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Povzetek 
Množica je števno neskončna, če je ekvipolentna (ima enako moč) množici naravnih števil. Števna 

neskončnost je najmanjša neskončnost, v smislu, da ima vsaka neskončna množica števno neskončno 

podmnožico. Množica realnih števil ni števno neskončna, kar klasično dokažemo s protislovjem, če 

predpostavimo, da obstaja surjekcija iz množice naravnih števili v množico realnih števil. Obstaja pa 

tudi alternativni dokaz s pomočjo neskončne igre realnih števil. Pri igri imamo dva igralca, ki si najprej 

izbereta neko podmnožico   intervala      , nato pa izmenjujoče izbirata realna števila. Prvi igralec 

izbere neko število    med   in  . Drugi igralec potem izbere neko število    med    in  . Tako v n-

tem krogu prvi igralec izbere realno število   , za katero velja             , potem pa drugi 

igralec izbere število   , tako da velja           . Prvi igralec ima zmagovalno strategijo, če 

lahko, ne glede na strategijo drugega igralca, števila vedno izbira tako, da je            v 

množici   (vsako naraščajoče zaporedje realnih števil, ki je navzgor omejeno, ima limito). Če je 

množica S kar interval      , ima prvi igralec seveda zmagovalno strategijo, malo težje pa je videti, da 

prvi igralec nima zmagovalne strategije, če je množica S števna. 

 

Ključne besede: realna števila, Cantor, Cantorjeva igra, množice, števnost, neštevnost, Borelove 

množice 

 

Abstract 

A set is countably infinite, if it is equipolent (has the same cardinality), as  the set of natural numbers. 

Countable infinity is the smallest infinity, meaning that every infinite set has a countably infinite 

subset. The set of real numbers is not countably infinite, which is usually proved by contradiction, if 

we assume, that there exist a surjection from the set of natural numbers to the set of real numbers. 

Beside the classic proof, there exist an alternative proof with the help of an infinite real number 

game. Two players choose some subset    of interval     ], and then they alternate choosing real 

numbers. The first player chooses any real number    between   and  . The second player then 

chooses any real number    between    and  . In round   the first player chooses any real number 

  , which satisfies the condition             , and then the second player chooses number   , 

so that           . The first player has a winning strategy, if he can, without considering the 

other player strategy, choose the numbers so that            is in the set   (because every 

ascending sequence of real numbers, which is limited above, has a limit). If set   is equivalent to the 

interval      , the first player has winning strategy, but it is harder to see, that the first player doesn't 

have a winning strategy, if the set   is countable. 

 

Keywords: real numbers, Cantor, Cantor's game, set, countable, uncountable, Borel set
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1. UVOD 
 

V moderni matematiki je ena izmed pomembnejših orodij teorija množic. Študija množic in njihove 

uporabe v temeljih matematike se je začela na prehodu iz 19. v 20. stoletje s Cantorjem in drugimi. 

Glavni problem, zaradi katerega je sploh nastala teorija množic, je vprašanje neskončno velikih 

množic. Najmanjša izmed neskončnih množic je množica naravnih števil, ki je ekvipolentna tako 

množici celih kot racionalnih števil.  V moji diplomski nalogi se bom predvsem osredotočila na 

množico realnih števil, kar nam pove že naslov igra realnih števil. Preden opišem in opredelim samo 

igro, bom predstavila nekaj osnovnih definicij o množicah in zaporedjih, ki so povezana z realnimi 

števili. 

 

1.1 Množica realnih števil 

Najbolj preproste množice realnih števil so intervali. Odprti interval       definiramo kot množico 

{       }. Vedno privzamemo, da je    , obstajajo pa tudi neskončni intervali       

{     } in        {     }. Zaprti interval       pa je množica {       }. Pri zaprtih 

intervalih sta   in   vedno končna, ter  vedno velja    . Poleg odprtih in zaprtih intervalov pa 

imamo tudi polodprte intervale. Polodprt interval       je definiran kot {       }, in 

      {       }. 

 

Vsak odprt interval je odprta množica, vsak zaprt interval je zaprta množica. 

 

Realna števila sestojijo iz racionalnih in iracionalnih števil, ki so neprekinjeno postavljena skupaj 

vzdolž realne osi. Tako racionalna kot iracionalna števila so gosta v  , kar pomeni da v vsakem 

odprtem intervalu       obstajajo racionalna in iracionalna števila. Čeprav je ponavadi najbolj 

osnovno razmišljanje, da so racionalna in iracionalna števila prepletena med seboj v enakem 

razmerju, temu ni tako. Kot je pokazal že Cantor, je iracionalnih števil mnogo več kot racionalnih na 

realni osi. 

 

Da pa lahko primerjamo različne velikosti množic med seboj, uporabimo kardinalnost oziroma moč 

množic. V nadaljevanju bom predstavila definicije, trditve in izreke, ki moč množic opredeljujejo. 

 

Povzeto po [1] in [10]. 

 

1.2 Števne in neštevne množice števil 

Definicija 1.1: Množica   je števno neskončna, če ima enako elementov kot množica naravnih števil, 

to je, če obstaja bijekcija med   in  . 

Množica je števna, če je končna ali števno neskončna. 

Množica je neštevna, če ni števna. 

 

O števnosti množice govori tudi spodnja trditev. 

 

Trditev 1.2: Množica   je števna natanko tedaj, ko je     ali pa ima   štetje, to je surjekcija 

       , za katero velja 

  {                 }  
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Dokaz: ( ) Če je   števno neskončna množica, potem po definiciji obstaja bijekcija        , in če je 

  končna, neprazna množica, potem obstaja bijekcija   {     }    za nek    , in lahko 

definiramo 

     {
            

            
 

 

( ) Da dokažemo trditev še v obratni smeri, predpostavimo, da   ni končna in ima štetje        . 

Poiskati moramo neko drugo štetje        , ki je brez ponovitev in je bijekcija iz      , in je zato   

števno neskončna. Pri tem si lahko pomagamo s spodnjo sliko, ki prikazuje odstanjevanje ponovitev. 

