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Streszczenie
Zbiory rozmyte stały siĊ podstawowym narzĊdziem modelowania niepewnoĞci
o charakterze róĪniącym siĊ od zwykłej losowoĞci. Podstawową charakterystyką,
która w jednoznaczny sposób opisuje zbiór rozmyty jest funkcja przynaleĪnoĞci.
W praktycznych zastosowaniach zakłada siĊ, Īe funkcja przynaleĪnoĞci podawana
jest przez uĪytkownika, który konstruuje ją na podstawie dostĊpnych informacji,
zarówno subiektywnych jak i obiektywnych. Mogą to byü subiektywne informacje
podane przez pojedynczego eksperta lub wyniki pomiarów (obiektywnych lub
subiektywnych). W referacie przedstawiony zostanie krótki opis podstawowych
metod konstrukcji i interpretacji funkcji przynaleĪnoĞci. Zaprezentowana zostanie
nowa interpretacja probabilistycznego podejĞcia do konstrukcji funkcji
przynaleĪnoĞci, wykorzystująca posybilistyczną interpretacjĊ zbiorów rozmytych.
Słowa kluczowe: zbiory rozmyte, funkcja przynalenoci, metody konstrukcji, kopuły.
1. Wprowadzenie
Zbiory rozmyte wprowadzone w latach 1960-tych przez Lotfi A. Zadeha s powszechnie
stosowanym aparatem formalnym słucym do opisu zjawisk i wielkoci niepewnych (o ile
niepewno ta nie ma charakteru losowego) lub nieprecyzyjnie okrelonych. Formalnie, zbiór
rozmyty definiowany jest na pewnej przestrzeni rozwaa X jako zbiór uporzdkowanych par
(x ∈ X ,µ (x )) , gdzie funkcja µ (x ) , zwana funkcją przynaleĪnoĞci rozmytego zbioru X ma ogóln
posta µ X : X → [0,1] . Znajomo funkcji przynalenoci µ (x ) jest tosama ze znajomoci
~
opisanego przy jej pomocy zbioru rozmytego oznaczanego zazwyczaj symbolem X . Aby
zastosowa powyszy formalizm w praktyce naley odpowiedzie na dwa pytania:
• Jaka jest interpretacja funkcji przynalenoci?
• W jaki sposób mona okreli jej numeryczne wartoci; czyli – innymi słowy – jak j
skonstruowa?
Odpowied na powysze pytania nie jest prosta, a odpowied całkowicie jednoznaczna by
moe nie jest w ogóle moliwa. Wynika to z wieloznacznoci pojcia zbioru rozmytego. Aby
wyjani ten problem posłumy si nieco zmienionym przykładem zaczerpnitym z pracy Bilgiça
i Türk ena [3]. Przyjmijmy za tymi autorami, e nieprecyzyjne okrelenie „Jan jest wysokim
człowiekiem” opisane jest zbiorem rozmytym o funkcji przynalenoci µ (x ) takiej, e

µ (180) = 0 ,7 . Powyszy zapis oznacza, e jeeli Jan ma 180 cm wzrostu, to jego „przynaleno”

1

Artykuł napisany w ramach realizacji projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyĪszego N N519 316735.

Olgierd Hryniewicz
Funkcja przynaleĪnoĞci zbioru rozmytego – metody konstrukcji i interpretacji

