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1. Wstêp
Teoria zbiorów przybli¿onych [4] jest, z logicznego
punktu widzenia, sposobem nowego matematycznego podejcia do pojêæ nieostrych, za w praktyce jest
now¹ metod¹ analizy danych.
W teorii mnogoci zbiór jest definiowany przez
swoje elementy, przy czym nie jest tu potrzebna ¿adna dodatkowa wiedza o elementach uniwersum, z
których tworzymy zbiory. W teorii zbiorów przybli¿onych jest przeciwnie. Zak³adamy, i¿ mamy pewne dane
o elementach uniwersum i dane te s¹ wykorzystywane do tworzenia zbiorów. Elementy, o których mamy
identyczn¹ informacjê s¹ podobne i tworz¹ tzw. zbiory
elementarne. W teorii zbiorów przybli¿onych stanowi¹ one podstawê rozumowania. Suma dowolnych
zbiorów elementarnych jest nazywana zbiorem definiowalnym. Zbiory, które nie s¹ zbiorami definiowalnymi nazywane s¹ zbiorami przybli¿onymi.
Zbiory definiowalne mo¿na jednoznacznie scharakteryzowaæ przez w³asnoci ich elementów, natomiast
zbiorów przybli¿onych nie mo¿na w ten sposób okreliæ,
dlatego w teorii zbiorów przybli¿onych wprowadza siê

pojêcia dolnego i górnego przybli¿enia zbioru. Pojêcia te pozwalaj¹ na scharakteryzowanie ka¿dego zbioru niedefiniowalnego (przybli¿onego) za pomoc¹ dwóch
zbiorów definiowalnych  jego dolnego i górnego
przybli¿enia.
Dolnym przybli¿eniem zbioru s¹ wszystkie elementy, które w wietle posiadanej wiedzy mog¹ byæ jednoznacznie przyporz¹dkowane do rozwa¿anego zbioru,
za górnym przybli¿eniem zbioru s¹ wszystkie elementy, których przynale¿noci do danego zbioru w wietle
posiadanej wiedzy nie mo¿na wykluczyæ. Ró¿nica miêdzy górnym a dolnym przybli¿eniem jest nazywana obszarem brzegowym (brzegiem) zbioru.
Z matematycznego punktu widzenia zbiór jest przybli¿ony wtedy i tylko wtedy, gdy jego obszar brzegowy
jest niepusty.
Spróbujmy zobrazowaæ ró¿nicê miêdzy pojêciami
zbioru ostrego i nieostrego. Przyk³adem zbioru ostrego
jest zbiór liczb parzystych, gdy¿ ka¿d¹ liczbê naturaln¹
mo¿emy jednoznacznie sklasyfikowaæ jako parzyst¹ lub
nieparzyst¹. Zbiór zdolnych studentów jest natomiast
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pojêciem nieostrym, gdy¿ nie zawsze mo¿emy jednoznacznie stwierdziæ, ¿e dany student jest zdolny lub nie.
Jak ju¿ wspomniano, z praktycznego punktu widzenia teoria zbiorów przybli¿onych jest now¹ metod¹ analizy danych. Umo¿liwia ona:
â szukanie zale¿noci miêdzy danymi,
â redukcjê danych,
â okrelenie wagi danych,
â generowanie regu³ decyzyjnych z danych itp.
Za zaletê teorii zbiorów przybli¿onych nale¿y uznaæ
fakt, ¿e:
â nie wymaga ona za³o¿eñ odnonie danych (np.
prawdopodobieñstwa czy rozmytoci),
â zawiera szybkie algorytmy analizy danych,
â u³atwia interpretacjê wyników,
â charakteryzuje siê znaczn¹ prostot¹ matematyczn¹.
Metoda zbiorów przybli¿onych znalaz³a liczne zastosowania, miêdzy innymi w:
â medycynie,
â farmakologii,
â bankowoci,
â lingwistyce,
â rozpoznawaniu mowy,
â ochronie rodowiska,
â bazach danych.
Teoria zbiorów przybli¿onych ma wiele zwi¹zków
z innym dziedzinami, a w szczególnoci:
â teori¹ ewidencji Dempstera-Shafera,
â teori¹ zbiorów rozmytych,
â metodami wnioskowania Boolowskiego.