 
Slika 1 Ostranjevanje ponovitev 

Torej da dobimo štetje brez ponovitev, preprosto odstranimo ponovitve iz prvotnega štetja  . Da 

dobimo natančno definicijo štetja   rekurzivno, opazimo, ker   ni končna, da za vsako končno 

zaporedje            elementov množice A obstaja nek  , tako da      {       } in velja 

         ,  

                        {           }, 

            . 

Očitno je, da je   injektivna, torej je dovolj pokazati, da je vsak     neka vrednost funkcije  . To je 

zagotovo res za          . Če je          za nek   in   {           }, potem        za 

nek    , in če   {           }, potem        in                po definiciji.      ∎ 

 

Da bomo v nadaljevanju lahko pokazali, kakšna je moč množice celih in racionalnih števil, moramo 

najprej pogledati naslednji izrek, ki nam pove, da je unija števnih množic prav tako števna množica. 

 

Izrek 1.3: Za vsako zaporedje         števnih množic, je unija 

  ⋃   

 

   

         

prav tako števna množica. 

 

Dokaz: Dovolj je pokazati, da izrek velja v primeru, da nobena množica    ni prazna. V tem primeru 

za vsako množico    lahko najdemo štetje           Če poenostavimo zapis   
       , potem 

za vsak   velja 

   {  
     

   }  

in lahko konstruiramo iz teh štetij tabelo elementov, ki vsebujejo vse elemente unije  . 
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Slika 2 Cantorjeva prva diagonalna metoda. 

Puščice na sliki 2 kažejo, kako oštevilčimo unijo: 

  {  
     

    
    

    
   }                                                                 ∎ 

 

Iz zgornjega izreka sledita dve posledici, ki nam povesta, da sta množici celih števil in racionalnih 

števil števni množici. 

 

Posledica 1.4: Množica celih števil   {              } je števna. 

 

Dokaz: Množico celih števil lahko zapišemo kot     {       }. Množica naravnih števil je 

števna, množica negativnih celih števil pa je prav tako števna zaradi zveze (           Po izreku 

1.3 je unija števnih množic prav tako števna.                ∎ 

 

Posledica 1.5: Množica racionalnih števil   je števna. 

 

Dokaz: Množica   pozitivnih racionalnih števil je števna, saj je  

   ⋃ {
 

 
     }

 

   

 

in je vsaka množica {
 

 
     } števna s štetjem    

 

 
 . Množica    negativnih racionalnih števil 

je prav tako števna (pokažemo na enak način), torej je unija       števna po izreku 1.3.         ∎ 

 

Poglavje je povzeto po [8]. 

 

1.3 Urejenost množic 

Poleg kardinalnosti množic pa lahko govorimo tudi o njihovi urejenosti. Dedekindov aksiom pravi, da 

ima vsaka neprazna množica realnih števil, ki je navzgor omejena, supremum. Da pa bi ta aksiom 

lahko razumeli, bom najprej opredelila, kaj sploh je urejenost in omejenost množic. 

 

Definicija 1.6: Naj bo   množica. Linearna urejenost množice   je relacija, označena z  , s sledečimi 

lastnostmi: 

(i) Če je           , potem velja natanko ena od sledečih trditev 

                       

(ii) Če so        , potem če je     in    , je tudi    . 
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Definicija 1.7: Linearno urejena množica je množica  , na kateri je definirana linearna urejenost. 

 

Kadar govorimo o urejenih množicah, lahko za njihove podmnožice definiramo spodnjo in zgornjo 

mejo, kar je zapisano tudi v naslednji definiciji. 

 

Definicija 1.8: Naj bo   urejena množica,     neka njena podmnožica. Če obstaja tak    , da 

velja     za vsak    , potem rečemo da je   navzgor omejena, in   imenujemo zgornja meja  . 

Podobno velja, da če obstaja tak    , da velja     za vsak    , potem rečemo da je   navzdol 

omejena, in   imenujemo spodnja meja  . 

 

Za nas bo   običajno kar množica realnih števil, urejenost pa je običajna urejenost na realnih številih. 

Potem je množica     navzgor omejena, če obstaja tako število    , da velja     za vsak 

   . Številu   rečemo zgornja meja za  . Enako lahko zapišemo tudi za spodnjo mejo. 

 

Če ima množica   neko zgornjo mejo  , potem je vsako večje število tudi zgornja meja za  . Lahko pa 

množici določimo tudi najmanjšo zgornjo mejo, ki v neprazni navzgor omejeni množici v   vedno 

obstaja po Dedekindovem aksiomu.  

 

Definicija 1.9: Naj bo   urejena množica,     neka njena podmnožica, in naj bo   navzgor 

omejena. Prepostavimo, da obstaja nek     s sledečimi lastnostmi: 

(i)   je zgornja meja  . 

(ii) Če je   neka zgornja meja  , potem je    . 

Potem rečemo, da je   najmanjša zgornja meja množice   oziroma supremum, in označimo 

          

Največja spodnja meja oziroma infimum množice  , ki je navzdol omejena, pa je definirana podobno. 

Zapis  

         

pomeni, da je   spodnja meja množice  , in da noben     ni spodnja meja množice  . 

 

Zgled: Naj bo 

  {
 

 
    }  {  

 

 
 
 

 
  }  

Množica   je omejena navzgor in navzdol. Zgornje meje so na primer        
 

 
. Najmanjša zgornja 

meja pa je          . Če želimo to dokazati, moramo preveriti, če zadošča obema pogojema iz 

definicije. Za prvi pogoj (i) le opazimo, da je   
 

 
 za poljuben    . Da pa pokažemo, da res velja 

tudi druga točka (ii), predpostavimo, da imamo še neko drugo zgornjo mejo  . Ker je     in je   

neka zgornja meja za  , mora veljati    . To pa ravno zadošča drugi točki definicije.  Največja 

spodnja meja pa je         . 