9

do rozmytego zbioru „ludzi wysokich” okrelona jest liczb 0,7. Jaka moe by interpretacja
powyszej informacji? Bilgiç i Türk en [3] podaj piĊü rónych moliwych interpretacji:
a) W terminach wiarogodnoĞci: 70% danej populacji okrela Jana jako człowieka
wysokiego;
b) W terminach zbiorów losowych: 70% danej populacji opisuje pojcie „wysoki człowiek”
za pomoc przedziału wartoci zawierajcego wzrost Jana (180 cm);
c) W terminach podobieĔstwa: wzrost Jana róni si (w sensie pewnej znormalizowanej
odległoci) od prototypowego człowieka o wzrocie uznanym za na pewno wysoki
w stopniu 0,3;
d) W terminach uĪytecznoĞci: uyteczno informacji, e Jan jest wysoki wynosi 0,7;
e) W terminach pomiaru: gdy porównamy wzrost Jana ze wzrostem innej osoby, to
stwierdzony fakt, e Jan jest wyszy od niej bdzie zakodowany na pewnej skali przy
pomocy liczby 0,7.
Z powyszego przykładu wynika w sposób jednoznaczny, e sposobów wyznaczania funkcji
przynalenoci, zwanej czasami stopniową przynaleĪnoĞcią, moe by wiele. Odpowiednie
procedury mog mie charakter:
a) subiektywny (ocena przez pojedynczego eksperta);
b) subiektywno-obiektywny (ocena na podstawie opinii zespołu ekspertów);
c) obiektywny (ocena na podstawie analizy wyników obiektywnych pomiarów).
W kolejnych sekcjach niniejszej pracy przedstawione zostan najwaniejsze problemy
zwizane ze stosowaniem powyszych typów podej do konstrukcji funkcji przynalenoci
zbioru rozmytego. W ostatniej z nich zostanie zaprezentowana nowa interpretacja funkcji
przynalenoci wskazujca na jej moliwy probabilistyczny charakter. Przyjcie takiej
interpretacji usuwa istotne wtpliwoci zwizane z wiarogodnociow interpretacj funkcji
przynalenoci, a co za tym idzie uzasadnia stosowanie do jej konstrukcji metod
probabilistycznych.
2. Metodologiczne problemy eksperckiej oceny funkcji przynaleĪnoĞci
Jak ju wspomniano, w zdecydowanej wikszoci prac powiconych zastosowaniom zbiorów
rozmytych przyjmuje si, e funkcja przynalenoci okrelana jest na podstawie subiektywnych
ocen uytkownika (eksperta). Powstaje jednak uzasadnione pytanie, czy oceny te nie powinny
spełnia pewnych wymaga, tak by podana przez eksperta ocena funkcji przynalenoci pewnej
wielkoci rozmytej nie była niezgodna z jego innymi ocenami innych podobnych wielkoci. Aby
unikn takich niezgodnoci pomiary (równie te subiektywne) lece u podstaw konstrukcji
funkcji przynalenoci powinny spełnia pewne załoone warunki. Aksjomatycznej teorii pomiaru
funkcji przynalenoci powicono wiele prac, z których naley wymieni przede wszystkim prace
Norwicha i Türk ena [17],Türk ena [21] oraz Marchanta [12], [13]. Prace te powicone s
znalezieniu odpowiedzi na trzy pytania:
a) Jaka jest interpretacja znanej z teorii zbiorów rozmytych stopniowej przynalenoci?
b) Jak j mierzy?
c) Jakie operacje na funkcji przynalenoci naley uzna za sensowne?
Wbrew pozorom, najtrudniejszym pytaniem jest pytanie trzecie. Wynika to z tego, e teoria
zbiorów rozmytych, rozumiana jako logika rozmyta, w swojej klasycznej postaci narzuca ostre
ograniczenia na sposoby operowania na zbiorach rozmytych. Zgodnie z t teori, jeeli A oraz B s
zbiorami rozmytymi okrelonymi na przestrzeni rozwaa X przy pomocy, odpowiednio, funkcji
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przynalenoci µ A ( x ) oraz µ B (x ) , to zachodz zalenoci: µ A∪ B (x ) = max(µ A ( x ), µ B (x )) ,

