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Streszczenie / Abstrakt 
 
Tematem pracy są zbiory przybliżone. Zawarta w niej teoria i pokrótce zastosowanie w 
praktyce pozwolą spojrzeć na problem zbiorów przybliżonych z nieco bliższej perspektywy. 
Artykół zawiera najważniejsze pojęcia teoretyczne oraz kilka przykładów ich zastosowań. 
Zbiory przybliżone są naprawdę interesującym zagadnieniem, które jest wykorzystywane 
coraz szerzej, stąd też wymagają uwagi. 
 
 
The main subject of our work are rough sets.  It is including theory and short words about 
using them in practice. It helps wider look on this rough sets problem. Publication includes 
some important theoretical notions and some examples of their uses. 
Rough sets are very interesting and and wider used with every day. Because of it they needs 
more attention. 
 
 
 
 
1. Wprowadzenie. 
 

Człowieka od początku istnienia był zmuszony do ciągłego podejmowania decyzji wszelkiego typu. 
Począwszy od prostych czynności, po plany na najbliższy czas. Większość tych decyzji opierała się na 
przewidywaniu, kojarzeniu faktów, rozpatrywaniu możliwych zdarzeń w przyszłości, bazując o przeszłość.  
Człowiek więc gromadził wiedzę o przeszłości i na jej podstawie kierując się zdrowym rozsądkiem podejmował 
decyzję. 
Wypowiadając to językiem informatyki: człowiek budował bazę wiedzy i stosował metody wnioskowania w 
celu podjęcia decyzji. (Takie zachowania widzimy codziennie np. studenci gromadzą informacje na temat 
wykładowców i wybierają te zajęcia na których mogą się najwięcej nauczyć ϑ ) 
Ludzie, na co dzień, opierają swoje postępowanie w dużej mierze także o rozsądne myślenie (zdrowy rozsądek), 
bazując przy tym na swych przeżyciach, wiedzy i doświadczeniu. 
Podejmowanie decyzji jest trudne, ponieważ nie zawszę posiadamy pewność, że informacje posiadane przez na 
są  prawdziwe.  Zawsze istnieje ryzyko pomyłki czy też wynikająca z braku wiedzy luka informacyjna. 
Wyciąganie wniosków w sytuacji niepewnych lub niepełnych danych jest jednym z trudniejszych problemów 
stojących przed systemami uczącymi się. 
 
Dobrym narzędziem do służącym do wnioskowania okazała się indukcja reguł. Dwa warte wymieniena  
algorytmy wykorzystujące indukcje reguł  to AQ i CN2. W tej klasie wnioskowań mieści się również teoria 
zbiorów przybliżonych wprowadzona przez Z. Pawlaka [2]. 
 
 
2. Ujęcie wiedzy. 
 

XX wiek – era szybkiego postępu i rozwoju komputerów w praktycznie wszystkich dziedzinach życia 
wymusiła stosowanie coraz to nowszych i wydajniejszych systemów obsługi. Na potrzeby świata komputerów 
skorzystano z gałęzi wiedzy zwanej logiką. Pozwala ona na dokładne zaprezentowanie danego zjawiska. Ich 
stosowanie jest doceniane przez osoby związane z programowaniem, informatyką.  
Jednakże, jak większość spraw, co ma zalety ma i wady... W tym przypadku problemem jest, na co należy 
zwrócić szczególną uwagę, to iż człowiek nie zawsze postępuje zgodnie z zasadami logiki. Często działa wbrew 
niej, łamiąc przy tym czy też zaprzeczając jej prawom. Stąd też bierze się problem. 



Z pomocą przyszło zastosowanie zbiorów przybliżonych oraz rozmytych. Zajmijmy się tymi pierwszymi. 
Wiedza to pojęcie bardzo ogólne i szerokie. Jak każde da się sklasyfikować, podzielić, połączyć czy też zebrać w 
całość (zsumować). Tak zebrany zbiór informacji możemy nazwać uniwersum (co znaczy nie mniej nie więcej 
tyle co „wszechświat”). 
 
