu cel anterior, în sensul calculării 

aceleiași funcții), bazat pe următoarea proprietate (tot trivială) a funcției exponențiale cu baza a:

|1,            dacă m = 0

• am = |(a2)mdiv2, dacă m este număr par  

• |a • am-1,  dacă m este număr impar

• Algoritmul (A2), rezultat prin derecursivarea proprietății anterioare, va fi:

begin alam := 1;

while m > 0 do

if odd(m) then

begin alam := alam • a; m := m - 1 end

else

begin a := a • a; m := mdiv2 end

end.

• Acum nu ne interesează limbajul concret de descriere a unui algoritm, sau demonstrarea formală 

a faptului că acesta se termină și este corect din punctul de vedere al specificațiilor

• Presupunem, de asemenea, că intrările și ieșirile sunt gestionate separat



8-22 Exemple complexitate 5
• După cum am precizat, ne ocupăm de cazul cel mai nefavorabil și găsim 

că TA2(m) (numărul operațiilor elementare efectuate de A2 pentru 

rezolvarea instanței m, problema pentru această instanță având 
dimensiunea structurală convenită deja de n = log2m) este de ordinul

2•n

• Aceasta pentru că dacă m chiar coincide cu 2n (altfel spus, 

m – 1 = 2n – 1 = 1 + 21 + 22+ ... + 2n – 1, conform dezvoltării unei diferențe 

an - bn), numărul de împarțiri executate în bucla while va fi de „aproape” 

n, iar numărul de operații va fi O(2•n), deci „cam” 2•n (nu uităm nici de 

inițializarea lui alam, deși nesemnificativă, care reprezintă și ea 1 

operație), ceea ce reprezintă TA2(n)

• Prin urmare, problema noastră P va avea complexitatea 

2•n = TA2(n)) = g(n), iar g  O(f(n)), unde f(n) = n

• Aceasta înseamnă că pentru rezolvarea lui P am găsit un algoritm 

de complexitate liniară (!!), ceea ce este evident o imposibilitate

• Analiza este prin urmare greșită

• Unde este greșeala ?



8-23 Exemple complexitate 6
• Ea provine din faptul că am considerat că operațiile 

aritmetice se fac între numere de lungime (binară) 

fixă

• Dar ordinul de mărime al valorilor variabilelor 

implicate (alam și a) va crește odată cu creșterea 

valorii lui m (nu uităm că utilizarea calculatorului și a 

conceptelor de față sunt necesare doar în cazul 

valorilor mari)

• Astfel că, în realitate, numărul de operații elementare 

necesare înmulțirii unui număr întreg având o 

reprezentare binară de lungime „minimă” p (folosind p

biți) cu altul de lungime q, cu algoritmul uzual de 

înmulțire binară, este O(p•(p + q)) 



8-24 Exemple complexitate 7

• În algoritmul anterior va fi necesară executarea de operații 

(înmulțiri) pentru aflarea succesivă a valorilor 

a2 = a•a, a4 = a2•a2, ..., a2 la n = a2 la (n – 1)•a2 la (n – 1), ..., precum și 

pentru a calcula a3 = a•a2, a7 = a3•a4, a15 = a7•a8, ... 

• Dacă vom considera drept operație elementară înmulțirea a două 
numere (binare) de lungime t (=log2a), atunci în precedentul prim 

șir de înmulțiri se efectuează întâi 1 înmulțire (de tip t•t), ceea ce 

„ia” timp O(1); apoi o înmulțire (de tip 2t•2t), care necesită 4•O(1) 

operații, ..., o înmulțire „(2n – 1•t)•(2n – 1•t)” necesitând 22•(n -1)•O(1) 

operații ș.a.m.d. 

• Avem prin urmare un număr total de O(22•n) operații (elementare), 

pentru prima secvență

• Procedăm similar și cu a doua secvență, deducând la final că (și) 

A2 are de fapt complexitate exponențială



8-25 Definiții formale ale noțiunii de 

algoritm 1
• Pentru a putea grupa formal problemele (funcțiile) algoritmice

(rezolvabile !) în clase de complexitate, este nevoie de o definiție 

formală a noțiunii de algoritm (și semialgoritm)

• Acesta poate fi introdusă cu ajutorul unor concepte ca: mulțimi și funcții 

recursive (calculabile prin algoritmi) și recursiv enumerabile

(semicalculabile prin (semi)algoritmi); mașini Türing; mașini cu acces 

aleator (RAM – Random Access Machines /Memory), ș.a.

• Fără a insista, să spunem că într-un asemenea cadru se poate defini 

formal și (ne)determinismul

• În „mare”, orice „obiect” determinist este și nedeterminist, nu și reciproc

• Vom putea preciza formal și ce înseamnă calcul, accesibilitate, 

nedeterminism angelic (de tip „există”) sau demonic (de tip „orice”), 

terminare/oprire, acceptare, pre- și post-condiții, invarianți, 

specificații, corectitudine, etc.; se poate „fixa”, de asemenea, legătura 

între aceste concepte sau legătura dintre ele și calculatoarele reale



8-26 Definiții formale ale noțiunii de 

algoritm 2

• Folosind, în particular, noțiunea de mașină Türing, putem vorbi 

despre: bandă de lucru, intrare, ieșire (acestea au lungime 

/dimensiune), configurație, pas de calcul, calcul cu succes, limbaj 

acceptat, algoritm atașat (funcție calculată), complexitate (timp) 

pentru o intrare x (cuvânt peste un alfabet ), complexitate (timp) 

pentru o mașină MT, etc. 