µ A∩ B (x ) = min(µ A ( x ), µ B (x )) oraz µ A ( x ) = 1 − µ A (x ) , gdzie zbiór A spełnia warunek A ∪ A = X .
Okazuje si, e dla wielu interpretacji funkcji przynalenoci zbiorów rozmytych powysze
warunki nie musz by spełnione. Dotyczy to zwłaszcza interpretacji wykorzystujcych pojcie
wiarogodnoci, które funkcji przynalenoci nadaj sens probabilistyczny. Problemem tym
zajmiemy si w dalszej czci niniejszej pracy.
Poczwszy od pionierskich prac Norwicha i Türk ena badacze poszukiwali odpowiedzi na
pytanie dotyczce rodzaju skali pomiarowej (czyli w praktyce rodzaju pomiaru), która jest
niezbdna do skonstruowania funkcji przynalenoci. Okazało si szybko, e prosta skala jak jest
skala porzdkowa pozwala jedynie porównywa wartoci przynalenoci, ale jest zbyt uboga, by
na otrzymanych w wyniku pomiarów funkcji przynalenoci dokonywa operacji
matematycznych. Mona to dopiero zrobi, gdy pomiarów dokonuje si na skali przedziałowej,
tzn. skali pozwalajcej zmierzy odległoci pomidzy wartociami funkcji przynalenoci.
Norwich i Türk en [17] pokazali równie, e przyjcie mocniejszej skali pomiarowej, jak jest
skala ilorazowa, prowadzi do problemów ze zdefiniowaniem funkcji przynalenoci zbiorów
rozmytych, które powstały na drodze złoenia innych zbiorów rozmytych. Wynik ten stawia pod
znakiem zapytania sensowno podejcia Saaty’ego [20], który zaproponował sposób oceny
funkcji przynalenoci charakterystyczny dla wprowadzonej przez niego metody AHP badania
preferencji.
Rozwaania dotyczce skal pomiarowych były niezbdne, by mona było stwierdzi, e
odpowiedzi na pytania typu „W jakim stopniu obiekt A naley do zbioru rozmytego F?’ lub
stwierdzenia typu „Obiekt A jest bardziej F ni obiekt B” pozwalaj wyznaczy funkcj
przynalenoci zbioru rozmytego. Z pytaniami i stwierdzeniami tego typu mamy do czynienia
wtedy, gdy ekspert ocenia stopie przynalenoci wielu obiektów do pojedynczego zbioru
rozmytego. Procedur tego typu Bilgiç i Türk en [3] nazywaj włanie pomiarem przynaleĪnoĞci.
Komplementarn procedur pomiarow jest metoda nazwana przez Bilgiça i Türk ena [3] metod
rangowania właĞciwoĞci. W tym przypadku mamy do czynienia z rozpatrywanym pojedynczym
obiektem, który moe przynalee do wielu zbiorów rozmytych. Autorzy ci argumentuj, e
przeanalizowanie włanie tej metody pozwala we właciwy sposób rozstrzygn problem
konstrukcji funkcji przynalenoci zbiorów rozmytych powstałych w wyniku przeprowadzenia
operacji logicznych na innych zbiorach rozmytych. Wyniki prac podsumowanych w publikacji
Bilgiça i Türk ena [3], które dotyczyły aksjomatycznych podstaw pomiaru funkcji przynalenoci
zbioru rozmytego, zostały rozszerzone, a czasami skorygowane, w pracach Marchanta [12], [13].
Autor ten rozpatrywał równie bardziej złoone sposobu pomiaru funkcji przynalenoci,
wykorzystujce np. opinie eksperckiego typu:
• Obiekt x naley bardziej do zbioru A ni do zbioru B;
• Obiekt x naley bardziej do zbioru A ni do zbioru B  C ;
• Obiekt x naley bardziej do zbioru A ni do jego dopełnienia;
• Rónica pomidzy przynalenoci obiektu x do zbioru A a przynalenoci obiektu y
do tego zbioru jest wiksza ni rónica pomidzy przynalenoci obiektu x do zbioru
A a przynalenoci obiektu z do tego zbioru;
Marchant [13] rozpatrywał równie problem odpowiedzi na pytania typu:
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Czy stosunek pomidzy przynalenoci obiektu x do zbioru A a przynalenoci obiektu
y do tego zbioru jest wikszy od analogicznego stosunku pomidzy przynalenoci
obiektu y do zbioru A a przynalenoci obiektu z do tego zbioru?
• Jaka jest warto ilorazu wartoci funkcji przynalenoci do zbioru A obiektów x oraz y?
Wynikiem rozwaa nad metodologicznymi problemami pomiaru funkcji przynalenoci jest
sformułowanie wielu postulatów (aksjomatów), które powinny by spełnione, by na podstawie
wyników tych pomiarów mona było skonstruowa funkcje przynalenoci w taki sposób, by
spełniały one postulaty teorii zbiorów rozmytych, czyli – innymi słowy – pozwalałyby na
wykonywanie na nich operacji matematycznych zgodnych z załoeniami logiki rozmytej.
Oddzielnym problemem, znacznie trudniejszym do zrealizowania, jest weryfikacja w praktyce
spełnienia tych postulatów przez poszczególnych ekspertów.
•