 

Iz zgornjega zgleda je lepo vidno, da supremum in infimum nista nujno elementa dane množice. Zato 

je pomembno, da ločimo tudi razliko med maksimumom dane množice in supremumom te iste 

množice. 

 

Definicija 1.10: Realno število    je maksimum množice  , če je    element množice   in velja      

za vse    . Podobno je število    minimum množice  , če je      in velja      za vse    . 
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Razliko med maksimumom in supremumom, ter infimumom in minimumom pa še lažje vidimo na 

spodnjem zgledu. 

 

Zgled: Oglejmo si odprt interval        {         } in zaprt interval       {      

   }  

 

Obe množici oziroma intervala sta omejena navzgor (in navzdol) in imata enako najmanjšo zgornjo 

mejo oziroma supremum, ki je število 2. Nimata pa oba intervala maksimuma. Odprt interval (0,2) 

nima maksimuma, saj mora biti le ta element dane množice.  

Za neko množico lahko obstaja supremum, ki pa ni maksimum, vendar pa, če obstaja maksimum, 

potem je le ta hkrati tudi supremum. 

 

Če se še za trenutek vrnem k definiciji supremuma, ima le ta torej dva pogoja. Prvi je, da mora biti 

supremum neka zgornja meja, drugi pogoj pa da mora biti le ta najmanjša. To lahko povemo tudi na 

naslednji način. 

 

Lema 1.11: Naj bo     zgornja meja množice    . Potem je           natanko tedaj ko za 

katerikoli     obstaja element    , ki zadostuje pogoju      . 

 

Dokaz: Če najprej zapišem lemo še drugače, ta torej pove, da je zgornja meja   tudi najmanjša 

zgornja meja le, če nobeno manjše število od   ni zgornja meja. 

( ) Naj bo         . Oglejmo si    , kjer je     poljuben. Ker velja      , drugi del 

definicije supremuma nakazuje, da     ni zgornja meja za  . Če je to res, potem mora obstajati nek 

element    , za katerega je      , sicer bi bila     zgornja meja. 

( ) Obratno, predpostavimo da je   taka zgornja meja, da  ne glede na izbran    ,     ni več 

zgornja meja za  . To torej nakazuje, da če je   katerkoli število manjše od  , potem   ni zgornja 

meja. Da pokažemo, da je         , moramo potrditi druge del definicije supremuma. Ker smo že 

argumentirali, da katerokoli število manjše od   ne more biti zgornja meja, sledi, da če je   neka 

druga zgornja meja za  , potem velja    .               ∎ 

 

Povzeto po [1] in [9]. 

 

1.4 Odprte in zaprte množice 

Na kratko si poglejmo definicijo zaprtih in odprtih množic. Podobno, kot imamo odprte in zaprte 

intervale, imamo tudi odprte in zaprte množice, ter množice, ki niso niti odprte niti zaprte. Za 

definicijo odprtih množic je potrebno najprej poznati pojem okolice točke. Če imamo neko realno 

število     in neko pozitivno število    , potem množici 

      {           } 

rečemo  -okolica točke  . To so torej vse tiste točke, ki so od   oddaljene za manj kot  . 

 
Slika 3  -okolica točke a 
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Definicija 1.12: Množica     je odprta, če za vse točke     obstaja neka  -okolica        . 

 

Izrek 1.13: Unija poljubno mnogo odprtih množic je odprta množica. Presek končno mnogo odprtih 

množic je odprta množica.  

 

Dokaz: Naj bo {      } poljubna družina odprtih množic in   ⋃      . Naj bo   nek poljuben 

element iz    Da lahko pokažemo, da je   odprta množica, moramo po definiciji narediti  -okolico 

točke  , ki je v celoti vsebovana v  . Ker je    , pomeni, da je   element vsaj ene množice    . Ker 

smo predpostavili, da je     odprta množica, po definiciji obstaja okolica          . Iz dejstva, da je 

     , lahko sklepamo, da         in je dokaz končan. 

Za drugi del izreka pa naj bo {          } množica končno mnogo odprtih množic. Če je 

  ⋂   
 
   , potem je   element vsake od odprtih množic. Po definiciji vemo, da za vsak      , 

obstaja         . Iščemo pa tako  -okolico točke a, da bo vsebovana v vsaki množici   . Trik je v 

tem, da vzamemo najmanjšo. Če je      {          }, sledi, da je          
    za vsak   in 

zatorej       ⋂   
 
   , kot je zahtevano.               ∎ 

 

Da bomo lahko definirali tudi zaprto množico, pa je najprej potrebno poznati pojem limitna točka. 

 

Definicija 1.14: Naj bo   podmnožica realnih števil. Točka     je limitna točka množice  , če se 

vsaka  -okolica točke         seka z množico   v neki točki, ki ni  . Točkam iz  , ki niso limitne točke, 

rečemo izolirane točke množice  .  

 

S pomočjo limitne točke pa torej lahko zapišemo tudi definicijo zaprte množice. 

 

Definicija 1.15: Množica     je zaprta, če vsebuje vse svoje limitne točke. 

 

S pomočjo zaprtih množic in limitne točke pa lahko definiramo še popolne množice. 

 

Definicija 1.16: Množica je popolna, če je zaprta in ne vsebuje nobenih izoliranih točk. 

 

Primeri popolnih množic so na primer vsi zaprti intervali, v nadaljevanju pa bomo videli, da mednje 

spada tudi Cantorjeva množica. 

 

Izrek 1.17: Množica   je odprta, če in samo če je množica    zaprta. Enako je množica   zaprta, če in 

samo če je    odprta množica. 

 

Dokaz bom izpustila, naveden pa je v knjigi [1]  na strani 82. 

 

Povzeto po [1]. 
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1.5 Zaporedja 

Zaporedje je poljubna funkcija, ki slika iz naravnih v realna števila. Opišemo ga lahko na več načinov, 

in sicer z naštevanjem členov, s funkcijo, rekurzivno... Zaporedja po definiciji vsebujejo neskončno 

členov. Kaj se dogaja na začetku zaporedja je običajno nepomembno, bolj zanimivo in uporabno je, 

kaj se dogaja z neskončnim »repom« zaporedja. Najprej pa si poglejmo še, kaj je podzaporedje 

nekega zaporedja. 