• Similar cu ceea ce am descris înainte, vom nota această ultimă 

complexitate cu TMT și ea va fi o funcție TMT : N  N, dată prin:

• TMT(n) = supx*, |x| = n{k | k este lungimea unui calcul de oprire al lui 

MT pe intrarea x}, dacă mașina este deterministă, sau 

• TMT(n) = supxL(MT), |x| = n (min{k | k este lungimea unui calcul de 

acceptare al lui MT pe intrarea x}), dacă mașina este 

nedeterministă
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• Mai precis, dacă  este un alfabet (mulțime finită și nevidă) și MT este o 

mașină Türing oarecare, deterministă sau nu (având ca intrări cuvinte 

peste ), limbajul acceptat de MT este:

• L(MT) ={x | x  * astfel încât există un calcul de acceptare al lui 

MT pentru intrarea x}

• Calculele de acceptare sunt calcule de oprire care satisfac (eventual, în 

plus) o condiție specifică

• Dacă h este o funcție pe *, spunem că h este calculabilă de mașina 

Türing deterministă MT dacă pentru fiecare intrare x  * calculul 

(mașina) se oprește având ieșirea h(x) 

• În cazul nedeterminist (care este de tip angelic) putem vorbi de 

calculabilitatea funcțiilor parțiale

• Dacă TMT  O(f) și f este un polinom  p, peste N (ceea ce, reamintim, se 

mai scrie TMT(n) = O(p(n))), se spune că funcția h calculată de MT este 

polinomial calculabilă (în cazul problemelor de decizie cuvintele 

calculabil/rezolvabil pot fi înlocuite de decidabil
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• Oricum, peste fiecare alfabet dat , putem considera două clase importante de 

limbaje:

P = {L  *| există o MT deterministă și un polinom p peste N astfel încât L = L(MT) 

și TMT(n)  p(n), pentru fiecare n} și

NP = {L  *| există o MT nedeterministă și un polinom p peste N astfel încât 

L = L(MT) și TMT(n)  p(n), pentru fiecare n}

• O mașină Türing deterministă este și nedeterministă, prin definiție

• În plus, definiția timpului de lucru, TMT(n), al unei mașini deterministe este mai 

restrictiv decât al unei mașini nedeterministe, de unde rezultă P  NP

• Încă nu se cunoaște dacă incluziunea precedentă este strictă, problema fiind 

una deschisă și cu implicații covârșitoare asupra teoriei generale a complexității

• Ceea ce putem remarca acum este faptul că orice intrare x pentru o problemă 

algoritmică (pentru un algoritm, pentru o mașină Türing, etc.), poate fi presupusă 

(dacă nu, cazul este neinteresant d.p.d.v. al prelucrărilor electronice !) ca fiind 

codificată ca un cuvânt dintr-un * (sau, chiar din N, cele două mulțimi având 

același „număr de elemente”, adică, de fapt, același număr cardinal) 
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• Atunci, o problemă de decizie P poate fi privită ca o întrebare cu răspuns 

binar, de exemplu P(x) = 0 sau P(x) = 1

• Cum atât P cât și NP au fost definite drept clase de limbaje, fiecărei 

asemenea probleme (până la urmă, oricărei probleme algoritmice, 

deoarece din punctul de vedere al resurselor folosite, nu ne interesează 

cu exactitate ieșirea P(x), ci doar dacă ea există), i se poate atașa

limbajul L = {x | x  *, P(x) = 1}

• Funcția caracteristică a acestui limbaj va fi chiar P, iar rezolvarea lui P

va însemna „același lucru” cu a testa apartenența unui element x la 

limbajul L (the membership problem pentru mulțimea L)

• Dacă L  P acest lucru va însemna că există un algoritm (privit ca o 

mașină Türing deterministă; acest lucru nu este esențial, mașina Türing 

fiind acceptată drept un model universal pentru orice calculator),  care 

este „scurt în ceea ce privește timpul necesar”, și care rezolvă P
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• Dacă L  NP, algorimul polinomial care există este 

„nedeterminist”, ceea ce este echivalent cu a spune că „putem 

rezolva repede/polinomial în |x| problema P ” dacă P(x) = 1

• Dar dacă cumva P(x) = 0, atunci algoritmul poate să nu se 

termine (altfel spus, problema P descrie, în cazul general, o 

funcție parțială și atunci avem de-a face cu un semialgoritm)

• Continuând, date două probleme de decizie 

P1 : I1  {0, 1} și P2 : I2  {0, 1}, vom spune că P1 se reduce 

polinomial la P2 (notat P1  P2), dacă există o funcție polinomial 

calculabilă  : I1  I2 (nu uităm că atât I1 cât și I2 pot fi codificate în 

N, sau într-un același *) astfel încât să avem: P1(x) = P2((x)), 

pentru fiecare x  I1

• O problemă de decizie P este NP-completă dacă P  NP și 

pentru fiecare P’  NP avem P  P’
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• Clasa problemelor NP-complete este nevidă:

• Teoremă (S. A. Cook). Problema SAT, a satisfiabilității formulelor 

booleene (vezi și capitolele ulterioare), este NP-completă.