Mimo to mo¿e byæ ona rozpatrywana jako niezale¿na (samodzielna) dyscyplina naukowa.
Teoria zbiorów przybli¿onych nie jest alternatyw¹
w stosunku do innych istniej¹cych metod  raczej je
uzupe³nia i mo¿e byæ stosowana ³¹cznie z nimi.
Na temat teorii zbiorów przybli¿onych i jej zastosowañ opublikowano na wiecie do tej pory blisko trzy tysi¹ce prac oraz kilkanacie ksi¹¿ek. Wzbudzi³a ona
spore zainteresowanie, g³ównie w USA, Kanadzie, Japonii, Chinach i Indiach, a prace na jej temat prowadzone s¹ równie¿ w wielu innych krajach. Równie¿ w Polsce kilka orodków badawczych zajmuje siê t¹ teori¹
i prowadzi prace nad jej zastosowaniami.
Do tej pory odby³o siê wiele miêdzynarodowych
konferencji na temat teorii zbiorów przybli¿onych oraz
jej zastosowañ. Ponadto na wielu renomowanych, miêdzynarodowych konferencjach organizowano specjalne
sesje powiêcone tej teorii.
Teoria zbiorów przybli¿onych wykaza³a sw¹ u¿ytecznoæ w wielu dziedzinach oraz wzbudzi³a spore zainteresowanie na wiecie i to nie tylko wród informatyków, ale równie¿ wród logików i filozofów. Wymaga
jednak dalszych badañ, w szczególnoci w zakresie
jej podstaw matematycznych oraz mo¿liwoci zastosowania w ró¿nych dziedzinach.
W artykule podane zostan¹ podstawowe pojêcia teorii zbiorów przybli¿onych, przedyskutowane krótko jej
zastosowania oraz dalsze perspektywy.
Wiêcej danych na temat zbiorów przybli¿onych i ich
zastosowañ mo¿na znaleæ w Internecie na stronie
http://www.roughsets.org

2. Zbiory
Zanim podamy g³ówne za³o¿enia teorii zbiorów przybli¿onych, przypomnijmy kilka faktów dotycz¹cych pojêcia
zbioru.
Podstawowym pojêciem matematyki jest pojêcie
zbioru. Niemal wszystkie konstrukcje matematyczne
odwo³uj¹ siê do tego pojêcia.
Sformu³owanie pojêcia zbioru oraz stworzenie teorii zbiorów zawdziêczamy niemieckiemu matematykowi Georgowi Cantorowi (18451918), który przed
oko³o stu laty stworzy³ podwaliny wspó³czesnej teorii
mnogoci. Oryginalna, intuicyjna definicja pojêcia
zbioru sformu³owana przez Cantora [1] brzmi:
Unter einer Manningfaltigkeit oder Menge
verstehe ich nämlich allgemein jedes Viele,
welches sich als Eines denken lässt, d.h. jeden
Inbegriff bestimmter Elemente, welcher durch
ein Gesetz zu einem Ganzen verbunden werden
kann.
Jej t³umaczenie wed³ug Romana Murawskiego [3]
jest nastêpuj¹ce:
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Pod pojêciem rozmaitoci czy zbioru rozumiem mianowicie ogólnie ka¿d¹ wieloæ, która
mo¿e byæ pomylana jako jednoæ, tj. ka¿dy ogó³
okrelonych elementów, które na mocy pewnego prawa mog¹ byæ z³¹czone w jedn¹ ca³oæ.
Lub w nieco prostszym sformu³owaniu:
Pod pojêciem zbioru rozumiemy ka¿de zebranie w jedn¹ ca³oæ M okrelonych dobrze odró¿nionych przedmiotów m naszego ogl¹du czy
naszych myli (które nazywane s¹ elementami M) [3].
Jak widaæ jest to pojêcie intuicyjne i bardzo proste.
W 1902 roku wybitny filozof angielski Bertrand Russell (18721970) zauwa¿y³, ¿e teoria mnogoci jest
sprzeczna, czyli prowadzi do antynomii (sprzecznoci)
logicznych. Antynomia logiczna, w dalszym ci¹gu rozumowania nazywana po prostu antynomi¹, powstaje
wtedy gdy, prowadz¹c poprawne rozumowanie logiczne dochodzimy do sprzecznoci, czyli do zdañ A i nie-A.
Podwa¿a to istotê logicznego rozumowania.