 

Definicija 1.18: Naj bo      zaporedje realnih števil, in naj bo              neko naraščajoče 

zaporedje naravnih števil. Potem zaporedju 

   
    

    
    

    
   

rečemo podzaporedje zaporedja      prirejeno zaporedju nabora              in ga 

označimo z     
 , kjer     indeksira podzaporedje. 

 

Definicija 1.19: Zaporedje      konvergira k realnemu številu  , če  za vsako pozitivno število   

obstaja tak    , da kadar je     sledi, da je         . Številu   rečemo limita zaporedja in 

označimo         . 

Zaporedju, ki ni konvergentno, pravimo divergentno zaporedje. 

 

Kdaj pa je zaporedje omejeno, je zapisano v spodnji definiciji. 

 

Definicija 1.20: Zaporedje      je omejeno, če obstaja tako število    , da je        za vse 

   . 

 

Torej zaporedje je omejeno, če lahko najdemo tak interval       , ki vsebuje vse člene tega 

zaporedja. Kar pa še lahko povemo o omejenih in konvergentnih zaporedjih, pa pove naslednji izrek. 

 

Izrek 1.21: Vsako konvergentno zaporedje je omejeno. 

 

Dokaz: Naj zaporedje      konvergira k limiti  . To pomeni, da za neko določeno vrednost  , na 

primer    , mora obstajati nek    , tako da če je     , so vsi členi zaporedja      znotraj 

intervala          . Ne glede na vrednost   (pozitiven ali negativen), zagotovo velja            

za vse    . 

 
Slika 4 Konvergiranje zaporedja 

 

Preveriti moramo še člene zaporedja, ki so pred  -tim. Ker jih je le končno mnogo, naj bo  

     {                             }  

Sledi da je        za vsak    , kot smo želeli.              ∎ 
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Ker smo na začetku govorili tudi o podzaporedju, je vredno omeniti še spodnja dva izreka, katerih 

dokaz pa je izpuščen, naveden je v knjigi *1+, z začetkom na strani 55. 

 

Izrek 1.22: Podzaporedje konvergentnega zaporedja konvergira k isti limiti kot originalno zaporedje. 

 

Izrek 1.23 (Bolzano-Weierstrass): Vsako omejeno zaporedje vsebuje konvergentno podzaporedje. 

 

Povzeto po [1]. 

 

1.6 Kompaktne množice 

Definicija 1.24: Množica     je kompaktna, če ima vsako zaporedje v   neko podzaporedje, ki 

konvergira k limiti, ki je prav tako v  . 

 

Najbolj osnoven primer kompaktne množice je zaprt interval. Po Bolzano-Weierstrassovem izreku 

vemo, da če je neko zaporedje      vsebovano v intervalu [c,d], potem lahko najdemo neko 

konvergentno podzaporedje     
 . Ker je zaprt interval tudi zaprta množica, je limita tega 

podzaporedja prav tako znotraj intervala [c,d]. 

 

Definicija 1.25: Množica     je omejena, če obstaja tak    , da je       za vse    .  

 

Izrek 1.26: Množica     je kompaktna, če in samo če je zaprta in omejena. 

 

Dokaz: Dokaz bo predstavljen samo v eno smer. Obrat sledi iz Bolzano-Weierstrassovega izreka. In 

sicer, naj bo   kompaktna množica. Najprej bomo dokazali, da more biti   omejena. Predpostavimo 

nasprotno, da   ni omejena množica. Ideja je v tem, da naredimo zaporedje v  , ki gre v 

neskončnost, tako da ne vsebuje konvergentnega podzaporedja, kot zahteva definicija kompaktne 

množice. Najprej opazimo, ker   ni omejena, mora obstajati element     , ki zadostuje pogoju 

      . Podobno mora obstajati tudi      s pogojem        in v splošnem lahko za katerikoli 

    najdemo      da bo       . 

Ker naj bi bila K po predpostavki kompaktna, naj bi      imelo konvergentno podzaporedje     
 . 

Elementi tega podzaporedja pa morajo nujno zadoščati pogoju     
     in posledično je zaporedje 

    
  neomejeno. Ker pa je po izreku 1.21 vsako konvergentno zaporedje omejeno, pridemo v 

protislovje. Torej mora biti množica   omejena množica. 

Pokazati je potrebno še, da je   tudi zaprta. Če želimo videti, da   vsebuje svoje limitne točke, naj bo 

        , kjer je      vsebovano v   in pokažimo, da mora biti tudi   v  . Po definiciji kompaktne 

množice, ima zaporedje      konvergentno podzaporedje     
  in po izreku 1.22 vemo, da     

  

konvergira k isti limiti  . Definicija kompaktne množice zahteva tudi, da je    . Torej je K res zaprta 

množica.                   ∎ 

 

Izrek 1.27: Če je               vgnezdeno zaporedje nepraznih kompaktnih množic, 

potem presek ⋂   
 
    ni prazen. 

 

Dokaz: Za vsak     izberemo točko      . Ker so kompaktne množice vgnezdene, sledi da je 

zaporedje      vsebovano v   . Po definiciji ima      konvergentno podzaporedje     
 , katerega 
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limita          
  je element množice   . V bistvu je   iz enakih razlogov element vsake množice 

  ,. Za nek izbran     , so členi    v zaporedja      vsebovani v    
, če je     . Če 

zanemarimo končno število pogojev, za katere je      , je enako podzaporedje     
  prav tako 

vsebovano v    
. Sklep je torej, da je          

 element množice    
. Ker je bil    poljuben je 

  ⋂   
 
    in je dokaz končan.                         ∎ 

 

Povzeto po [1]. 
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2. IGRA REALNIH ŠTEVIL 

Kot sem omenila že v uvodu, lahko s pomočjo igre realnih števil pokažemo, da je množica realnih 

števil neštevna. Preden pa podrobneje opišem igro, si poglejmo še klasičen dokaz za neštevnost 

intervala      . 