Dla klasyfikacji, potrzebne jest spojrzenie, ujęcie zagadnienia. Można to przedstawić w następujący sposób: 
 
Przy założeniu, że U (uniwersum) jest skończonym, niepustym zbiorem, wyróżnia się: 
- elementy zbioru U nazywane są obiektami, 
- wszystkie podzbiory X ⊆ U są „pojęciami” w U, 
- dowolna rodzina pojęć zbioru U to wiedza o U, 
- każda rodzina rozłącznych i niepustych zbiorów U, spełniająca warunek iż ich suma jest równa całemu 

zbiorowi U, nazywa się podziałem (klasyfikacją) zbioru U, 
- para K = (U,C), gdzie C = {C1, C2, ..., Cn} jest dowolną rodziną podziałów zbioru U, określa się mianem 

bazy wiedzy o U. 
 
Na potrzeby matematyki, często stosuje się równoważne pojęcia, mogące uprościć znacznie system. Stąd też 
podana powyżej formuła może być pokazana w ujęciu relacyjnym: 
 
Zakładając, że U to uniwersum, to para K = (U,R), gdzie R = {R1, R2, ..., Rn} jest dowolną rodziną relacji 
równoważności określonych na U, nazywa się bazą wiedzy o U. 
 
Krótko mówiąc, baza wiedzy składa się ze zbioru interesujących nas obiektów oraz rodziny relacji 
równoważności określonych w danym zbiorze. Stwierdzenie to jest zgodne ze swym pierwowzorem, 
wyróżnionym powyżej. 
 
Aby móc przejść dalej, potrzeba wprowadzić do użycia dwa pojęcia, a mianowicie: pojęcie podstawowe i 
pojęcie elementarne. 
 
Pojęcie podstawowe: 
Zakładając iż U jest uniwersum i K = (U,R) jest bazą wiedzy o U, to każdą klasę abstrakcji dowolnej relacji R ∈ 
R nazywamy pojęciem podstawowym w bazie wiedzy K. 
 
Pojęcie podstawowe jest na ten moment nośnikiem informacji podstawowej o własnościach obiektów danego 
uniwersum. 
 
Pojęcie elementarne: 
Zakładając iż U to uniwersum i K = (U,R) jest bazą wiedzy o U oraz ∩R jest relacją R1∩ ... ∩Rn, gdzie Ri ∈ R 
dla i ∈ {1,2, ..., n}, to każdą klasę abstrakcji relacji ∩R nazywa się pojęciem elementarnym w bazie wiedzy K. 
 
Pojęcie elementarne, zwane także pojęciem atomowym to elementarne – najmniejsze pojęcie, za pomocą którego 
możemy opisać nasze uniwersum.  
 
 
3. Przedstawienie wiedzy. 
 
Pojęcie systemu informacyjnego: 
System informacyjny to uporządkowana  para A = (U,A), gdzie: 

- U jest skończonym, niepustym zbiorem, zwanym uniwersum, przy czym elementy zbioru U 
nazywamy obiektami, 

- A jest skończonym, niepustym zbiorem atrybutów (własności, cech), gdzie każdy atrybut a∈ A jest 
funkcją: a: U◊ Va

A, przy czym Va
A, jest zbiorem wartości atrybutu. 

 
 

 
U/A a b c d 
u1 1 0 1 0 
u2 0 0 1 0 
u3 1 1 1 1 
u4 1 0 0 1 



u5 0 1 1 1 
u6 1 0 1 0 
u7 0 1 0 1 
u8 0 0 1 0 

Tablica przedstawiająca model systemu informacyjnego. 
 