Dla przyk³adu omówimy tzw. antynomiê Russella.
Rozwa¿my zbiór X z³o¿ony ze wszystkich zbiorów Y,
które nie s¹ w³asnymi elementami. Je¿eli przyjmiemy,
¿e X jest swoim w³asnym elementem to X, z definicji,
nie mo¿e byæ swoim elementem; je¿eli za przyjmiemy,
¿e X nie jest swoim elementem to zgodnie z definicj¹
zbioru X musi on byæ swoim elementem. A wiêc przy
ka¿dym za³o¿eniu otrzymujemy sprzecznoæ.
Antynomia Russella wiadczy o tym, ¿e elementami
zbioru nie mog¹ byæ dowolne obiekty, tak jak sobie to
wyobra¿a³ Cantor.
Mog³oby siê wydawaæ, ¿e antynomie s¹ niewinnymi
igraszkami logicznymi, jednak¿e tak nie jest. Podwa¿aj¹ one istotê logicznego rozumowania i dlatego te¿ przez
ponad sto lat próbowano naprawiæ teoriê Cantora lub
zast¹piæ j¹ inn¹ teori¹ zbiorów, jednak¿e jak dot¹d próby te nie doprowadzi³y do pomylnych rezultatów.
Jednoczenie, niezale¿nie od badañ matematyków
i filozofów, pojêcie zbioru zainteresowa³o in¿ynierów.
Okaza³o siê bowiem, ¿e u¿ywaj¹c klasycznego, kanto-

rowskiego pojêcia zbioru nie da siê sformu³owaæ i rozwi¹zaæ wielu problemów praktycznych.
W 1965 roku profesor Lotfi Zadeh z Uniwersytetu
w Berkely zaproponowa³ inne pojêcie zbioru [6], w którym elementy mog¹ nale¿eæ do zbioru w pewnym stopniu, a nie definitywnie, jak to ma miejsce w klasycznej
teorii zbiorów. Propozycja ta znalaz³a bardzo wiele
zastosowañ i zapocz¹tkowa³a ca³¹ lawinê badañ na temat teorii zbiorów rozmytych (fuzzy set theory), jak nazwano teoriê Zadeha. Teoriê zbiorów rozmytych mo¿na uwa¿aæ za pewn¹ formalizacjê pojêæ nieostrych.
Inne podejcie do formalizacji pojêæ nieostrych zosta³o zaproponowane przez autora w artykule Rough
Sets [4]. Teoria zbiorów przybli¿onych (rough set theory) znalaz³a liczne zastosowania i zainteresowa³a wielu logików na wiecie.
Dodajmy, ¿e ani teoria zbiorów rozmytych, ani teoria zbiorów przybli¿onych nie s¹ alternatyw¹ dla klasycznej teorii mnogoci, gdy¿ obie zosta³y sformu³owane przy wykorzystaniu pojêæ zawartych w tej teorii.