 

Trditev 2.1: Interval       je neštevna množica. 

 

Dokaz: Predpostavimo, da je interval       števno neskončen. Potem lahko števila intervala 

predstavimo kot zaporedje           Vsa števila       , podamo v desetiškem zapisu. Vzemimo 

poljuben primer takega zaporedja realnih števil: 

              

              

              

              

              

  

Iz tega zaporedja nato skonstruiramo neko novo število  , tako da pogledamo  -to števko za 

desetiško vejico v zapisu  -tega števila   . Tej števki prištejemo 1 in jo postavimo na  -to mesto za 

desetiško vejico v  . Če je števka slučajno 9, napišemo na  -to mesto števko 0. Tako bomo dobili 

neko realno število   iz intervala      . Iz zgornjega primera bi dobili naslednje število: 

                  

 

Ker smo predpostavili, da je interval       števno neskončen, in da smo vsa realna števila tega 

intervala zajeli z zaporedjem {  }   , bi moral obstajati tudi nek    , da bi bil     . Zaradi način 

izbiranja števk števila  , pa se         razlikuje vsaj v števki na  -tem mestu. Torej števila   v našem 

zaporedju {  }    ni. Torej v zaporedju niso zajeta vsa realna števila intervala      . Torej pridemo 

do protislovja. Sledi, da je naša predpostavka napačna, kar pomeni, da je interval       nešteven.     ∎ 

 

Iz zgornje trditve, ter iz dejstva, da je vsaka neprazna podmnožica števne množice prav tako števna, 

sledi, da je tudi množica realnih števil neštevna. 

 

Povzeto po [3]. 

 

2.1 Cantorjeva igra 

Alice in Bob sta se odločila, da bosta igrala sledečo neskončno igro na realni številski osi. Najprej 

izbereta neko podmnožico   intervala      , ki je fiksna, nato pa izmenično izbirata realna števila, pri 

čemer morata upoštevati naslednje omejitve. 

 

Alice je prva na vrsti, izbere lahko poljubno število    strogo med   in  . Bob nato izbere neko število 

   strogo med    in 1. Pri vsaki kasnejši potezi morata igralca izbirati števila strogo med prejšnjima 

dvema izbirama. Torej, če pustimo da      in     , potem v   tem krogu za nek    , Alice 

izbere realno število   , za katero velja             , in Bob izbere število   , za katero velja 

          . 
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Prvi igralec ima zmagovalno strategijo, če lahko, ne glede na strategijo drugega igralca, števila vedno 

izbira tako, da je            v množici   (vsako naraščajoče zaporedje realnih števil, ki je navzgor 

omejeno, ima limito). Drugi igralec pa je zmagovalec igre, če    . 

 

Preden navedem nekaj trditev in izrekov, ki se povezujejo s prej opisano igro, pa si poglejmo bolj 

natančno, kaj sploh je strategija v splošnem, če bi igrali igro na intervalu         in kdaj ima 

posamezni igralec zmagovalno strategijo. 

 

Definicija 2.2: Strategija igralca   je neskončno zaporedje funkcij z realnimi vrednostmi        . 

Funkcija    je definirana oziroma ima domeno/definicijsko območje {       }, njena vrednost pa 

mora zadoščati pogoju                . Za vsak     je funkcija      definirana na 

{(                       )                              }. Če je    

    (                       ), potem mora veljati             . 

Podobno je strategija igralca   neskončno zaporedje funkcij z realnimi vrednosti        . Funkcija    

je definirana na {                   }, njena vrednost pa mora zadoščati pogoju    

               . Za vsak     je funkcija      definirana na 

{(                          )                            }. Če je    

    (                          ), potem mora veljati           . 

 

Definicija 2.3: Igranje igre je urejen par zaporedij                  , kjer velja            

     za vsak    . Igranje poteka v skladu z dano strategijo igralca           samo če je 

       (                       ) za vse    . Podobno je igranje v skladu s strategijo igralca 

         , samo če velja        (                          ) za vse    . 

 

Definicija 2.4: Limitna množica strategije         igralca A je definirana kot  

 (    )  {    
   

   (         )                               }  

Podobno je limitna množica strategije         igralca B je definirana kot 

 (    )  {    
   

   (         )                               }  

Strategija         igralca A je zmagovalna če in samo če velja  (    )   . Strategija         igralca 

B je zmagovalna če in samo če velja  (    )           . 

 

Poglejmo si, kako lahko različne izbrane začetne množice vplivajo na izid igre. 

 

Povzeto po [2] in [7]. 

 

2.2 Števne množice 

Trditev 2.5: Če je S števna množica, potem ima Bob zmagovalno strategijo. 

 

Dokaz: Ker je   števna množica, lahko oštevilčimo njene elemente kot            Poglejmo si 

sledečo Bobovo strategijo.  

V   -tem krogu Bob izbere število      , če je to ena od dovoljenih potez, sicer pa naključno izbere 

katerokoli dovoljeno število za   . Ker velja      za vse  , iz tega sledi      za poljuben     in 

zato    . Torej ima Bob zagotovljeno zmago, če uporabi opisano strategijo.                ∎ 
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Če je izbrana podmnožica   kar enaka začetnemu intervalu, torej        , potem bo Alice zmagala, 

ne glede na strategije obeh igralcev. 

 

Posledica 2.6: Interval         je neštevna množica. 

 

V nadaljevanju bomo dokazali posplošitev dejstva, da je       neštevna množica. To bo sledilo tudi iz 

analize prej opisane igre. Za začetek pa si moramo pogledati še nekaj definicij. 

 

Povzeto po [2]. 

 

2.3 Popolne in Cantorjeve množice 

Že v uvodnem poglavju smo definirali limitne točke, zaprte množice ter popolne množice. V tem 

primeru je naša osnovna množica torej interval      . Limitna točka neke podmnožice   tega 

intervala je torej taka točka        , da za vsak     odprti interval           vsebuje nek 

element    , ki je različen od  , to je    .  

