
Η ασάφεια και τα Ασαφή Σύνολα   

 

 

 

∆ρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος 

Σχολικός Σύµβουλος κλάδου ΠΕ03 

www.p-theodoropoulos.gr 

 

 

 

Εισαγωγή 

Η έννοια του ασαφούς συνόλου εισήχθη από τον Zadeh το 1965 και δηµιούργησε 

πραγµατική επανάσταση στο χώρο των Μαθηµατικών, διότι ελευθέρωσε το πνεύµα 

από την καντοριανή αντίληψη. Γρήγορα εκδηλώθηκε έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον 

από µαθηµατικούς επιστήµονες και έτσι νέες έννοιες µε πολλές εφαρµογές άρχισαν 

να εισάγονται στα Μαθηµατικά, όπως: Ασαφή Σύνολα (Fuzzy Sets), Ασαφής Λογική 

(Fuzzy Logic), Πλειότιµες Λογικές (Many Valued Logics) κλπ.  

Η ασάφεια και η αοριστία απέκτησαν µαθηµατική δοµή!                                                  

Το φράγµα του 0-1 και της δίτιµης Λογικής έσπασε!  

 

Ασαφή Σύνολα 

Η βασική ιδέα για τον ορισµό των ασαφών συνόλων από τον Zadeh ήταν η γενίκευση 

της χαρακτηριστικής ή δείκτριας συνάρτησης ενός συνόλου A. Ως γνωστόν, κάθε 

υποσύνολο Α ενός κλασικού (µη ασαφούς) συνόλου Χ µπορεί να ταυτιστεί1 µε την 

χαρακτηριστική του συνάρτηση  ΙΑ :  Χ → {0, 1}, διότι, αν ορίσουµε το σύνολο:  

{ }}1 ,0{   :   / :}1 ,0{ →= XffX  

τότε η δοµή:  

XXPXP
c   ,  ,  ,  ,  ),()( ∅∩∪=   

είναι ισόµορφη µε την δοµή: 

1  ,0  ,  min,  max,  ,}1 ,0{)( ¬= X
XI  
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 Συνεπώς ένα σύνολο Α µπορεί να οριστεί και από την χαρακτηριστική του συνάρτηση. 



όπου max και min είναι η επέκταση των αντίστοιχων διµελών πράξεων του {0,1} στο 

σύνολο των συναρτήσεων και η µονοµελής πράξη ¬ ορίζεται ως εξής:  ¬f  := 1 - f. Με 

0 και 1 στη δοµή Ι(Χ) και σ’ αυτές που ακολουθούν συµβολίζουµε τις αντίστοιχες 

σταθερές συναρτήσεις ελπίζοντας πως δεν δηµιουργείται σύγχυση. Η τιµή της 

χαρακτηριστικής συνάρτησης ενός υποσυνόλου Α του Χ για κάθε x ∈ Χ εκφράζει τον 

βαθµό (0 ή 1) µε τον οποίον το στοιχείο x ανήκει στο σύνολο Α.  

Γενικεύοντας τώρα, ορίζουµε ως ασαφές σύνολο σε ένα γενικό σύνολο, σύµπαν 

(universe) Χ κάθε συνάρτηση:  

f   :   Χ  →  [0, 1]. 

Παρατηρούµε ότι οι τιµές της συνάρτησης  f (membership function) του ασαφούς 

συνόλου2 f  ανήκουν στο σύνολο [0, 1] και συγκρίνοντας µε τις τιµές των 

χαρακτηριστικών συναρτήσεων συµπεραίνουµε ότι η τιµή  f(x) για κάθε  x ∈ X  

δηλώνει τον βαθµό µε τον οποίον το στοιχείο x ανήκει στο ασαφές σύνολο f. Αν για 

κάποιο x∈X ισχύει  f(x) = 0, τότε το x δεν ανήκει στο ασαφές σύνολο f, αν f(x) = 1 

τότε ανήκει και αν  0 < f(x) < 1, τότε δεν είναι ξεκάθαρο αν το x ανήκει ή δεν ανήκει 

στο f  και αυτό δικαιολογεί τον όρο “ασαφές σύνολο”.    