3. Metody konstrukcji funkcji przynaleĪnoĞci
Metody konstrukcji funkcji przynalenoci mona podzieli na dwie zasadnicze grupy:
metody wykorzystujce oceny ekspertów oraz metody wykorzystujce wyniki obiektywnych
pomiarów. W pierwszej grupie pojedyncze pomiary maj charakter ocen subiektywnych (ale
spełniajcych pewne wymagania – patrz poprzednia sekcja niniejszej pracy), ale sposób ich
analizy, np. przez wykorzystanie wyników ocen wielu ekspertów, nadaje tym metodom charakter
bardziej obiektywny. Druga grupa metod ma charakter zbliony do oceny statystycznej, przy czym
nie wprowadza si załoe dotyczcych probabilistycznych modeli mechanizmów generacji
danych.
Prace prowadzce do opracowania metod konstrukcji funkcji przynalenoci były prowadzone
od samego zarania teorii zbiorów rozmytych. Szczególnie wiele prac powstało w drugiej połowie
lat 1970-tych oraz w latach 1980-tych, a ich wyniki były publikowane w rónorodnych
czasopismach, a w tym w czasopismach z zakresu psychologii i socjologii. Bilgiç i Türk en
w swojej przegldowej pracy [3] wymieniaj nastpujce metody oceny (pomiaru) funkcji
przynalenoci:
a) metoda ankietowa,
b) metoda bezporedniej oceny,
c) metoda oceny odwrotnej,
d) metoda oceny przedziałowej,
e) metoda egzemplifikacji,
f) metoda porównania parami.
Metoda ankietowa polega na zadawaniu wielu osobom pytania typu „Czy zgadzasz si, e Jan
jest człowiekiem wysokim?”. Uzyskana na podstawie tego typu eksperymentu informacja ma
charakter probabilistyczny (czystociowy), ze wszystkimi tego konsekwencjami, co zostało
omówione m.in. w pracy Hisdal [8]. Metoda ta ma swoje racjonalne uzasadnienie, gdy
przyjmujemy wiarogodnociow interpretacj funkcji przynalenoci.
Najprostsz metod konstrukcji funkcji przynalenoci jest metoda bezporedniej oceny.
Ekspert odpowiada na pytanie typu „W jakim stopniu Jan jest człowiekiem wysokim?”. Rozrónia
si tu dwa rodzaje eksperymentu: w pierwszym znany jest wzrost Jana, a w drugim wzrost jest
oceniany wizualnie przez eksperta. W przypadku tej metody zakładamy, e istnieje pewna
obiektywnie mierzalna własno (np. wzrost) odnoszca si do opisywanego pojcia rozmytego
(np. „wysoki”). W wyniku przeprowadzonego eksperymentu uzyskuje si zbiór punktów
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(x , µ (x )) , gdzie