• Importanța clasei NP este evidentă: dacă P  NP și dacă pentru ea am 

găsi (și) un algoritm polinomial (determinist) care să o rezolve (adică 

avem și P  P) atunci orice altă problemă P’ din NP se se va putea 

rezolva (și) în timp polinomial (prin transformarea polinomială – conform 

definiției - a oricărei instanțe a lui P’ într-o instanță a lui P, care poate fi 

rezolvată polinomial)

• Ceea ce ar însemna că P = NP

• Enumerăm câteva alte concepte importante privind calculabilitatea care 

ar trebui cunoscute: complexitatea spațiu (inclusiv clasele PSPACE, 

NPSPACE, completitudine și reducere legate de această resursă)

• În privința complexității (ca și schimbarea modului de analiză generală a 

algoritmilor, vezi comportarea în medie), se poate vorbi complet separat 

despre complexitatea algoritmilor paraleli/concurenți/distribuiți



8-32 Numere cardinale și numere 

ordinale 1
• Începem cu câteva noțiuni suplimentare legate de mulțimile 

parțial ordonate

• Fie M o mulţime oarecare (nevidă) şi „≤” o relaţie binară pe 

M care este reflexivă, antisimetrică şi tranzitivă

• Cuplul <M,  ≤ > se numeşte mulţime parţial ordonată

(poset), iar „≤” este o relaţie de ordine (parţială)

• Dacă pentru fiecare a, b  M avem fie a ≤ b fie b ≤ a, atunci 

<M,  ≤ > este total ordonată (lanț)

• Un lanț M care nu conține egalități formează o ordine 
totală strictă/ierarhie, notată și M, < 

• Mai putem spune că o ordine „≤” este strictă (notat: „<”) 
dacă, în caz că a ≤ b atunci a  b
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• Considerând A  M, vom spune că a  M este 

majorant pentru A dacă b ≤ a, pentru fiecare b  A

• Un element a  M este cel mai mic majorant (cea mai 
mică margine superioară; l.u.b.; ) pentru A dacă este 

majorant pentru A şi pentru orice alt majorant a’ al lui 

A avem a ≤ a’ 

• A  M este majorată (mărginită superior) dacă 

există cel puţin un majorant al ei 

• b  A este maximal dacă pentru nici un c  A – {b} nu 

avem b ≤ c 

• Un element b  A este cel mai mare element (al lui

A) dacă c ≤ b pentru fiecare c  A \ {b}
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• În mod cu totul analog se definesc noţiunile de minorant, cel mai mare 

minorant, mărginire inferioară, element minimal, cel mai mic element

• Sunt importante relaţiile de ordine „bune”, adică well ordered sets, 

mulțimile bine-ordonate

• Mai exact, o ierarhie M, <  este bine-ordonată dacă orice submulţime 

nevidă a ei are un cel mai mic element (denumit și prim element, și notat

uzual, în cazul întregii mulțimi și dacă există, cu )

• Alternativ, putem vorbi despre cel mai mare, sau ultim element (notat și 
cu ) 

• În cazul ierarhiilor, M, < , poate este bine să precizăm că un element 

x  M se numește cel mai mic element (al lui M) dacă 

(y)(y  M  y  x  x < y)

• Similar, pentru fiecare X, X  M, X va nota cea mai mare margine 

inferioară (g.l.b.), dacă există 
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• <M,  ≤ > este o latice dacă X şi X există 

pentru fiecare submulţime finită (nevidă) X a 

lui M

• <M,  ≤ > este o latice completă dacă l.u.b. şi 

g.l.b. există pentru fiecare submulţime a lui M

• O funcţie între două mulțimi (parțial) 

ordonate,  f : M → M’, este continuă dacă şi 

numai dacă este monotonă („păstrează” 

ordinile) şi „păstrează” lub-ul oricărui lanţ



8-36 Numere cardinale și numere 

ordinale 5
• Teoremă (de punct fix a lui Knaster-Tarski). Dată M, o latice completă și f o 

funcţie continuă f : M → M, f are un cel mai mic punct  fix p (f(p) = p) care este 
dat de p = n0 f(n(). 

• Să revenim la subiectul legat de „mărimea/dimensiunea” mulțimilor, fie acestea 

finite sau nu

• Nu ne vom „lansa” în considerații filozofice (nici nu vom „intra” în formalizări 

excesive, gen teoria axiomatică a mulțimilor), dar vom admite că infinitul este 

doar „une façon de parler” (F. Gauss) și vom adopta principiul constructivist

(enunțat deja) de a nu lucra cu mulțimi infinite de obiecte „în întregime”, ci 

doar cu elementele acestora, definite /obținute structural

• Putem spune că echipotența (ca relație de echivalență) este criteriul fundamental 

prin care sunt comparate dimensional (în sensul numărului de elemente) 

mulțimile

• Utilizînd ca „etalon de măsură” numerele naturale, putem clasifica mulțimile în 

finite, adică echipotente cu numerele naturale (privite ca submulțimi/fragmente 

inițiale ale lui N), și infinite (mulțimi care nu sunt echipotente cu numerele 

naturale în sine)
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• Dacă în privința mulțimilor finite vom putea vorbi chiar de numărul 

de elemente (dimensiune legată de numerele naturale, ca obiecte 

în sine), restul mulțimilor (infinite) vor putea fi clasificate exclusiv 

utilizînd  relația de echipotență

• Prin urmare, vor exista mulțimi echipotente cu N (numite și 

numărabile), precum și altele, neechipotente cu N

(nenumărabile)

• Folosind o relație de ordine, mulțimile infinite vor putea fi 

ierarhizate la rândul lor în clase 

• Se știe astfel că pot exista mulțimi „din ce în ce mai mari”, care pot 

avea (sau nu !) același „număr de elemente” cu cele din care sunt 

derivate

• Pentru început, completăm o definiție deja cunoscută
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• Definiție (echipotență, număr cardinal). Două mulțimi A, B, sunt echipotente

dacă există o funcție (totală) bijectivă,  f : A  B (notațional: A ~ B). Se mai spune 

că A, B au același (număr) cardinal (sau, aceeași putere /cardinalitate). Se 

numește număr cardinal o clasă maximală (în raport cu incluziunea, privită ca 

relație de ordine) de mulțimi echipotente. 