3. Wnioskowanie z danych
Podstawowe pojêcia teorii zbiorów przybli¿onych mog¹
byæ sformu³owane ca³kowicie ogólnie, jednak¿e z punktu widzenia zastosowañ tej teorii wygodnie sformu³owaæ
je w terminologii typowej dla analizy danych, któr¹ mo¿na uwa¿aæ za szczególny przypadek wnioskowania indukcyjnego.
Przypomnijmy, ¿e mamy dwa g³ówne rodzaje wnioskowania  dedukcyjne i indukcyjne. Wnioskowanie
dedukcyjne daje narzêdzia s³u¿¹ce do wyprowadzania
zdañ prawdziwych z innych zdañ prawdziwych. Prowadzi ono zawsze do konkluzji prawdziwych. Teoria dedukcji posiada dobrze ugruntowane i powszechnie przyjête podstawy teoretyczne. Wnioskowanie dedukcyjne
jest g³ównym narzêdziem stosowanym w rozumowaniach matematycznych i poza ni¹ nie znalaz³o zastosowania.
W naukach przyrodniczych (np. w fizyce) podstawow¹ rolê odgrywa wnioskowanie indukcyjne. Cech¹
charakterystyczn¹ tego typu wnioskowania jest to, ¿e
nie wychodzi ono (jak w logice dedukcyjnej) od aksjomatów wyra¿aj¹cych wiedzê ogóln¹ o interesuj¹cym
nas wiecie. Punktem wyjcia tego typu rozumowania
s¹ pewne czêciowe fakty dotycz¹ce badanej rzeczywistoci (przyk³ady), które nastêpnie s¹ uogólniane, tworz¹c wiedzê o wiecie szerszym ni¿ ten, który stanowi³
punkt wyjcia wnioskowania.
W przeciwieñstwie do wnioskowania dedukcyjnego,
wnioskowanie indukcyjne nie prowadzi do wniosków
prawdziwych a jedynie do wniosków prawdopodobnych
(mo¿liwych). Nie ma te¿ jednolitych, ogólnie przyjêtych
podstaw teoretycznych. W logice indukcji rozstrzyganie

prawdziwoci hipotez odbywa siê na podstawie eksperymentu a nie drog¹ formalnego rozumowania, charakterystyczn¹ dla logiki dedukcji. Fizyka jest tu najlepsz¹
ilustracj¹.
Powstanie komputerów i nowatorskie ich zastosowania przyczyni³y siê istotnie do gwa³townego wzrostu
zainteresowania wnioskowaniem indukcyjnym. Dziêki
informatyce dziedzina ta rozwija siê niezwykle dynamicznie. Uczenie maszynowe, odkrywanie wiedzy, wnioskowanie z danych, systemy eksperckie i inne stanowi¹
przyk³ady nowych kierunków we wnioskowaniu indukcyjnym. Badania nad teori¹ indukcji zawdziêczaj¹ informatyce nowe inspiracje. Jednak¿e do sytuacji jak¹ mamy w logice dedukcji jest jeszcze bardzo daleka droga.
Nie widaæ bowiem na horyzoncie zarysu teorii indukcji
maj¹cej taki status jak teoria dedukcji.
Reasumuj¹c, cechy charakterystyczne wymienionych rodzajów wnioskowania podano w tabeli.
Wnioskowanie

dedukcyjne

indukcyjne

Zastosowania

matematyka

nauki przyrodnicze i techniczne

Teoria

teoria pe³na

czêciowe teorie

Wnioski

zawsze
prawdziwe

prawdopodobne
(mo¿liwe)

Weryfikacja
hipotez

dowód

eksperyment

Jak widaæ analizê danych nale¿y traktowaæ jako
szczególny przypadek wnioskowania indukcyjnego.
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4. Zbiory przybli¿one i analiza danych
W celu lepszego i bardziej intuicyjnego zrozumienia
podstaw teorii zbiorów przybli¿onych z punktu widzenia
analizy danych zacznijmy od prostego przyk³adu. Rozpatrzmy zbiór danych podanych w tabeli. Wiersze tabeli opisuj¹ pacjentów, kolumny tabeli oznaczone jako ból

g³owy, ból miêni, temperatura reprezentuj¹ symptomy
choroby i nazywane s¹ atrybutami warunkowymi. Kolumna oznaczona jako grypa definiuje podzia³ pacjentów na dwie klasy  choruj¹cych na grypê i niechoruj¹cych  i nazwany jest atrybutem decyzyjnym.