Podobno je podmnožica   zaprta, če je vsaka njena limitna točka vsebovana v njej.   pa je popolna 

množica, če velja, da je neprazna in zaprta množica, ter je vsak njen element tudi limitna točka  . 

 

Poglejmo si primer Cantorjeve množice, najprej pa opredelimo, kako jo konstruiramo. S sledečo 

konstrukcijo bomo pokazali, da obstajajo popolne množice v  , ki ne vsebujejo nobenega odprtega 

intervala. 

 

Naj bo    interval      . Najprej    odstranimo odprti interval  
 

 
 
 

 
  in definiramo    kot unijo 

intervalov [  
 

 
]   [

 

 
  ], torej 

   [  
 

 
]  [

 

 
  ]  

Nato odstranimo srednje tretjine teh intervalov in definiramo    kot unijo intervalov 

   [  
 

 
]  [

 

 
 
 

 
]  [

 

 
 
 

 
]  [

 

 
  ]  

Če nadaljujemo s postopkom, pridobimo zaporedje kompaktnih množic    , tako da 

(a)             

(b)    je unija    zaprtih intervalov, ki  so vsi dolžine    . 

 

Množici  

  ⋂  

 

   

 

rečemo Cantorjeva množica.    je očitno kompaktna množica. Izrek 1.27 nam pove, da je tudi 

neprazna. 

 

Trditev 2.7: Cantorjeva množica   je popolna. 

 

Dokaz: Dovolj je, da pokažemo da   ne vsebuje nobene izolirane točke. Naj bo    , in naj bo   

poljuben odprti interval, ki vsebuje  . Naj bo    tisti interval iz   , ki vsebuje  . Izberemo dovolj velik 

 , da bo     . Naj bo    robna točka intervala    , tako da     . 
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Iz konstrukcije množice   sledi, da je     . Zato je   limitna točka množice   in je   popolna 

množica.                    ∎ 

 

Če z      označimo množico limitnih točk množice  , potem je neprazna množica   zaprta natanko 

tedaj, ko je        in   je popolna natanko tedaj, ko je       .  

 

Znano je tudi dejstvo, da je vsaka popolna množica neštevna, kar bomo zapisali v obliki trditve. 

 

Trditev 2.8: Neprazna popolna množica je neštevna. 

 

Dokaz: Če je   popolna in neprazna množica, potem mora biti neskončna, sicer bi vsebovala le 

izolirane točke. Predpostavimo nasprotno, da je   števna množica. Torej jo lahko zapišemo kot 

  {          }  

kjer se vsak element množice   pojavi na tem seznamu. Ideja dokaza je, da konstruiramo zaporedje 

vgnezdenih kompaktnih množic   , ki so vse vsebovane v  , s pogoji da      ,      ,      , ... 

Želimo pa tudi, da je vsaka množica    neprazna, za kar lahko uporabimo izrek 1.27 in naredimo 

  ⋂     

 

   

  

ki zagotovo ni vsebovan v {          }. S tem bomo dobili protislovje. 

Naj bo    zaprt interval, ki  v svoji notranjosti vsebuje   , torej    ni njegova robna točka. Ker    ni 

izolirana, obstaja še kakšna druga točka     , ki je prav tako znotraj   . Konstruiramo zaprt interval 

   okoli   , tako da je      , vendar      . Bolj specifično, če je         , naj bo 

     {                 }  

 
Slika 5 Prikaz konstrukcije intervalov. 

 

Ta proces lahko nadaljujemo. Ker      ni izolirana, mora obstajati še ena točka      znotraj 

intervala   , in lahko trdimo, da velja      . Nato konstruiramo interval    okoli točke   , ki je 

dovolj majhen, da       in      . Opazimo, da je        saj ta presek vsebuje vsaj   . 

Če postopek ponavljamo induktivno, dobimo zaporedje zaprtih intervalov   , ki zadošča trem 

pogojem: 

(i)          

(ii)         in 

(iii)       . 

Da lahko zaključimo z dokazom, naj bo        . Za vsak     imamo omejeno zaprto množico 

  , saj je sestavljena kot presek zaprtih množic, ter je omejena, ker je vsebovana v omejeni množici 

  . Torej je    kompaktna množica. Zaradi načina konstrukcije    ni prazna in        . Zato lahko 

po izreku 1.27 sklepamo, da presek 
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⋂   

 

   

    

 

Vendar pa je vsaka    podmnožica množice   in dejstvo, da je        , vodi do zaključka, da je  

⋂   

 

   

    

kar pa je iskano protislovje.                 ∎ 

 

Z uporabo naše neskončne igre, pa to lahko dokažemo tudi drugače. Za začetek pa je potrebno 

ponoviti še nekaj osnovnih lastnosti, ki veljajo za interval      . 

 

Vsaka neprazna podmnožica         ima infimum oziroma natančno spodnjo mejo, kar pomeni da 

obstaja tako realno število        , za katero velja     za vsak    , in če je          

katerokoli realno število, za katero velja      za vsak    , potem     . 

 

Definirajmo še dostopnost točk. 

 

Definicija 2.9: Naj bo        . Rečemo, da je točka   dostopna z desne, kar označimo z     , če 

za vsak     odprti interval         vsebuje nek element iz  . Podobno lahko definiramo 

dostopnost z leve, kar označimo z     , z uporabo intervala        . 

 

Preprosto je videti, da s pomočjo zgornje definicije lahko zapišemo        ⋃  ,torej je neprazna 

množica   popolna natanko tedaj, ko je     ⋃  . 

 

V povezavi z dostopnostjo v popolnih množicah pa imamo spodnji dve lemi. 

 

Lema 2.10: Če je množica   popolna, potem je            in           . 

 

Dokaz: Definicija infumuma, kot smo jo zapisali prej, nam pove, da         ne more biti dostopen z 

leve. Torej mora biti kot limitna točka dosegljiv z desne. Podobno za supremum.          ∎ 

 

Lema 2.11: Če je S popolna množica in     , potem za poljuben     tudi interval         

vsebuje nek element množice   . 