• Orice mulțime A ~ n, n  N, este o mulțime finită

• În acest context, n va denota mulțimea {0, 1, …, n - 1} (segment inițial al lui N)

• Dacă n = 0, va fi vorba despre „clasa mulțimilor vide” (de obicei, toate elementele 

sale sunt reprezentate printr-un simbol unic, Ø)

• Câteodată, n va denota mulțimea {1, 2, …, n}, care însă va fi mai precis denotată 
prin [n] (avem și [0]  Ø) 

• Orice altă mulțime va fi infinită

• Cardinalul unei mulțimi A se denotă prin |A|, sau card(A)

• O mulțime echipotentă cu N (infinită) se numește numărabilă, iar numărul 
cardinal corespunzător se notează cu o (alef zero; alef, , este prima literă a 

alfabetului ebraic)
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• O mulțime este cel mult numărabilă dacă este finită sau 

numărabilă (sau Ø)

• Furnizăm aici câteva rezultate interesante (complicat de 

demonstrat în contextul teoriei mulțimilor)

• Teoremă. Niciun număr natural nu este echipotent cu o 

submulțime proprie a sa. 

• Teoremă. Orice submulțime finită și nevidă a mulțimii N are un cel 

mai mare element (și un cel mai mic element). 

• Teoremă. O mulțime A  N este infinită dacă și numai dacă, 

pentru fiecare n  N, există a  A, astfel încât n  a. 

• Teoremă. Dacă A este numărabilă, atunci 2A (adică mulțimea 

părților mulțimii A, care este echipotentă cu mulțimea funcțiilor 

având domeniul A și codomeniul orice mulțime cu două elemente, 

fie ea {0, 1}) nu este numărabilă. Nici NN nu este numărabilă (dar 

este infinită). 
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• Teoremă. Orice submulțime infinită a unei mulțimi numărabile este 

numărabilă. Mulțimea N este total ordonată strict și bine-ordonată 

(relația de ordine și cea de ordine strictă sunt arhicunoscute). 

• Teoremă. Dacă A și B sunt cel mult numărabile, atunci A  B este 

cel mult numărabilă. Reuniunea unei familii F (mulțime indexată de 

mulțimi) finite de mulțimi cel mult numărabile este cel mult 

numărabilă (același lucru se întâmplă cu reuniunea dacă F este 

numărabilă și mulțimile sunt nevide). Dacă {Ai}i  I este o asemenea 

familie (iar I = [n]), atunci A1 A2  …  An este cel mult 

numărabilă. 

• De asemenea, mulțimea tuturor secvențelor finite (cuvintelor) peste 

o mulțime nevidă, cel mult numărabilă, este numărabilă. 
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• Definiție (secvențe monotone). Dată o mulțime parțial ordonată 

cu ordinea strictă „<”, M, < , o submulțime/secvență a sa,

{ai}i  N  M, se numește strict crescătoare (respectiv, strict 

descrescătoare) dacă ai < ai + 1 (respectiv ai > ai + 1), pentru fiecare 

i  N. 

• Teoremă. O mulțime total ordonată strict este bine-ordonată dacă 

și numai dacă nu conține secvențe infinite strict descrescătoare. 

• Aceste lucruri fiind fixate, se poate trece la definirea (mai mult sau 

mai puțin axiomatică, mai mult sau mai puțin constructivă) 

mulțimilor „de numere” Z, Q, R, C (nu insistăm) 

• Teoremă. R ~ (0, 1) ~ (0, 1)  (0, 1) ~ 2N. Mai mult, dacă din R

îndepărtăm o mulțime numărabilă de elemente, atunci mulțimea 

rămasă rămâne echipotentă cu R. 
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• Prin urmare, există cu siguranță următoarele „numere 

cardinale” distincte: 0, 1, ..., n, ..., o, 2o = 1, primele 

fiind finite 

• o este cardinalul („infinit” al) mulțimilor numărabile (al lui 

N), iar 1 este primul cardinal infinit nenumărabil (și este 

cardinalul lui R, notat și cu c și numit continuu(m))

• „Procesul” sugerat se poate continua „în mod natural”: 
luând orice mulțime A, de cardinal 1, mulțimea 2A va 

avea cardinal 21 = 2, etc. 