µ ∗ (xi ) jest punktow ocen wartoci funkcji przynalenoci odpowiadajc
wartoci xi . Powstaje oczywicie problem konstrukcji funkcji przynalenoci µ ( x ) , która
∗

i

i

spełniałaby okrelone wymagania (np. cigło, normalno, wypukło) i była zgodna
z wynikami obserwacji. Zaproponowano wiele metod takiej konstrukcji, a jedn z najbardziej
elastycznych jest metoda zaproponowana w pracy Medaglii i in. [14] wykorzystujcej teori
krzywych Bézier.
Metoda oceny odwrotnej (patrz np. Türk en [21]) polega na wyborze przez eksperta obiektu
(sporód wielu mu przedstawionych), który najlepiej odpowiada stwierdzeniu typu „Obiekt x jest
F w stopniu µ.”. Metoda ta jest zalecana raczej do weryfikacji poprawnoci funkcji przynalenoci
uzyskanej przy pomocy innych metod.
Metoda oceny przedziałowej polega na podaniu przez eksperta przedziału wartoĞci pewnej
cechy, który odpowiada ocenianemu pojciu rozmytemu (np. „wysoki człowiek”). Ten sposób
oceny jest zgodny z interpretacj funkcji przynalenoci w terminach zbiorów losowych.
Interpretacja ta jest szczególnie wana, gdy funkcj przynalenoci traktujemy jako tosam
z funkcj rozkładu moliwoci (patrz np. prace Dubois i Prade [5], [7]). Równie w przypadku tej
metody uzyskana ocena ma w pewnym sensie charakter probabilistyczny. Z bada
eksperymentalnych opisanych w pracy Chameau i Santamariny [4] wynika, e uzyskane przy
pomocy tej metody oceny rozmytoci s „mniej rozmyte” (w sensie wszego nonika funkcji
przynalenoci) ni metody ankietowe lub metody bezporedniej oceny.
Metoda egzemplifikacji polega na przypisywaniu (z podaniem miary przynalenoci)
obiektów do rónych poj rozmytych. Metoda ta jest przydatna do weryfikacji hipotez o postaci
funkcji przynalenoci (patrz praca Zysno [23]).
Ostatnia z wymienionych powyej metod, metoda porówna parami, została zaproponowana
przez Saaty’ego [20] i polega na porównywaniu poj rozmytych oraz budowaniu na podstawie
tych porówna okrelonego rankingu. Metoda ta, podobna w swojej realizacji do wprowadzonej
przez Saaty’ego metody AHP, wymaga załoenia, e pomiary dokonywane s na skali ilorazowej,
co jest, zdaniem Bilgiça i Türk ena [3], nieuprawnione. Metoda porównywania parami,
wykorzystujca znany w psychologii probabilistyczny model BTL, została zaproponowana przez
Verkuilena [22] do innej konstrukcji funkcji przynalenoci.
W dotychczasowych rozwaaniach zakładalimy, e funkcja przynalenoci konstruowana
jest na podstawie subiektywnych ocen ekspertów. Opracowano równie metody kontrukcji funkcji
przynalenoci na podstawie wyników obiektywnych, cho by moe niedokładnych
(„zaszumionych”), pomiarów. W tym przypadku wyniki takich pomiarów wykorzystywane s do
konstrukcji funkcji przynalenoci opisujcych pojcia, których dokładna definicja jest
niemoliwa lub niecelowa. Z sytuacj t mamy do czynienia np. w regułowych systemach
wspomagania decyzji, w systemach rozpoznawania obrazów itp., gdzie precyzyjny (i zazwyczaj
bardzo skomplikowany) opis budowanego na podstawie obserwowanych danych modelu
matematycznego jest w zasadniczej sprzecznoci z wymogiem jego prostej interpretowalnoci. Do
konstrukcji funkcji przynalenoci, opisujcych wykorzystywane w praktyce przyblione pojcia,
stosowane s metody rozmytej analizy skupie oraz metody rozmytych sieci neuronowych.
Przegld podstawowych metod tego rodzaju mona znale  w pracy Medasaniego i in. [15].
Najprostsze metody konstrukcji funkcji przynalenoci na podstawie danych korzystaj ze
znormalizowanych histogramów oraz zaproponowanych przez Dubois i Prade [6] przekształce