 

Dokaz: Ker je     , lahko izberemo neke tri točke        , za katere velja  

             

Ker         vsebuje  , potem realno število                 zadošča pogojem      .  

Če je    , potem po definiciji velja     . 

Če je    , potem  velja        in          , torej      in sledi     .           ∎ 

 

Iz zgornjih dveh lem lahko sklepamo o naslednji trditvi, ki opredeljuje, kdaj ima Alice zmagovalno 

strategijo. 

 

Trditev 2.12: Če je S popolna, potem ima Alice zmagovalno strategijo. 
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Dokaz: Edina omejitev, ki jo ima Alice v n-tem krogu je, da izbere neko število   , za katero velja 

            . Z indukcijo sledi iz zgornjih lem, da lahko Alice vedno izbere tak   , da zanj velja 

       . Ker pa je   zaprta množica, je           , torej Alice res zmaga.           ∎ 

 

Iz trditev 2.5 in 2.12 pa lahko sklepamo še o naslednji posledici, ki pa je ravno enaka naši trditvi 2.8. 

 

Posledica 2.13: Vsaka popolna množica je neštevna. 

 

Povzeto po [1], [2] in [9]. 

 

2.4 Borelove množice 

Trditev 2.5 nam torej pove, da ima Bob zmagovalno strategijo v primeru, da je   števna množica. 

Trditev 2.12 pa nam pove, da ima Alice zmagovalno strategijo, če množica   vsebuje popolno 

množico. Kaj pa lahko povemo v splošnem? 

 

Dobro poznan rezultat teorije množic nam pove, da vsaka neštevna Borelova množica vsebuje 

popolno podmnožico. To je zelo natačno predstavljeno in dokazano v knjigi *6]. 

 

Preden pa lahko definiram Borelovo množico, si poglejmo kaj je to algebra neke množice. 

 

Definicja 2.14: Naj bo   neprazna množica. Družino podmnožic   množice   imenujemo         na 

 , če ima naslednje tri lastnosti: 

(i)    ; 

(ii) za vsako podmnožico     je tudi     ; 

(iii)   je zaprta za končne unije. 

Če je algebra zaprta tudi za števne unije, ji rečemo  -algebra. 

 

Zgled: Naj bo   neka poljubna množica,    {   } in        . Potem sta    in     -algebri, ki ju 

imeujemo tudi trivialna ter diskretna  -algebra.  

 

Zgled: Naj bo   neskončna množica in  

  {                                        }  

Potem je   algebra, ni pa  -algebra. 

 

Zgled: Naj bo   neštevna množica in  

  {                                         }  

Potem je    -algebra. 

 

Zgled: Družina končnih unij paroma disjunktnih intervalov, vključno z prazno množico, je algebra na 

 . 

 

Zdaj pa lahko definiramo tudi Borelove množice. 

 



16 
 

Definicija 2.15: Naj bo   najmanjša  -algebra v topološkem prostoru (za nas v  ), ki vsebuje vse 

odprte množice. Imenujemo jo Borelova  -algebra, njene elemente pa Borelove množice. Očitno je   

enaka najmanjši  -algebri, ki vsebuje vse zaprte množice, vse števne preseke odprtih množic in vse 

števne unije zaprtih množic.  

 

Ker je vsaka odprta množica v realnih številih   števna unija odprtih intervalov sledi, da je 

Borelova  -algebra v   kar enaka  -algebri, generirani z vsemi odprtimi intervali. 

 

Torej smo analizirali igro v primeru, ko je   Borelova množica. Alice zmaga, če je   neštevna množica 

in Bob zmaga, če je   števna množica. Kakorkoli pa obstajajo tudi neštevne podmnožice intervala 

     , ki niso Borelove in ne vsebujejo popolne podmnožice. To nas pripelje do sledečega problema. 

 

Problem: Ali obstaja neštevna podmnožica intervala      , za katero velja katera izmed spodnjih 

trditev: 

(a) Bob ima zmagovalno strategijo; 

(b) Alice nima zmagovalne strategije; 

(c) niti Alice niti Bob nimata zmagovalne strategije. 

 

Povzeto po [2] in [11]. 
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3. SORODNE IGRE 

 

Opisana neskončna igra realnih števil je rahla različica igre, ki sta jo objavila Jerrold Grossman in Barry 

Turett v reviji Mathematics Magazine februarja leta 1998, in sicer kot enega izmed problemov, 

predlaganih za reševanje. Objavila sta sledeči problem. 

 

Sam in Joe igrata neskončno igro na realni številski osi. Začneta na različnih začetnih položajih iz 

izmenjujeta poteze. V vsaki potezi se mora igralec premakniti na neko točko strogo med trenutne 

pozicije obeh igralcev. Ker je zaporedje pozicij vsakega igralce monotono in omejeno, mora tudi 

konvergirati. Igralec zmaga igro, če je njegova limita racionalna in izgubi, če je njegova limita 

iracionalna. 

 

(a) Pokaži, da lahko Joe prisili Sama, da izgubi. 

(b) Poišči strategijo, s katero bo Joe zmagal z verjetnostjo 1, če Sam igra naključno (to je, v vsaki 

potezi se Sam premakne na točko med obemi igralci, neodvisno od prejšnjih izbir, glede na 

enakomerno porazdelitev). 

(c) Ali rezultat točke (a) drži, če namesto racionalnih števil vzamemo poljubno množico, ki ima 

mero nič. 

 

Leto kasneje je bila v omenjeni reviji objavljena tudi razlaga oziroma rešitev problema, ki jo navajam 

v nadaljevanju. 

 

Naj bosta    in    števili, ki sta jih Sam in Joe izbrala v  -tem koraku in naj bosta   in   njuni ustrezni 

limiti. Naj prvi izbira Sam. Potem lahko v primeru (a) in (b) predvidevamo        (Joe ima prav tako 

uspešno strateijo, če je      , če obrnemo znače za neenakost na pravilnih mestih). 