• Se obține astfel secvența infinită (de numere cardinale 
infinite) 0, 1, 2, ... (0 fiind cardinalul numărabil, al lui 

N și cel mai mic cardinal infinit), unde i + 1 = 2i, pentru 

fiecare i  N



8-43 Numere cardinale și numere 

ordinale 12
• Această secvență „de alef-uri” se poate adăuga „la coada” 

secvenței numerelor naturale, obținându-se secvența totală a 

mulțimii (de fapt, a clasei, în sens axiomatic) numerelor cardinale 

• Spunem „secvență”, deoarece clasa precedentă poate fi dotată 

cu o ordine totală strictă (notată tot cu „<”), care 

generalizează/extinde ordinea similară de pe N, folosind noțiunea 

de funcție injectivă (alături de cea de funcție bijectivă)

• Să precizăm că afirmația „i + 1 = 2i, pentru fiecare i  N”, 

datorată lui G. Cantor (de fapt, doar pentru i = 0), este numită 

ipoteza continuului (CH – Continuum Hypothesis) și este 

independentă de axiomele ZFC

• Mai mult, dacă se adaugă acestora, se obține (tot) un sistem 

deductiv consistent (axiomatic)

• Dar ... la fel de bine am putea pune 2o = 2 !
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• Definiție (ordine strictă între numere cardinale). Date două 

numere cardinale diferite, c1 și c2 (nu există bijecție între niciun 

element din c1 și altul din c2), spunem că c1 < c2 dacă luând 

mulțimile oarecare A1  c1 și A2  c1 există o funcție injectivă 

având domeniul A1 și codomeniul A2 (acest lucru se mai scrie 

A1  A2). 

• Teoremă. Avem 0 < 1 < ... < n < ... < 0 < 1 < 2 < ... și între 

oricare două numere cardinale din lanț nu mai există alt număr 

cardinal (diferit de cele deja menționate). 

• Pentru că teorema anterioară (cel puțin) are nevoie de destule alte 

rezultate (precum și de alte concepte) pentru ca demonstrația ei 

să poată fi măcar schițată, trebuie menționate câteva lucruri legate 

de numerele ordinale, prin care se detaliază și amplifică noțiunea 

de număr cardinal și problematica generală legată de aceasta
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• Începem prin a furniza câteva alte teoreme, 

făcând parte din același context (în plus, privesc 

chestiuni legate de combinatorică sau probleme 

de optimizare)

• Am putea aminti și de enumerarea lui G. Cantor 

pentru N, reprezentarea p-adică a numerelor 

naturale,  funcții de împerechere sau aritmetica

lui M. Presburger)

• Presupunem în plus că sunteți familiarizați cu 

elementele de bază ale teoriei grafurilor
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• Acceptăm însă, pentru moment, următoarea definiție a unui arbore: un arbore

este o relație binară ρ care satisface proprietatea că există un „nod” a0  dom(ρ) 
numit rădăcină, astfel încât, pentru fiecare a  dom(ρ)  ran(ρ) există un unic

ρ-lanț finit de la a0 la a

• Fie acum ρ un arbore cu rădăcina a0 (unică); secțiunea lui este familia de mulțimi 

{Ai | i  N} definită recursiv/structural prin (Ai se numește nivel):

Baza. A0 = {a0}. 

Pas constructiv. Ai + 1 = ρ(Ai) (pentru fiecare i  N). 

• Este ușor de stabilit că dacă există un (cel mai mic) număr natural i astfel încât 

Ai +1 = Ø, atunci avem Aj  Ø și Ak = Ø, pentru fiecare j  i și k > i

• Un arbore ρ este numit finit (respectiv, infinit) dacă relația ρ este finită (respectiv, 

infinită) 

• Dacă ρ(a) ( = {a’ | a ρ a’ }) este finită (pentru fiecare a  dom(ρ)), atunci arborele 

ρ se va numi finit ramificat

• Se poate verifica (prin inducție structurală, care aici coincide cu inducția 

matematică obișnuită) că avem: dacă ρ este finit ramificat, atunci nivelul i

formează o mulțime finită, pentru fiecare i  N



8-47 Numere cardinale și numere 

ordinale 16
• Teoremă (lema lui D. König). Fie ρ un arbore și {Ai | i  N} secțiunea lui. 

Dacă ρ este infinit, dar finit ramificat, atunci există un ρ-lanț {ai | i  N}, 

ai ρ ai +1, astfel încât ai  Ai, pentru fiecare i  N. 

• Pentru un graf oarecare, vom accepta că acesta este o mulțime G, de 

muchii (orice muchie este o pereche de noduri) 

• O muchie se va nota cu {a, b} (vom vorbi și despre muchii orientate, sau 
arce, care se vor nota cu a, b), a și b fiind desigur noduri (adiacente, 

vecine)

• Mulțimea nodurilor care apar într-un graf G se notează cu nod(G)

• Dată o mulțime oarecare A (de noduri), graful complet peste A, notat 
[A]2, este dat de mulțimea (de muchii): [A]2 = {{a, b} | a, b  A, a  b}

• Un graf oarecare G se numește complet, dacă G = [nod(G)]

• Complementarul unui graf G este graful G’ = [nod(G)] \ G

• Orice submulțime H  G va constitui un subgraf al lui G
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• Teoremă (F. P. Ramsey). Dacă G este un graf infinit, atunci, sau G sau 

complementarul său G’, va avea un subgraf infinit, care este și complet.