„prawdopodobiestwo – moliwo”. Inn metod przekształcenia rozkładu prawdopodobiestwa
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reprezentowanego przez histogramy obserwacji w rozkład moliwoci opisany funkcja
przynalenoci, zwan metod „zachowania niepewnoci”, zaproponował Klir [10].
Wród metod bazujcych na analizie skupie naley wymieni rozmyte wersje dwu znanych
algorytmów: K-najbliszych ssiadów oraz C-rednich. W metodzie rozmytych K-najbliszych
ssiadów, zaproponowanej w pracy Kellera i in. [9] przypisuje si wektory obserwacji do
okrelonych klas. Funkcja przynalenoci skonstruowana na podstawie tej metody ma interpretacj
„odległoci” od pewnego wzorca, wprowadzonej w pracy Zysno [23]. Zaproponowana przez
Bezdeka [2] metoda rozmytych C-rednich słuy do konstrukcji funkcji przynalenoci
nieprecyzyjnych (rozmytych) poj w procesie uczenia bez nadzoru.
Do konstrukcji funkcji przynalenoci w procesie tzw. rozmywania danych mona
wykorzysta sztuczne sieci neuronowe. Wykorzystuje si tu analogi pomidzy funkcj aktywacji
neuronu a funkcj przynalenoci. Podstawowe wiadomoci na ten temat mona znale  w ksice
Kosko [11]. Bardzo dobrym ródłem wyczerpujcych informacji na ten temat jest ksika
Rutkowskiego [18], a take ksika Piegata [19].
4. Probabilistyczna interpretacja funkcji przynaleĪnoĞci
Jak ju wspomniano we Wprowadzeniu, jedn z moliwych interpretacji funkcji
przynalenoci jest tzw. interpretacja wiarogodnociowa, która w swojej istocie jest interpretacj
probabilistyczn. Hisdal [8] rozpatruje trzy ródła rozmytoci o takim włanie charakterze:
• rozmyto wynikajca z niedokładnoci (błdu) subiektywnego „pomiaru” rozpatrywanej
wielkoci;
• rozmyto wynikajca z niedokładnoci klasyfikacji w niedowymiarowanych lub
przewymiarowanych przestrzeniach;
• rozmyto wynikajca z losowych rónic w ocenach funkcji przynalenoci
dokonywanych przez róne osoby.
Idea zwizana z pierwszym typem rozmytoci jest prosta. Rozmyte pojcia lingwistyczne
zwizane s z pewnymi cechami mierzalnymi oraz przedziałami (ostrymi!) wartoci takich cech
odpowiadajcymi danemu pojciu. Na przykład, pojcie „wysoki mczyzna” dotyczy osób
o wzrocie powyej 180 cm. Gdyby wzrost ten był dokładnie znany, to dla oceniajcej wzrost
osoby pojcie to byłoby pojciem nierozmytym. Jeeli jednak wzrost danego mczyzny jest
oceniany w sposób subiektywny, to istnieje rozkład prawdopodobiestwa takiej oceny.
Dystrybuanta opisujca warunkowe prawdopodobiestwo (warunkiem jest tu rzeczywisty wzrost)
zaliczenia danego osobnika do kategorii „wysoki mczyzna” jest wg Hisdal [8] równa funkcji
przynalenoci opisujcej t kategorie w odniesieniu do konkretnej osoby. Jeeli odpowiednim
wartociom granicznym, definiujcym rozpatrywane pojcie rozmyte nie da si jednoznacznie
przypisa konkretnych liczb, to mamy do czynienia z równoczesnym wystpowaniem dwu lub
wicej ródeł rozmytoci. Przypadek ten rozpatrywał Beliakov [1], który przypisywał wagi
rónym wartociom granicznym wielkoci opisujcych dane pojcie, odpowiadajcym
prawdopodobieĔstwu, e okrelona warto moe by wartoci graniczn pozwalajc
jednoznacznie okreli takie pojcie. Rozkład pozwalajcy wyznaczy takie prawdopodobiestwa
zaley od kontekstu. Na przykład, inne jest prawdopodobiestwo uznania wzrostu 180 cm jako
dolnej granicy definiujcej pojcie „wysoki mczyzna” w przypadku koszykarzy, a inne
w przypadku rozpatrywania np. gimnastyków.
Przyjcie powyszej interpretacji funkcji przynalenoci opisujcej zbiór rozmyty wie si
z powanymi trudnociami. Powstaje np. pytanie, czy na okrelonych w ten sposób zbiorach