Pacjent

Ból g³owy

Ból miêni

Temperatura

Grypa

1

nie

tak

podwy¿szona

tak

2

tak

nie

podwy¿szona

tak

3

tak

tak

wysoka

tak

4

nie

tak

normalna

nie

5

tak

nie

podwy¿szona

nie

6

nie

nie

wysoka

tak

Tabele takiego rodzaju nazywamy tablicami decyzyjnymi. Rzeczywiste tablice decyzyjne mog¹ zawieraæ
du¿o wiêcej atrybutów i przypadków. Ponadto, oprócz
atrybutów jakociowych mog¹ tak¿e zawieraæ wartoci
liczbowe. W pewnych przypadkach niektóre wartoci
atrybutów mog¹ byæ nieznane.
Problem bêd¹cy przedmiotem naszego zainteresowania mo¿e byæ okrelony nastêpuj¹co: nale¿y znaleæ
zale¿noæ pomiêdzy wystêpowaniem grypy (lub jej niewystêpowaniem) a symptomami opisuj¹cymi pacjentów.
Inaczej mówi¹c, celem jest opisanie zbioru przypadków
{1, 2, 3, 6} (lub zbioru {4, 5}) w kategoriach wartoci
atrybutów warunkowych.
Zauwa¿my, ¿e analizowane dane s¹ niespójne, gdy¿
przypadki 2 i 5 dostarczaj¹ sprzecznych informacji, tzn.
obaj pacjenci opisani s¹ tymi samymi wartociami atrybutów warunkowych, lecz s¹ przydzieleni do ró¿nych
klas decyzyjnych. Oznacza to, ¿e zbiór pacjentów cierpi¹cych z powodu grypy nie mo¿e byæ jednoznacznie
opisany w kategoriach symptomów ból g³owy, ból miêni,
temperatura. Mo¿emy jednak opisaæ ten zbiór w sposób
przybli¿ony. W oparciu o posiadane dane mo¿na stwierdziæ, ¿e:

Przedstawmy obecnie powy¿sze rozwa¿ania bardziej formalnie.
Tablice danych, takie jak podano w powy¿szym
przyk³adzie, nazywane s¹ czêsto systemami informacyjnymi.
System informacyjny, jest czwórk¹ (U,A,V,f), gdzie:
U jest niepustym i skoñczonym zbiorem obiektów nazywanym uniwersum; A jest niepustym i skoñczonym
zbiorem atrybutów; V = Ua Î A Va , Va jest dziedzin¹
atrybutu a Î A; a f : U ´ A ® V jest funkcj¹ informacyjn¹, tak¹, ¿e "a Î A, x Î U f (a,x) Va .
Z ka¿dym podzbiorem atrybutów B Í A zwi¹zana
jest binarna relacja I (B), nazywana relacj¹ nierozró¿nialnoci, zdefiniowana jako
I (B) = {(x, y) Î U ´ U : "a Î B f (a, x) = f (a, y)}

â {2, 5} jest zbiorem przypadków, które nie mog¹ byæ
jednoznacznie przydzielone do klasy grypa lub do
klasy brak grypy, ze wzglêdu na sprzeczny opis atrybutami warunkowymi.

Jeli (x, y) Î I (B) to obiekty x i y s¹ nierozró¿nialne
ze wzglêdu na podzbiór atrybutów B. Relacja nierozró¿nialnoci jest relacj¹ równowa¿noci. Rodzinê wszystkich klas abstrakcji relacji I (B), czyli podzia³ zbioru U za
pomoc¹ B, oznaczamy jako U / I(B). B(x) oznacza klasê
abstrakcji relacji I (B) zawieraj¹c¹ obiekt x i nazywane
jest zbiorem B-elementarnym.
Je¿eli w systemie informacyjnym wyró¿niamy roz³¹czne zbiory atrybutów warunkowych C i atrybutów decyzyjnych D (gdzie A = C È D), to system taki nazywany jest tablic¹ decyzyjn¹.
Niech S = (U, A, V, f ) bêdzie systemem informacyjnym, X niepustym podzbiorem U oraz B Í A. Celem
jest opisanie zbioru X w kategoriach wartoci atrybutów ze zbioru B. Prowadzi to do zdefiniowania dwóch
zbiorów B (X ) i B * (X ), nazywanych odpowiednio B*
dolnym przybli¿eniem i B-górnym przybli¿eniem
X. Definiujemy je jako

Dwa pierwsze zbiory s¹ przybli¿eniami klasy decyzyjnej grypa, nazywanymi odpowiednio jej dolnym
i górnym przybli¿eniem.