• Revenim la numerele ordinale, mai exact la mulțimile bine-ordonate 

• Practic, fiecare număr natural este format din exact toate numerele 

definite anterior (se mai spune că numerele naturale, adică mulțimile 

finite/numerele cardinale finite, sunt „gradate dimensional” )

• Astfel, 0 este (reprezentat de) Ø; 1 este {0}; 2 este {0, 1}, etc.; mai mult, 

N = {0, 1, 2, … }

• Ceea ce face ca N să nu fie el însuși un număr natural, este faptul 

(demonstrabil) că nu este adevărat că „orice submulțime nevidă a lui N

are cel mai mare element” (condiție necesară)

• Cum N este, totuși, și el format din „toate numerele naturale anterior 

construite”, nu ne împiedică nimeni să spunem că N este un număr, 

chiar dacă nu unul natural
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• Dacă acceptăm aceast lucru și notăm „numărul descris de N” prin ω, 

secvența anterioară de numere (o notăm () mai jos) poate fi continuată:

() 0  Ø, 1  {0}, 2  {0, 1}, ..., ω  {0, 1, 2, … }, apoi punem

s(ω)  ω + 1  ω  {ω}, s(s(ω))  ω + 2  s(ω)  {s(ω)}, …

• Practic aceste „noi numere”, ω, ω + 1, ω + 2, ... (ca și numerele naturale 

anterioare) vor fi cazuri particulare de numere ordinale, care vor fi folosite 

pentru a grada dimensional mulțimile infinite/numerele cardinale infinite

• O mulțime A se numește tranzitivă dacă elementele sale sunt mulțimi și 

este satisfăcută proprietatea: (x)(x  A  x  A)

• Astfel, mulțimea N = {0, 1, 2, … }  {Ø, {0}, {0,1}, …} este tranzitivă 

(d.p.d.v. formal, sunt implicate mai multe dintre axiomele ZFC)

• Există de fapt o adevărată aritmetică pe clasa numerelor, cu operații 

gen adunare, înmulțire, etc.; dar și reuniune , produs cartezian, etc.; sau, 

aflarea supremumului unui șir, etc.
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• Definiție (număr ordinal). O mulțime se numește număr ordinal

(sau, pe scurt, ordinal) dacă este tranzitivă și bine-ordonată, 

relația de ordine fiind relația de apartenență/incluziune. 

• Teoremă. Dată o mulțime A, cu o ordine bună M = A, < , 

există un unic ordinal  astfel încât M și  sunt izomorfe (adică 

există o aplicație bijectivă, monotonă, de la  la M). Acest 

izomorfism este și el unic.

• Unicul ordinal izomorf cu M, a cărui existență este dată de 

teorema precedentă, se numește tipul de ordine al mulțimii M și 

se notează cu ||M||

• Nu va exista însă o mulțime a tuturor ordinalilor și nici o mulțime 

a tuturor ordinilor bune izomorfe cu o ordine bună dată (ci doar 

clase)

• Se observă că toate elementele lui () sunt numere ordinale
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• La modul general, teoria cumulată a ordinalilor și cardinalilor (bazată, de 

exemplu pe teoria axiomatică ZFC, a mulțimilor) este foarte complexă 

• Intuitiv, așa cum nu există o mulțime a tuturor mulțimilor (această 

ipoteză generând paradoxuri), ci doar clasa tuturor mulțimilor (ceea ce 

implică un studiu axiomatic, formal), nu va exista nici „mulțimea 

numerelor cardinale” și nici „mulțimea numerelor ordinale”

• Aceste clase se pot însă „organiza” într-un mod similar cu mulțimile de 

numere amintite, având, de exemplu, o aritmetică proprie (utilizând 

operații analoage cu adunarea sau înmulțirea, limite de secvențe infinite 

de ordinali, etc.), relații specifice (gen ordini), metode specifice de 

demonstrație (cum ar fi inducția transfinită, care este o generalizare a 

inducției matematice și a demonstrațiilor constructive), etc. 

• Vom trece în revistă câteva definiții/rezultate importante, doar pentru a 

„simți” cât de cât domeniul și a puncta legătura calitativ (structură) –

cantitativ („număr de elemente”) dintre ordinali și cardinali
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• Definiție (ordine între ordinali). Fie ordinalii  și . spunem că  este (strict)

mai mic decât , notat  < , dacă   . În mod uzual, definim   ,  > , 

  . 

• Relația de ordine strictă „<” pe o mulțime de ordinali este desigur tranzitivă și 

nereflexivă (conform definițiilor generale)

• Teoremă. Pentru orice ordinali  și , este adevărată exact una dintre relațiile 

 < ,  = ,  < . 

• Teoremă. Dacă  este un ordinal, atunci s() (=   {}) este ordinal. În plus, 

 < s() și nu există niciun ordinal  astfel încât  <  < s(). Reciproc, dacă s() 

este ordinal, atunci  este ordinal. 

• Definiție (ordinal succesor și ordinal limită). Un ordinal  este numit ordinal 

succesor, dacă există un ordinal  astfel încât  = s(); altfel,  se numește 

ordinal limită. În plus, un ordinal  este numit ordinal finit dacă  = 0; sau, dacă 

 este ordinal succesor și orice ordinal , cu  < , este (la rândul lui) sau 0, sau 

un (alt) ordinal succesor; în rest,  este numit ordinal infinit. 
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• Teoremă. Orice ordinal  se poate scrie sub forma  =  + , unde 

 este un ordinal limită iar  este un ordinal finit. 

• Teoremă (a inducției transfinite). Fie P(x) o proprietate privind 

numerele ordinale x, astfel încât:

• Baza. P(0) este adevărată.

• Pas inductiv.  

(i) Pentru fiecare ordinal , avem adevărată afirmația „P() implică 

P( + 1)”.

(ii) Pentru fiecare ordinal limită   0, este adevărată afirmația

„Dacă P() este adevărată pentru fiecare  < , atunci și P() este 

adevărată”.