Οι πράξεις µεταξύ των ασαφών συνόλων ορίζονται µε την βοήθεια αντίστοιχων 

διµελών πράξεων που ορίζονται στο διάστηµα [0, 1] και επεκτείνονται στο σύνολο 

των συναρτήσεων, όπως ακριβώς και στην δοµή Ι(Χ). Πιο συγκεκριµένα, για τον 

ορισµό της πράξης της “τοµής” µεταξύ ασαφών συνόλων χρησιµοποιείται µία 

συνάρτηση (διµελής πράξη στο [0, 1]):   

Τ  :  [0, 1]
2
  →  [0, 1]  

που ικανοποιεί τις σχέσεις: 
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Μία τέτοια συνάρτηση Τ  λέγεται t-norm. Π.χ. η συνάρτηση T(x, y) = xy είναι t-norm. 

Ο περιορισµός όλων των t-norms στο σύνολο {0, 1}
2
 είναι η συνάρτηση min.  

Σε κάθε t-norm αντιστοιχεί µία συνάρτηση S, η οποία ορίζεται από την σχέση:  

S(x, y) := 1 - T(1-x, 1-y) 

και λέγεται  t-conorm. O περιορισµός των t-conorms στο σύνολο {0, 1}
2
 είναι η 

συνάρτηση max. Για τον ορισµό της πράξης της “ένωσης” µεταξύ δύο ασαφών 

συνόλων που αντιστοιχεί σε µία “τοµή” χρησιµοποιείται η αντίστοιχη t-conorm.   
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 Κάθε ασαφές σύνολο ταυτίζεται µε την αντίστοιχη συνάρτηση.  



Τελικά οδηγούµαστε στην δοµή: 

1  ,0  ,  ,  ,  ,]1 ,0[:)( ¬= TSXF
X  

όπου S και T η επέκταση των αντίστοιχων πράξεων στο σύνολο [0, 1]
X
 , που είναι η 

δοµή των ασαφών συνόλων στο Χ.  

Είναι ευνόητο ότι µπορούµε να ορίσουµε τόσες “τοµές” και “ενώσεις” µεταξύ των 

ασαφών συνόλων όσες είναι οι t-norms και οι αντίστοιχες t-conorms. Πράγµατι στην 

θεωρία ασαφών συνόλων βλέπουµε να ορίζονται πολλές τέτοιες πράξεις µε ιδιαίτερη 

ονοµασία η καθεµία. Σηµειώνεται δε ότι ο περιορισµός όλων των “τοµών” των 

ασαφών συνόλων στα κλασικά (καντοριανά) σύνολα είναι η γνωστή πράξη της τοµής 

µεταξύ των κλασικών συνόλων και ο περιορισµός όλων των “ενώσεων” των ασαφών 

συνόλων στα κλασικά σύνολα είναι η γνωστή πράξη της ένωσης µεταξύ των 

κλασικών συνόλων και αυτό δικαιολογεί ότι η δοµή των ασαφών συνόλων αποτελεί 

γενίκευση της δοµής των κλασικών συνόλων. 

 

 ΙΒ – ασάφεια  

Ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πατρών ∆ρόσος Κωνσταντίνος, στην ερευνητική 

οµάδα του οποίου έχω την τιµή να ανήκω και εγώ, είχε την ιδέα πως η µετάβαση από 

τα κλασικά µοντέλα της συνολοθεωρίας στα µη-συµβατικά θα εισήγαγε στην ουσία 

και µη-κλασικά αντικείµενα που η λογική τους θα ήταν πλειότιµη. Έτσι λοιπόν η 

ασάφεια θα µπορούσε να εκφρασθεί καλύτερα µε την βοήθεια της µη-συµβατικής 

θεωρίας και της θεωρίας των µοντέλων του Boole σύµφωνα µε την παρακάτω βασική 

ιδέα. 

Παραπάνω είδαµε ότι η δοµή Ι(Χ), που στηρίζεται στο σύνολο {0, 1} εφοδιασµένο µε 

τις αλγεβρικές πράξεις max, min και ¬ είναι ισόµορφη µε την δοµή P(X). Αν δούµε 

όµως το σύνολο {0, 1} ως την τετριµµένη άλγεβρα Boole 2 = {0, 1}µε τις γνωστές 

πράξεις ∨, ∧ και ¬ και ορίσουµε την δοµή: 

1  ,0  ,  ,  ,  ,}1 ,0{)(2 ¬∧∨= X
X  

όπου ∨ και  ∧ είναι η επέκταση των αντίστοιχων πράξεων της τετριµµένης άλγεβρας 

Boole στο σύνολο {0, 1}
Χ
  και η πράξη ¬ όπως ορίστηκε προηγουµένως, τότε 

αποδεικνύεται εύκολα ότι και οι δοµές P(X) και 2(Χ) είναι ισόµορφες.  