14

POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ
Seria: Studia i Materiały, nr 31, 2010

rozmytych mona przeprowadza operacje zgodne z logik rozmyt Zadeha, charakteryzujc si
brakiem typowej dla podejcia probabilistycznego addytywnoci. Trudnoci te powoduj, e
wiarogodnociowa interpretacja zbiorów rozmytych jest przez zdecydowana wikszo
specjalistów odrzucana. Poniej dokonamy próby rozwizania tego problemu interpretacyjnego
w odniesieniu do tych nieprecyzyjnych poj, które dadz opisa si przy pomocy liczb rozmytych.
Istot tej nowej interpretacji jest wykazanie, e interpretacja wiarogodnociowa funkcji
przynalenoci pozwala korzysta z zasady rozszerzenia Zadeha, bdcej podstaw arytmetyki
liczb rozmytych.
~ ~
Oznaczmy przez X i Y dwie liczby rozmyte, których funkcje przynalenoci wyznaczone s
w sposób jednoznaczny zbiorami odpowiednich α-przekrojów: [ xdα , xαg ] oraz [ y dα , y αg ] . Z zasady
~ ~ ~
rozszerzenia Zadeha wynika, e liczba rozmyta Z = X + Y opisana jest funkcj przynalenoci

µ Z (z ) =

sup

min[µ X (x ), µY ( y )] ,

(1)

x , y: z = x + y

w praktyce wyznaczan przy pomocy α-przekrojów [ z dα = xdα + y dα , z αg = xαg + y αg ] .
Rozpatrzmy teraz stochastyczn (w sensie wiarogodnociowej interpretacji funkcji
przynalenoci) wersj tego problemu. W celu uproszczenia prezentacji rozpatrzymy tylko
lewostronne czci funkcji przynalenoci majcych interpretacje dystrybuant zmiennych
losowych X d oraz Yd opisujcych zmienne, których wartoci pozwalaj stwierdzi spełnienie
~
~
warunków okrelajcych dolne ograniczenie liczb rozmytych X oraz Y . Z zasad rachunku
prawdopodobiestwa wynika, e rozkład prawdopodobiestwa zmiennej losowej Z d = X d + Yd
(w przypadku zmiennych cigłych) wyznaczany jest z zalenoci
z

F (z ) =

∞

³ ³ f (x ,u − x )dxdu ,

(2)