 
 
Pojęcie nierozróżnialności: 
Niech A = (U,A) będzie systemem informacyjnym i niech B ⊆ A. W zbiorze U definiujemy dwuargumentową 
relację INDA(B), generowaną przez zbiór B zwaną relacją nierozróżnialności, w następujący sposób: 
 
 INDA(B) = {(x,y) ∈ U x U : ∀a ∈ B : a(x) = a(y)}, 
 
gdzie znak „=” między a(x) i a(y) należy rozumieć w ten sposób, że na obiektach x i y, należących do 
uniwersum, atrybut a przyjmuje taką samą wartość. 
W systemie informacyjnym przedstawionym w tablicy obiekty u1, u6 są nierozróżnialne ze względu na cały zbiór 
atrybutów również u2 i  u8 są nierozróżnialne ze względu na cały zbiór atrybutów.  Więc INDA (A) relacja 
nierozróżnialności dzieli U na następujące podzbiory {u1, u6}, {u2,u8},{u3},{u4},{u5},{u7} 
 
Własności relacji nierozróżnialności: 
 
Przyjmując, że A = (U,A) jest systemem informacyjnym i B ⊆ A, to relacja INDA(B) ma następujące własności: 
 
1) INDA(B) jest relacją równoważnościową, 
2) INDA(∅) = U x U, 
3) ∀B1,B2 ⊆ A: (B1 ⊆ B2 ◊ INDA(B2) ⊆ INDA(B1)), 
4) ∀B1,B2,...,Bn ⊆ A: 

B1 ⊆ B2 ⊆ .. ⊆ Bn ◊ INDA(Bn) ⊆ INDA(Bn-1) ⊆ ... ⊆ INDA(B1), 
5) ∀B1,B2 ⊆ A : INDA(B1 ∪ B2) =  INDA(B1) ∩ INDA(B2), 
6) INDA(B) =  ∩ INDA({a}) 

           a∈B 

 
Własności te wynikają z definicji relacji nierozróżnialności oraz z podstawowych zasad logiki i teorii mnogości. 
 
 
4.  Wprowadzenie pojęć. 
 

Aby pójść dalej w sferze rozważań, należy wprowadzić w zakres teorii czy jest „pojęcie”. Otóż w zawartej 
definicji uniwersum (1.1) pojęcie określa się mianem podziału uniwersum na dwa podzbiory. W sumie oba dają 
uniwersum. Jest to pomocne przy wyznaczaniu nowych pojęć, które nie zawierają się w bazie wiedzy, czyli : 
 
(Pojęcie definiowalne i niedefiniowalne) 
 
Niech U jest uniwersum, K = (U , R) jest bazą wiedzy o U a X ⊆ U jest pojęciem w U. 
Jeżeli pojęcie X jest sumą teoriomnogościową pojęć elementarnych bazy wiedzy K, to pojęcie X nazywamy 
pojęciem definiowalnym w bazie wiedzy K; w przeciwnym przypadku pojęcie X nazywamy niedefiniowalnym 
w bazie wiedzy K. 
 
Powyższa definicja jest kluczowa do ustalania, czy badane pojęcie jest rozpoznawalne w określonej bazie 
wiedzy. Tak przynajmniej działa w teorii. 
W praktyce większość pojęć nie zalicza się w poczet spełniających powyższy warunek, stąd też zostają 
sklasyfikowane do pojęć niedefiniowalnych. Taki stan rzeczy jest trudny do zaakceptowania. W tym celu 
wprowadzono kilka pojęć mających pomóc w rozwiązaniu problemu. Chodzi o pojęcia nieostre. Na co dzień, 
zdarza się nam, choć nie mamy pełnej wiedzy na dany temat, interpretować zjawisko, rozpoznawać, 
podejmować decyzje. W podobny sposób odnosi się to do pojęć nieostrych. 
 
Aby wszystko było jasne, należy wspomnieć nieco szerzej o nieostrości pojęć. Otóż wyróżnia się pojęcia 
nieostre i ostre. Nieostre, to takie, które nie są pojęciami jednoznacznymi, dokładnie określonymi. Ostre, 
natomiast, to pojęcia ściśle sklasyfikowane, przyporządkowane.  