Στην δοµή 2(Χ) η τιµή  ΙΑ(x) ∈ {0, 1} για κάθε  x ∈ X  ερµηνεύεται ως η τιµή 

αλήθειας της πρότασης “x ∈ A”, δηλαδή:  

AxxI A ∈=:)( . 

Γενικεύοντας, θεωρούµε το σύνολο: 



{ }IBXffIB X    :   / : →=  

όπου ΙΒ µια πλήρης γενικότερη άλγεβρα Boole. Κάθε στοιχείο (συνάρτηση) του 

παραπάνω συνόλου ορίζει ένα ασαφές σύνολο στο Χ. Επειδή οι τιµές των 

συναρτήσεων αυτών είναι στοιχεία της άλγεβρας Boole IB, τα ασαφή αυτά σύνολα θα 

τα λέµε ΙΒ-ασαφή σύνολα.   

Για κάθε IB-ασαφές σύνολο  f  στο Χ και για κάθε x ∈ X η τιµή  f(x) εκφράζει την 

τιµή αλήθειας της πρότασης “x ∈ f ”, δηλαδή:  

fxxf ∈=:)( . 

Η ένωση και η τοµή των ΙΒ-ασαφών συνόλων ορίζονται µε την βοήθεια των  

επεκτάσεων των πράξεων ∨ και ∧ της άλγεβρας Boole ΙΒ στο σύνολο IB
X
  και το 

συµπλήρωµα µε την πράξη ¬. Έτσι λοιπόν οδηγούµαστε στην δοµή: 

IBIB
X

IBXIB 1  ,0  ,  ,  ,  ,)( ¬∧∨=  

που είναι η δοµή των ΙΒ-ασαφών συνόλων στο Χ.  

Ένα βασικό πλεονέκτηµα της παραπάνω δοµής είναι ότι η λογική που 

χρησιµοποιείται είναι η κλασική, δηλαδή η λογική που στηρίζεται σε άλγεβρες Boole, 

όχι φυσικά η δίτιµη, αφού για την έκφραση της IB-ασάφειας δεν χρησιµοποιούµε την 

τετριµµένη άλγεβρα Boole. Το µειονέκτηµα είναι ότι δηµιουργείται ένα ποιοτικό και 

όχι ποσοτικό περιβάλλον.   

Έχει ακόµη ενδιαφέρον να αναφέρουµε ότι στην περίπτωση που υπάρχει ασάφεια και 

στα στοιχεία του Χ, οπότε η σχέση της ισότητας δεν είναι δίτιµη, τότε ως ΙΒ-ασαφές 

σύνολο στο Χ ορίζεται κάθε συνάρτηση:    

 .)(  όπου  ,    )(  :  XfdomIBfdomf ⊆→  

Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι, επειδή η σχέση της ισότητας στο Χ δεν είναι δίτιµη η 

τιµή αλήθειας της πρότασης “x ∈ f ” ορίζεται για όλα τα στοιχεία του Χ  και όχι µόνο 

για τα στοιχεία του dom(f), ως εξής:   

Για κάθε x ∈ Χ ορίζουµε:   

( )yxyffx
fdomy

=∧=∈
∈
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 όπου η τιµή αλήθειας yx =  ορίζεται κατάλληλα.  

 Σηµείωση: Για µια αυστηρότερη θεµελίωση και περιγραφή των παραπάνω δοµών 

αρκούν µόνο δύο πράξεις, η µία αντιστοιχεί στο συµπλήρωµα ενός συνόλου και η 

άλλη σε µία από τις δύο πράξεις της ένωσης ή της τοµής, αφού ισχύουν οι ισότητες: 



( ) ( )
c c

,   ,   ( ),   

 ( )               (Νόµοι του De Morgan)

max( ,  )  min(1 ,  1 ),    min( ,  )  max(1 ,  1 ) 

&    ( , ) 1 (1 ,  1 ).        
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