−∞ −∞

gdzie f (x , y ) jest dwuwymiarow gstoci łącznego rozkładu prawdopodobiestwa zmiennych
losowych X oraz Y. Z twierdzenia Sklara o kopułach (patrz np. ksika Nelsena [16]), a take
z wczeniejszych prac Frécheta i Hoeffdinga wynika, e dystrybuanta dwuwymiarowej zmiennej
losowej (X,Y) spełnia nastpujcy warunek

min(F ( x ),G ( y )) ≤ H (x , y ) ≤ max(0 , F (x ) + G ( y ) − 1) ,

(3)

gdzie F(x) oraz G(y) s, odpowiednio, dystrybuantami rozkładów brzegowych wektora losowego
(X,Y) opisanego dystrybuant łczn H(x,y). Ograniczenie lewostronne odpowiada sytuacji, gdy
zmienne X oraz Y s w pełni zalene w sposób dodatni, za ograniczenie prawostronne odpowiada
pełnej zalenoci ujemnej. Przyjmijmy teraz, e dystrybuanty F(x) oraz G(y) maj interpretacje
~
~
lewostronnych czci funkcji przynalenoci liczb rozmytych X oraz Y . Poniewa nic nie
moemy powiedzie o wzajemnej zalenoci zwizanych z tymi fragmentami funkcji
przynalenoci zmiennych losowych X d oraz Yd , powinnimy – zgodnie z posybilistyczn
interpretacj zbiorów rozmytych – rozpatrzy najbardziej niekorzystny przypadek opisywany lew
stron nierównoci (3). Mona teraz w stosunkowo prosty sposób pokaza, e jeeli F(x)=x oraz
G(y)=y, czyli gdy s to dystrybuanty w rozkładzie równomiernym, dystrybuanta sumy tych
zmiennej losowych ma posta
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H (z ) =

sup

min[F ( x ),G ( y )]
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(4)

x , y: z = x + y

i odpowiada dokładnie zalenoci (1). Ze wspomnianego ju twierdzenia Sklara o kopułach mona
wycign wniosek, e wynik ten mona bezporednio przenie (przez transformacj przestrzeni
zmiennoci zmiennych X oraz Y) na przypadek, gdy dystrybuanty F(x) oraz G(y) nale do tej
samej rodziny rozkładów prawdopodobiestwa. Symulacje komputerowe pokazuj, e zaleno
(4) jest take prawdziwa dla dowolnych dystrybuant F(x) oraz G(y). Potwierdzenie tego faktu
wymaga jednak dalszych analiz.
Powyej rozpatrzylimy problem interpretacji lewostronnych czci funkcji przynalenoci
opisujcych zbiory rozmyte (liczby rozmyte). Czci prawostronne moemy analizowa
w dokładnie ten sam sposób przyjmujc w rozwaaniach zamiast dystrybuant F(x) oraz G(y)
odpowiadajce im funkcje przeycia F (x ) = 1 − F (x ) oraz G ( y ) = 1 − G ( y ) . Równie i w tym
przypadku uzyskamy probabilistyczne odpowiedniki wzoru (1).
W niniejszej pracy rozpatrzylimy wyłcznie przypadek operacji sumowania liczb rozmytych.
Wykazalimy, e przy przyjciu probabilistycznej interpretacji funkcji przynalenoci moliwe
jest przeprowadzanie operacji sumowania zgodnie z logik rozmyt Zadeha, co nie było
zauwaone przez rozwijajcych to podejcie badaczy [1],[8]. Moliwo przeniesienia uzyskanych
tu wyników na przypadek dowolnych operacji na zbiorach rozmytych (liczbach rozmytych)
wymaga jednak przeprowadzenia dalszych dalece nietrywialnych analiz.
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MEMBERSHIP FUNCTION OF A FUZZY SET
– METHODS OF COSTRUCTION AND INTERPRETATIO
Summary
Fuzzy sets are used as a basic tool for modelling of uncertainty and vagueness
of other character than randomness. Membership function is the basic characteristic
that describes the fuzzy set. In practice it is assumed that the membership function is
given by a user who constructs it using available subjective and objective
information. In the paper we present a short description of methods of construction
and interpretation of membership functions. We present a new method for the
interpretation of the membership function in the framework of the possibilistic
interpretation of fuzzy sets.
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