B (X ) = { x Î U : B (x) Í X }
*
B * (X ) = { x Î U : B (x) Ç X ¹ Æ}

â {1, 3, 6} jest maksymalnym zbiorem przypadków,
które na podstawie opisu atrybutami warunkowymi
s¹ z pewnoci¹ zaklasyfikowane do klasy pacjentów choruj¹cych na grypê;
â {1, 2, 3, 5, 6} jest zbiorem przypadków, których przydzielenie do klasy pacjentów choruj¹cych na grypê
jest mo¿liwe, na podstawie opisu atrybutami warunkowymi;
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Zbiór B NB (X ) = B * (X )  B (X ) jest nazywany B*
-brzegiem zbioru X.
Dolne przybli¿enie B (X ) zbioru X jest zbiorem
*
obiektów, które na podstawie zbioru atrybutów B mo¿na z pewnoci¹ zaliczyæ do zbioru X, podczas gdy
obiekty nale¿¹ce do zbioru B * (X ) (w wietle atrybutów B) mog¹ byæ jedynie uznane jako mo¿liwe, ¿e
nale¿¹ do zbioru X. B-brzeg zbioru B NB (X ) zawiera
obiekty, których nie mo¿na jednoznacznie przydzieliæ
do zbioru X z uwagi na sprzeczny opis w terminach
atrybutów B. Natomiast obiekty ze zbioru U / B * (X )
z pewnoci¹ nie nale¿¹ do zbioru X. Jeli B NB (X ) ¹ Æ
to o zbiorze X mówimy, ¿e jest on zbiorem B-przybli¿onym. W przeciwnym razie jest on zbiorem B-definiowalnym (dok³adnym).

Graficzn¹ ilustracjê przybli¿enia pokazano na rysunku.
Zbiory elementarne

Zbiór

Uniwersum

Formalne w³aciwoci przybli¿eñ pokazano poni¿ej.
1) B (X ) Í X Í B * (X ),
*
2) B (Æ) = B * (Æ) = Æ; B (U ) = B * (U ) = U,
*
*
*
*
*
3) B (X ÈY ) = B (X ) È B (Y ),
4) B (X ÇY ) = B (X ) Ç B (Y ),
*
*
*
5) X Í Y implikuje B (X ) Í B (Y ) oraz B * (X ) Í B * (Y ),
*
*
6) B (X ÈY )B (X ) È B (Y ),
*
*
*
7) B * (X ÈY ) Í B * (X ) Ç B * (Y ),
8) B ( X ) =  B * (X ),
*
9) B * ( X ) =  B (X ),
*
10) B (B (X )) = B * (B (X )) = B (X ),
* *
*
*
11) B * (B * (X )) = B (B * (X )) = B * (X ).
*

Done przybli¿enie

Górne przybli¿enie

Zbiór przybli¿ony X mo¿e byæ scharakteryzowany
ilociowo za pomoc¹ wspó³czynnika dok³adnoci przybli¿enia a B (X )

|B * (X )|

a B (X ) = 
|B * (X )|

gdzie |X | oznacza licznoæ zbioru X.

Z w³aciwoci tych widaæ, ¿e przedstawione przybli¿enia stanowi¹ wnêtrze i domkniêcie w topologii generowanej przez dane.

Przybli¿enia zbiorów s¹ podstawowymi matematycznymi pojêciami teorii zbiorów przybli¿onych i s³u¿¹
do opisu nieprecyzyjnej wiedzy o interesuj¹cych nas
zjawiskach. S¹ one tak¿e u¿ywane do znajdowania zale¿noci miêdzy danymi, ale t¹ problematyk¹ nie bêdziemy siê zajmowaæ.