Atunci P(x) este adevărată pentru fiecare număr ordinal x. 
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• Observație. Există o legătură esențială între „structura” și 

„mărimea” unei mulțimi, adică între numerele cardinale și 

numerele ordinale

• Astfel, cardinalul unei mulțimi A poate fi definit (J. Von 

Neumann, 1928) ca fiind cel mai mic ordinal echipotent cu A

• Mai mult, se va numi număr cardinal (cardinal, pe scurt), orice 

ordinal care este cardinal al (măcar) unei mulțimi

• Acest lucru poate fi făcut într-un mod formal, de exemplu folosind 

axiomatica ZFC

• În sensul observației anterioare, vom trece în revistă câteva 

rezultate interesante, care pot fi chiar demonstrate în cadrul 

amintit

• Teoremă (principiul bunei ordonări). Orice mulțime poate fi 

bine-ordonată. 
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• Teoremă. Axioma alegerii este echivalentă cu 

principiul bunei ordonări. 

• Teoremă (legea trihotomiei mulțimilor). Pentru 

oricare două mulțimi A, B, exact una dintre relațiile 

A  B, A ~ B, A  B, este satisfăcută. 

• Teoremă (lema lui F. Hartogs). Pentru fiecare 

mulțime A, există un cel mai mic ordinal  care nu 

este echipotent cu nici o submulțime a mulțimii A

(inclusiv ea însăși).

• Teoremă. Principiul bunei ordonări este echivalent cu 

legea trihotomiei mulțimilor. 
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• Teoremă. Pentru fiecare mulțime A, există un unic ordinal  care nu este 

echipotent cu niciun (alt) ordinal  mai mic decât el. 

• Astfel, definiția unui cardinal (concept cantitativ) prin intermediul unui 

ordinal (concept calitativ, structural), exprimată în observația imediat 

anterioară, devine coerentă și acceptabilă

• Teoremă. Fie  un ordinal. Atunci, următoarele afirmații sunt echivalente:

1.  este cardinal.

2.  nu este echipotent cu nici un ordinal  < .

3.  este cardinalul mulțimii  ( = ||). 

• Teoremă. Sunt adevărate afirmațiile:

-||  , pentru fiecare ordinal .

-||A|| = |A|, pentru fiecare mulțime A.

-|n| = n, pentru fiecare n  N, prin urmare orice număr natural este număr cardinal 

(ceea ce, intuitiv, enunțasem deja).

-ω este număr natural (din nou, afirmație deja enunțată). 
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• Observație. Ordinalii  care nu sunt echipotenți cu 

ordinali  <  se numesc ordinali inițiali. 

• Teorema 5.3.23 afirmă că orice număr cardinal este 

ordinal inițial și reciproc

• Fără a fi introdus „cardinalul unei mulțimi”, putem astfel 

defini acum numerele cardinale ca fiind ordinalii 

inițiali

• Atunci, nu numai că se justifică niște notații anterioare (de 

exemplu, |n| = n), dar se pot trage și niște concluzii de 

genul: ω este număr cardinal, dar ω + 1 nu este, 

deoarece ω ~ ω + 1 și ω < ω + 1 (se arată că ω + n nu 

este nici el număr cardinal, pentru niciun n  N*) 
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• Pentru că numerele cardinale sunt cazuri particulare de 

numere ordinale, putem considera că relația „<” între 

ordinali poate fi considerată ca fiind și între cardinali (și 

aritmetica ordinalilor poate fi particularizată aici, deși se 

poate dezvolta direct o aritmetică specifică pentru 

cardinali, fie ei finiți sau infiniți; mai mult, așa cum nu 

există o mulțime a numerelor ordinale, nu va exista o 

mulțime a numerelor cardinale; ci doar clase)

• Echipotența mulțimilor are drept corespondent egalitatea 

cardinalilor, iar existența unei injecții între mulțimi va avea 

drept corespondent inegalitatea strictă

• Teoremă. Fie a și b numerele cardinale asociate 
mulțimilor A și B. Atunci A  B ddacă a < b. 
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• Tragem concluzia că orice doi cardinali sunt comparabili (via „<” și 

derivatele sale) și clasa cardinalilor (CN) poate fi „prezentată” printr-o 

secvență transfinită, care continuă secvența finită cunoscută (a numerelor 

naturale); aceasta similar cu modul în care am procedat cu clasa 

numerelor ordinale (ON)

• Precizăm că CN  ON (lucru care rezultă imediat, deoarece ω + 1 nu 

este număr cardinal) și astfel secvența tuturor cardinalilor va fi o 

subsecvență a tuturor ordinalilor

• Reluând raționamentul, cardinalii sunt ordinali, deci pot fi împărțiți în 

cardinali finiți și cardinali infiniți (așa cum am mai precizat, la nivel intuitiv)

• Cei finiți sunt sunt exact ordinalii finiți (adică numerele naturale, în 

abordarea „firească”) și există chiar o mulțime a acestora (notată ω)

• În plus, ω este și primul (cel mai mic) cardinal infinit

• Dar, știm deja, nu orice ordinal infinit este (și) cardinal infinit (și nu există 

o mulțime a tuturor cardinalilor infiniți)
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• Repetăm, secvența 0, 1, 2, ... va reprezenta mulțimea numerelor naturale și va 

coincide cu mulțimea numerelor ordinale finite și cu mulțimea numerelor cardinale 

finite

• Apoi, secvența ω, ω + 1, ..., ω + ω, ... este secvența numerelor ordinale infinite, 

care va include secvența numerelor cardinale infinite

• Pe scurt, o asemenea subsecvență se definește „constructiv, transfinit, pe 

porțiuni”

• Pentru o „porțiune”, ideea este de a „începe” (Baza) cu cardinalul a și apoi de a 

continua (în Pasul constructiv) mai întâi cu succesorii lui a (adică cu a+, „pe 

post” de ordinal succesor, aici fiind vorba despre  succesorul imediat al lui a; 

urmează (a+)+, etc.)