(a) Opazujmo najprej, da je         za vsa pozitivna števila   in  . Naj bo         štetje 

vseh racionalnih števil. Joe izbere       če je mogoče, sicer pa poljubno. Potem je v vsakem 

primeru    zunaj intervala         in zatorej ni enak  . Ker je to res za vsak  , je   nujno 

iracionalen. 

(b) Za neko specifično racionalno število     , bo Joe najprej želel zagotoviti    .  Da bi do 

tega prišel, najprej izbere 

     
    

 
  

 V njegovem n-tem koraku, če še vedno velja     , bo izbral 

     
    

    
       

Ker je     , je verjetnost, da je       , večja kot        . Potem bo z verjetnostjo P, 

kjer je  

  (  
 

 
) (  

 

 
) (  

 

  
)    (

 

 
 

 

 
 

 

  
  )  

 

 
    

   manjši od   za vse   in bo Joe uspešen pri zagotavljanju, da bo    . Če pa se slučajno 

zgodi v nekem trenutku, da je     , zatorej mora biti    , potem Joe preprosto začne 

znova  z novo vrednostjo  , ponovno z enako neničelno verjetnostjo   za uspeh. Verjetnost 

uspeha ni več kot  , v takšnih poizkusih je         , kar se približuje 1, ko gre   proti 

 . 
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(c) Odgovor je ne. Kot bo pokazano, Sam lahko vedno zagotovi    , kjer je   Cantorjeva 

množica, ki ima ima mero nič. Spomniti se je potrebno definicje Cantorjeve množice kot 

množice vseh realnih števil na intervalu      , ki imajo v trojiškem zapisu za števke le ničle in 

dvojke. Naj bo    podmnožica  , da imajo števila iz    neskončno ničel in neskončno dvojk. 

Tako ima vsaka točka      lastnost, da vsak odprti interval z eno (levo ali desno) robno 

točko   vsebuje nek element množice   , torej lahko Sam vedno izbere element    v 

katerikoli potezi, ki je prav tako element množice  . Ker pa je   zaprta množica, je limitna 

točka   prav tako element množice  . 

 

Povzeto po [4] in [5]. 

 

3.1 Igra izbire (ang. Choquet game) 

Igro izbire lahko uporabimo za dokazovanje Baireovega izreka o kategorijah. Le ta nam pove, da poln 

metrični prostor (na primer množica realnih števil) ne more biti zapisana kot števna unija nikjer 

gostih množic. Igra poteka torej v danem metričnem prostoru  , kjer imamo zopet dva igralca, tokrat 

poimenovala Pierre in Paul. Pierre je na vrsti prvi, in sicer mora izbrati neko neprazno odprto množico 

    . Potem pa je na vrsti Paul, ki mora izbrati neko neprazno odprto množico      . Pierre 

nato zopet izbere neko množico      , in tako dalje, s čimer dobivamo dve vgnezdeni zaporedji    

in    nepraznih odprtih množic, za katere velja            za vse  , in        . Pierre je 

zmagovalec igre, če je      , Paul pa zmaga v primeru, da je      . 

Da se pokazati, da v primeru, ko je   poln, ima Paul zmagovalno strategijo. Podobno, če   vsebuje 

neprazno odprto množico  , ki je števna unija zaprtih množic s prazno notranjostjo, potem ima 

Pierre zmagovalno strategijo. Kot posledico tega dobimo Baireov izrek: če je   končen metrični 

prostor, potem nobena odprta podmnožica   ne more biti števna unija zaprtih nikjer gostih množic. 

 

Povzeto po [2]. 

 

3.2 Igra Banach-Mazur 

Pri igri Banach-Mazur je podobno kot pri naši prvotni igri na začetku izbrana neka fiksna pomnožica   

intervala      , nato pa Anna in Bartek izmenjujoče igrata igro. Najprej Anna izbere nek zaprt interval 

        , Bartek pa izbere zaprt interval      . V naslednjem krogu Anna zopet izbere zaprt 

interval      , in tako naprej. Skupaj poteze obeh igralecev tvorijo vgnezdeno zaporedje    zaprtih 

intervalov. Anna zmaga, če ima     vsaj eno točko, skupno s  , sicer zmaga Bartek. Da se pokazati, 

da ima Bartek zmagovalno strategijo, če in samo če je   množica prve kategorije. (Podmnožica 

metričnega prostora je nikjer gosta, če je notranjost njenega zaprtja prazna, in je prve kategorije, če 

je števna unija nikjer gostih množic.) 

Prav tako se da pokazati, s pomočjo aksioma izbire, da obstajajo množice  , za katere je igra Banach-

Mazur neodločena, torej noben od igralcev nima zmagovalne strategije. 

 

Povzeto po [2]. 
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4. ZAKLJUČEK 

 

Igre na realnih številih so eden izmed zanimivih primerov matematičnega raziskovanja nekih 

matematičnih struktur, v tem primeru realnih števil. Z njeno pomočjo lahko dokažemo nekaj 

matematičnih trditev na drugačen način, v našem primeru dokaz za neštevnost intervala      . Za 

samo igro sem izhajala predvsem iz članka, ki ga je sestavil Matt Baker. Na koncu je podal tudi 

problem oziroma izziv za nadaljnje raziskovanje. Le tega se je kasneje lotil tudi Magnus D. Ladue. 

Njegov članek še bolj poglobljeno opisuje igro in njene izide, vendar se v tej diplomi temu nisem 

posvetila, lahko pa mi to ostane kot izziv za magistrsko nalogo. 

 

Predstavila sem tudi dve izmed sorodnih iger. Poleg omenjenih pa obstaja še mnogo topoloških iger, 

izmed katerih jih je mnogo še neraziskanih oziroma nerazumljenih v celoti. Omenjene igre 

predstavljajo pomembno vlogo na modernem področju deskriptivne teorije množic, največkrat 

omenjene v povezavi z aksiomom določnosti, ki nam pove, ali je neka igra odločena, torej ali ima nek 

igralec zmagovalo strategijo ali ne. 
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