5. Co dalej?
W wielu orodkach badawczych w Polsce, USA, Kanadzie, Japonii, Chinach, Indiach i w Europie prowadzone
s¹ intensywne prace dotycz¹ce ró¿nych aspektów teorii zbiorów przybli¿onych. Obejmuj¹ one miêdzy innymi:
â aspekty filozoficzne,
â podstawy matematyczne,
â ró¿ne uogólnienia i rozszerzenia,
â zwi¹zki z innymi podobnymi teoriami,
â ró¿norodne zastosowania,
â oprogramowanie,
â prace konstrukcyjne.
Teoriê zbiorów przybli¿onych mo¿na uwa¿aæ za
szczególny przypadek realizacji idei Fregego dotycz¹cej pojêæ nieostrych (vagueness). Istnieje pogl¹d, ¿e
teoria zbiorów przybli¿onych daje tu nowe narzêdzie do

badania logiki pojêæ nieostrych, a w szczególnoci wyjania niektóre paradoksy nieostroci (the soritex paradox). Wielu filozofów i logików prowadzi badania w tym
kierunku (patrz [5]).
Pojêcie nierozró¿nialnoci (indiscernibility relation),
stanowi¹ce podstawê teorii zbiorów przybli¿onych, jest
cile zwi¹zane z podan¹ przez Leibnitza zasad¹ nierozró¿nialnoci identycznych obiektów (indiscernibility
of identicals). Ten aspekt zbiorów przybli¿onych zainteresowa³ równie¿ wielu filozofów, którzy prowadz¹ badania w tym zakresie.
Prace dotycz¹ce podstaw teoretycznych zbiorów
przybli¿onych obejmuj¹:
â ich algebraiczne i topologiczne w³asnoci;
â ró¿ne logiki zwi¹zane ze zbiorami przybli¿onymi;
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â aspekty probabilistyczne zbiorów przybli¿onych,
miêdzy innymi zwi¹zki z twierdzeniem Bayesa;

â teoria ewidencji Dempstera-Shafera,

â aspekty teorio mnogociowe zbiorów przybli¿onych,
w tym zwi¹zki z mereologi¹ Leniewskiego;

Teoria zbiorów przybli¿onych zosta³a równie¿ u¿yta
do rozszerzenia niektórych znanych teorii, takich jak
np. sieci neuronowe (rough neural networks), czy sieci
Petriego (rough Petri networks). S¹ to obiecuj¹ce kierunki rozwijane przez wielu badaczy.
Bardzo intensywnie prowadzone s¹ prace nad ró¿nymi nowatorskimi zastosowaniami teorii zbiorów przybli¿onych. Obejmuj¹ one miêdzy innymi teoriê decyzji, medycynê, ekonomiê, teoriê sterowania i teoriê konfliktów.
Szersze zastosowanie omawianej teorii wymagaj¹ odpowiedniego oprogramowania komputerowego.
Opracowano ju¿ wiele systemów s³u¿¹cych do tego celu i w dalszym ci¹gu prowadzone s¹ w tym zakresie intensywne prace.
Aby w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoci, jakie daje teoria zbiorów przybli¿onych w analizie danych, konieczne
jest opracowanie komputerów lepiej przystosowanych
do spo¿ytkowania jej zalet. Prace w tym kierunku prowadzone s¹ na uniwersytecie w Osace. Miejmy nadziejê, ¿e doprowadz¹ one do powstania nowych koncepcji
komputerów, lepiej przystosowanych do analizy danych.
Bli¿sze informacje na poruszane tu tematy mo¿na
znaleæ w Internecie.