• Totul „se închie” prin a considera numărul care este supremumul (în sensul lui „<”) 

numerelor precedente (adică cu ba = sup{a, a+, (a+)+, …}, acesta fiind „pe post” de 

ordinal limită)

• Prima porțiune din secvența transfinită ar fi ω, ω+, (ω+)+, ..., bω

(= sup{ω, ω+, (ω+)+, …}; se va continua cu porțiunea  (sub-subsecvența) bω

(desigur că în secvența totală nu-l vom lua de două ori), bω
+, (bω

+)+, ...,             

sup{ bω, bω
+, (bω

+)+, …} = bc, unde c = bω
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• Chiar și înainte de prima porțiune transfinită se procedează, 

practic, în mod similar: primii cardinali sunt 0, 1, 2, ... (finiți) și 

sup{0, 1, 2, …} = ω, care poate fi notat cu b0, etc. 

• Singurele lucruri de „făcut” sunt atunci acelea de a stabili care este 

succesorul imediat al unui cardinal infinit, a (adică a+) și care 

este supremumul (gen ba, al) unei mulțimi (de fapt, secvențe 

crescătoare) de cardinali infiniți

• Fiecare dintre aceste (noi, să zicem) numere cardinale, făcând 

parte din porțiuni (sub-subsecvențe), vor fi denotate (după cum am 
sugerat  înainte) cu ajutorul literei 

• Mai precis, vom apela întâi la lema lui Hartogs de mai sus pentru:

• Definiție (numere Hartogs). Fie A o mulțime. Numărul Hartogs

asociat mulțimii A, notat h(A), este cel mai mic ordinal  care nu 

este echipotent cu nici o submulțime a lui A.
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• Conform definiției, pentru orice mulțime A, avem 

desigur |A| < |h(A)| 

• Teoremă. Pentru orice mulțime A, h(A) este cardinal.

• Teoremă. Pentru fiecare cardinal a, h(a) este cel mai 

mic cardinal mai mare decât a, și el este succesorul 

imediat al lui a (notat a+). 

• Mai mult, se știe că supremumul oricărei mulțimi de 

ordinali X este un ordinal ce depășește strict orice 

ordinal din X (în ipoteza că X nu conține un cel mai 

mare ordinal)

• Un rezultat similar are loc și în cazul în care X este o 

mulțime de cardinali
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• Teoremă. Fie X o mulțime nevidă de cardinali. Atunci:

-X este cardinal, fiind și cel mai mic cardinal din mulțimea X.

-X este cardinal și avem: Dacă X admite un cel mai mare element, 

a, atunci X = a; în caz contrar, a < X (pentru fiecare a  X).

-h(X)  X. 

• La fel ca în cazul general (și la fel ca în cazul ordinalilor), vom 
pune X  inf(X) și X  sup(X)

• Ei vor fi, desigur, infimumul, respectiv supremumul mulțimii de 

cardinali X

• Utilizarea „alefilor” () se face practic cu ajutorul unei funcții, notată 

cu același simbol  (și având domeniul ON și codomeniul CN – nu 

uităm că acestea nu sunt mulțimi, ci clase) 
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•  se definește structural, transfinit, prin (notăm  în loc de ()):

Baza. 0 = ω.

Pas constructiv. 

•  + 1 = h(), pentru fiecare ordinal .

•  = sup{ |  < }, pentru fiecare ordinal limită , diferit de 0.

• Prin urmare, valorile succesive (de mai sus) ale funcției  ne va 

furniza o secvență (crescătoare) transfinită, indexată după clasa 

ordinalilor

• Cum primul element al secvenței (ω) este un cardinal infinit, se 

deduce imediat (prin inducție transfinită și folosind rezultatele 
anterioare) că pentru fiecare ordinal ,  este un cardinal infinit și 

în plus  + 1 este succesorul imediat al lui 
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• Teoremă. Avem:

-Un cardinal a este infinit ddacă există un ordinal  astfel încât a = .

-Pentru oricare doi ordinali  și , avem  <  ddacă  < .

-Pentru orice ordinal ,  este (și) ordinal limită. 

• În urma rezultatelor anterioare putem lua în considerare

așa-numita ipoteză generalizată a continuului

(GCH – Generalized Continuum Hypothesis; F. Hausdorff), care poate fi 
exprimată pe scurt prin: ( ON)(2 =  + 1), 

sau: 2a = a+, pentru fiecare cardinal infinit a

• Ca și CH, formula anterioară este naturală, adică este consistentă cu 

celelalte axiome ale sistemului ZFC și poate fi adăugată ca axiomă 

suplimentară (nefiind consecință din celelalte)

• Să remarcăm și faptul (legat de notații) că simbolurile ω și  sunt folosite 

exclusiv pentru a „discuta” despre ordinalitate, respectiv cardinalitate