W tym momencie trzeba wspomnieć o pewnym modelu matematycznym – modelu pojęć nieostrych, znanym 
jako teoria zbiorów rozmytych. Autorem tej koncepcji jest Zadeh[3]. Teoria ta zdobyła rzesze wielbicieli, ze 
względu na swą prostotę i względnie szeroki wachlarz zastosowań 
Do pełnego zrozumienia teorii zbiorów przybliżonych, przywołać należy również inną teorię, a mianowicie 
teorię ewidencji. Model ten opiera się o konstruowanie prawdopodobnych sądów o problemach, które nie są 
ściśle określone i mogą być na etapie hipotez. 
 
Wyżej wymienione teorie, co ciekawe, wykazują istnienie wzajemnych związków. Zarówno pomiędzy teorią 
zbiorów rozmytych a teorię zbiorów przybliżonych jak i teorią ewidencji a teorią zbiorów przybliżonych. Stąd 
też należy zwrócić uwagę na fakt iż teorie te są uzupełnieniem, jedna - drugiej. 
 
Profesor Zdzisław Pawlak poszedł o krok naprzód i zaproponował zastąpienie pojęcia nieostrego, dwoma 
pojęciami ostrymi. Chodzi tu o dolne i górne przybliżenie owego pojęcia. Oba zbiory różnią się wzajemnie 
obszarem granicznym.  
 
Niech A = (U, A) będzie systemem informacyjnym, B ⊆ A oraz X ⊆ U. Dla każdego obiektu x ∈ U, przez 
[x]INDA(B) oznaczamy klasę abstrakcji relacji INDA(B) do której należy obiekt x. 
 
- Dolnym B -przybliżeniem X w systemie informacyjnym A nazywamy zbiór: 
 
 BX = {x ∈ U : [x]INDA(B) ⊆ X } 
 
- Górnym B –przybliżeniem X w systemie informacyjnym A nazywamy zbiór: 
 BX = {x ∈ U : [x]INDA(B) ∩ X ≠ ∅} 
 
- B –brzegiem pojęcia X w systemie informacyjnym A nazywamy zbiór: 
 
 BNB(X) = BX – BX 
 
Z powyższego twierdzenia wynika, iż obiekty pewne znajdują się w pojęciu przybliżenie dolne. Górne 
przybliżenie , w przeciwieństwie do dolnego, należą pozostałe obiekty, których na podstawie posiadanych 
informacji z pewnością nie można odrzucić. 
 
 
Z powodu wystąpienia zapotrzebowania na charakterystykę numeryczną nieostrości pojęć, wprowadzono 
poniższą definicję, dotyczącą współczynnika dokładności pojęcia: 
 
Jeśli A = (U, A) jest systemem informacyjnym, B ⊆ A oraz X ⊆ U taki, że X ≠ ∅, to miarę αB(X) = 
cardBX/cardBX będziemy nazywać współczynnikiem dokładności pojęcia X w systemie A, względem zbioru 
atrybutów B. 
 
 
Własności współczynnika własności: 
 

a) 0 ≤ αB ≤ 1, 
 

b) Jeśli αB(X) = 1, to pojęcie jest ostre i jego własności mogą być w pełni wyrażone za pomocą zbioru 
atrybutów B, 

 
c) Jeśli αB(X) = 0 , to pojęcie X jest całkowicie nieostre i jego własności nie mogą być wyrażone za 

pomocą zbioru atrybutów B, 
 

d) Jeśli 0 < αB(X) < 1,  to pojęcie jest również nieostre ale jego własności mogą być częściowo wyrażone 
przy pomocy atrybutów ze zbioru B. 

 
 
 
Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w praktyce. 
 



Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych znajduję w dzisiejszym czasie wiele zastosowań, w szczególności na 
tle ich funkcjonalności w informatyce. W tym temacie można wyróżnić:  
- rozpoznawanie obrazów (ang. „pattern recognition”),  
- uczenie się maszyn (ang. „machine learning”), 
- systemy ekspertowe (ang. „experts systems”), 
- systemy decyzyjne, 
- rozpoznawanie np. sygnałów, osób – przydatne przy dzisiejszym zapotrzebowaniu na rozpoznawanie ludzi na 

granicach, portach lotniczych w związku z zagrożeniem ze strony potencjalnych terrorystów, przestępców, 
- przydatny w analizach finansowych, ekonomicznych, przewidywaniu kursów czy zachowań rynków. 
 
W wszelkich działań wykorzystuje się systemy decyzyjne. Składają się na niego następujące właściwości: 
 
a) potrafi przechowywać wiedzę o środowisku swojego działania, 
b) ma wyznaczony cel swojego działania związany z oddziaływaniem na środowisko, 
c) może odczytywać informacje o obecnym stanie środowiska wymagającego jego ingerencji, 
d) poprzez analizę swojej wiedzy, potrafi zdecydować jak odpowiednio do postawionego celu zareagować na 

aktualny stan środowiska. 
 
Powyższe właściwości przedstawia poniższy uproszczony schemat systemu decyzyjnego: 
 



 
 
  
 Środowisko działania 
 /\  /\  
 |  | 
 |  | 
 Pozyskiwanie informacji  Wpływ  
 ze środowiska na środowisko 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
   \/ \/  
 Selekcja informacji Podejmowanie 
 Wymagająca podjęcia decyzji decyzji 
  /\  
       |  
  Baza informacji 
 
Uproszczony schemat systemu decyzyjnego.  
 
 
 
Na całym świecie obecnie stosuje się algorytmy decyzyjne w wielu dziedzinach życia. 
Dobrym przykładem jest system automatycznej segregacji korespondencji. Jest on niezwykle przydatny z 
powodu ogromnej liczby listów, wysyłanych przez ludzi każdego dnia. Mimo iż coraz większą działkę 
przejmuje poczta elektroniczna, tradycyjny sposób obiegu korespondencji nie wydaje się odchodzić w 
niepamięć. Aby mógł on działać poprawnie, system musi przeanalizować do kogo ma być dostarczona 
wiadomość. Z powodu, iż pismo ludzkie nie jest jednakowe, wprowadzono uproszczoną, ukierunkowaną formę 
informowania o miejscu przeznaczenia listu.  
Na przestrzeni lat, wprowadzono odpowiednie algorytmy, zwane algorytmami klasyfikującymi, uczącymi się 
czy też algorytmami decyzyjnymi. To właśnie dzięki ich zastosowaniu możliwe jest działania systemu. 
 
Na dzień dzisiejszy metody przedstawione powyżej stosowane dla przykładu w analizach statystycznych, 
ekonomicznych i logistycznych. Pozwalają one na ocenę ryzyka podejmowanego działania oraz informują o 
ewentualnych korzyściach płynących z podjęcia takich a nie innych decyzji. Do zastosowań dochodzą sztuczne 
sieci neuronowe, wstęp do szeroko pojętej sztucznej inteligencji. 
Osoby pracujące w branży, np. analityków giełdowych, posługują się na co dzień algorytmami. Dzięki nim są w 
stanie określić priorytet dla danej spółki, ocenić jej możliwości. Są one jedną z podstawowych informacji, dzięki 
którym osoby postronne podejmują decyzję (inwestują, bądź tej opuszczają „salony”). 
 
 Zbiory przybliżone, ich zastosowanie w dzisiejszym świecie jest już znaczące. Niektórzy analitycy 
twierdzą, że dopiero teraz, na przestrzeni obecnych lat, świat komputerów zaczyna tak naprawdę swój rozwój. 
Wraz z nim dokonuje się postęp w dziedzinach ściśle z nim związanych – produkcji, maszynach, programach 
etc. 
Takie podejście pozwala przypuszczać iż w niedalekiej przyszłości powyższe teorie zostaną pogłębione jeszcze 
bardziej i rozwijane. To z kolei pozwoli zgłębić wiedzę, wiedzę o którą ciągle tak walczymy. 
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