â analizê przybli¿on¹, funkcje przybli¿one, przybli¿on¹ ci¹g³oæ oraz przybli¿one ró¿niczkowanie i ca³kowanie (w sensie analizy niestandardowej a nie
w sensie metod numerycznych).
W wy¿ej podanych kierunkach prowadzone s¹ badania. Maj¹ one na celu pe³niejsze wyjanienie podstaw
teorii zbiorów przybli¿onych, g³ównie z punktu widzenia
szeroko rozumianych w³asnoci matematycznych.
Teoria zbiorów przybli¿onych jest uogólniana i modyfikowana na wiele sposobów. Miêdzy innymi zamiast
relacji równowa¿noci, stanowi¹cej punkt wyjcia do
definicji zbioru przybli¿onego, przyjmowane s¹ inne relacje (np. relacja tolerancji). Bardzo du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê równie¿ badania dotycz¹ce sformu³owania podstaw teorii zbiorów przybli¿onych w oparciu
o pewne koncepcje prawdopodobieñstwa.
Wa¿ne s¹ równie¿ badania nad zwi¹zkami teorii
zbiorów przybli¿onych z innymi teoriami dotycz¹cymi
formalnych modeli nieprecyzyjnoci pojêæ, takich jak:
â teoria zbiorów rozmytych,

â statystyczne metody analizy danych.

6. Zakoñczenie
Podane tu sformu³owanie podstawowych pojêæ teorii
zbiorów przybli¿onych jest bardzo proste, a tym samym niestety niewystarczaj¹ce dla celów praktycznych.
Jego zastosowanie do rozwi¹zywania rzeczywistych
problemów wymaga³o wielu rozszerzeñ i uzupe³nieñ.
Pozwoli³y one na stworzenie narzêdzia matematycznego, które mog³o byæ z powodzeniem zastosowane do
rozwi¹zywania z³o¿onych problemów. Zainteresowany
czytelnik znajdzie odpowiednie dane w Internecie.
Teoria zbiorów przybli¿onych, jak ju¿ wspomniano,
nie jest alternatyw¹ dla klasycznej teorii zbiorów. Jest
ona pewn¹ formalizacj¹ pojêæ nieprecyzyjnych (nieostrych), tym praktyczniejsz¹, ¿e wykorzystuje dobrze zna-

n¹ terminologiê pojêæ precyzyjnych. Pojêcia nieprecyzyjne s¹ w niej przedstawiane za pomoc¹ dwóch pojêæ
precyzyjnych (dolnego i górnego przybli¿enia), co pozwala na operowanie klasycznym aparatem teorii mnogoci przy wyra¿aniu i analizie pojêæ nieprecyzyjnych.
Teoria zbiorów przybli¿onych znalaz³a liczne zastosowania, jednak¿e dalszy jej rozwój wymaga nadal
badania jej podstaw matematycznych. Konieczne jest
stworzenie ogólnie dostêpnego oprogramowania opartego na tej metodzie, a tak¿e odpowiednie rozwi¹zania sprzêtowe. Prace w tym zakresie prowadzone s¹
ju¿ w wielu krajach.
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Abstract
Rough set theory is a new mathematical approach to imperfect knowledge.
The problem of imperfect knowledge has been tackled
for a long time by philosophers, logicians and mathematicians. Recently it has also become a crucial issue for
computer scientists, particularly in the area of artificial
intelligence. There are many approaches to the problem
of how to understand and manipulate imperfect knowledge. The most successful one is, no doubt, the fuzzy
set theory proposed by Zadeh.
The rough set theory proposed by the author presents
another approach to this problem still. The theory has
attracted the attention of many researchers and practitioners all over the world, who contributed essentially to
its development and applications.
Rough set theory has an overlap with many other theories. However we will refrain to discuss these connections
here. Despite of the above mentioned connections rough
set theory may be considered as the independent discipline in its own rights.

Rough set theory has found many interesting applications. The rough set approach seems to be of fundamental importance to AI and cognitive sciences, especially
in the areas of machine learning, knowledge acquisition,
decision analysis, knowledge discovery from databases,
expert systems, inductive reasoning and pattern recognition.
The main advantage of rough set theory in data analysis
is that it does not need any preliminary or additional information about data  like probability in statistics, or
basic probability assignment in Dempster-Shafer theory,
grade of membership or the value of possibility in fuzzy
set theory.
In this paper basic concepts of rough set theory are outlined, and various applications are briefly discussed.
At the end future problems and prospects of the theory
are pointed out.

S³owa kluczowe:

zbiory (sets), zbiory przybli¿one (rough sets), zbiory rozmyte (fuzzy sets),
pojêcia nieostre (vagueness), analiza danych (data mining)
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