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آشنایی با مجموعهی فازی مردد و انواع آن

درمسائل زندگی روزمره و تصمیمگیری در علوم مختلف بایستی با تعیین مدل ریاضی مسئله و بکارگیری ابزارهای
ریاضی به حل آنها بپردازیم .اما برای بیان دادههای نسبی و مبهم تاکنون ابزارهای مختلفی نظیر مجموعههای بازه
مقدار و مجموعههای فازی ،مجموعههای فازی شهودی و انواع مختلف آنها بیان شده است .تورا در سال  2009با
معرفی مجموعههای فازی مردد افق جدیدی برای بحث روی مسائلی که با شک و تردید در تصمیمگیری مواجه
مجموعهها در مسائل تصمیمگیری پرداخته شد .در این مقاله باتوجه به کاربردی بودن این مجموعهها جهت آشنایی
هرچه بیشتر پژوهشگران به مروری برانواع مجموعههای فازی مردد نظیر مجموعههای فازی مردد دوآل ،مجموعههای
فازی مردد تعمیم یافته و ...میپردازیم.
واژههای کلیدی :مجموعههای فازی مردد ،مجموعههای فازی مردد کمی ،مجموعههای فازی مردد کیفی.
دریافت1398/08/26 :

اصالح1398/11/03 :

پذیرش1398/12/07 :

 -1مقدمه
پدیدههای طبیعی همواره دارای ابهام و عدم قطعیت میباشند که بایستی در مدلبندی ریاضی درنظر گرفته شوند ،بههمین
منظور برای بیان متغیرهای مبهم ،زاده ( )1965به معرفی مجموعههای فازی پرداخت و در ادامه در سال  1980مجموعههای
فازی نوع  2و در سال  1986مجموعههای فازی شهودی مطرح شد (آتاناسوف1986 ،؛ دابیوس و همکاران .)1980 ،اخیرا
پژوهشگران برای بررسی مسائلی که با تردید و شک همراه میباشند ،مجموعههای فازی مردد را مطرح کردند و پژوهشهای
زیادی در این زمینه در حال انجام است.
تورا درسال  ،2012به معرفی مجموعههای فازی مردد پرداخت .در مفهوم مجموعههای فازی مردد دوآل مطرح شد( ژو و
همکاران .)2012 ،در سال  2013روابط مجموعههای فازی مردد بازه مقدار وکاربرد آن درمسائل تصمیمگیری بیان گردید
(چن و همکاران .)2013 ،مجموعههای فازی مردد تعمیم یافته و کاربردهای آنها توسط کیا و همکاران ( )2013بحث گردید.
مجموعههای فازی مردد مثلثی و کاربردهای متنوع آنها معرفی شد (کیا و همکاران2013 ،؛ وی و همکاران .)2014 ،در ژو
و همکاران ( )2015به بررسی مجموعه های فازی مردد گسترش یافته پرداخته شد.
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هستند ،گشود .در ادامهی کار تورا به گسترش کمی و کیفی مجموعههای فازی مردد و اعمال روی آنها و کاربرد این

در سال  2014یک مدل مجموعهی نرم جدید به نام مجموعهی مردد نرم بررسی شد (ونگ و همکاران .)2014 ،در
رودریگز و همکاران ( )2014اختالف و تمایز مجموعههای فازی و مجموعههای فازی مردد مرور شد .لیو و همکاران
به معرفی مقیاس فاصله و تشابه برای مجموعههای فازی زبانی مردد پرداختند و کاربرد این مقیاسها در مسائل
تصمیمگیری چند معیاره در سال  2015مطرح گردید (لیا و همکاران2014 ،؛ لی و همکاران .)2015 ،وی و همکاران
( )2016مجموعههای زبانی فازی مردد و حساب روی آن را تحقیق کردند .ونگ و همکاران ( )2014مفهوم مجموعههای
زبانی مردد فازی را به مجموعههای زبانی مردد فازی بازهمقدار گسترش داده و کاربرد آن را در مسائل تصمیمگیری
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چندمعیاره بررسی کردند .مجموعههای فازی مردد به مجموعههای زبانی فازی مردد دوآل توسعه داده شد و عملگرها
روی آن وکاربرد آن در تصمیمگیری بحث شد (یانگ .)2014 ،دهمیری و همکاران ( )2002روی گسترش مجموعه های
مردد روی مشبکها و دو مفهوم پایهای آن مطالعه کردند.
اخیرا عناصر و مجموعههای زبانی سهتایی مثلثی و عملگرها روی آنها مطرح شد (فهمی .)2018 ،در سال 2018
ساختاری جدید تحت عنوان مجموعههای فازی مردد دوقطبی مقدار بهعنوان تعمیمی از مجموعههای فازی بحث شد.
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در ادامه ،الکندود و همکاران ( )2019با مروری بر عدد فازی مردد به توسعهی آنها پرداخته و مجموعههای فازی مردد
توسعهیافتهی دوآل را مطرح کردند .سپس عمگرهای تجمعی برای مجموعههای فازی زبانی مردد بیان گردید (رانگ و
همکاران.) 2020 ،
اما از آنجایی که مجموعههای مردد به سرعت در حال گسترش میباشند ،در این مقاله مروری بر انواع مجموعههای
فازی مردد خواهیم داشت ،باشد که شرایط آشنایی و عالقهمندی هر چه بیشتر محققان و پژوهشگران را فراهم آورد.

 -2انواع مجموعههای مردد فازی
در این قسمت به آشنایی با مجموعههای مردد فازی میپردازیم.
 -1-2مجموعههای فازی مردد

تعریف  -1-2فرض کنید 𝑋 یک مجموعهی ثابت باشد (زو و همکاران ،)2012 ،مجموعهی فازی مردد ( )HFSروی
تابعی است که اگرروی 𝑋 بهکاربرده شود یک زیرمجموعه از

][0,1

را نتیجه دهد .خیا و خو ( ،)2011نماد

𝑋

ریاضی HFS

را بهصورت زیر بیان کردند:
}𝑋 ∈ 𝑥| > )𝑥( 𝐴𝐴 = {< 𝑥, ℎ

که )𝑥( 𝐴 ℎمجموعهای از مقادیر متعلق به

][0,1

است که درجه عضویتهای ممکن عنصر 𝑋 ∈ 𝑥 نسبت به مجموعهی

𝐴 را نمایش میدهد .برای راحتی ℎ𝐴 (𝑥) ،عنصرفازی مردد نامیده میشود (.)HFE
مثال  -1-2فرض کنید

}𝑋 = {1,2

مجموعهی مرجع باشد،

}> }𝐴 = {< 1, {0.2,0.4,0.6} >, < 2, {0.4,0.8,1.0

یک

مجموعهی فازی مردد ،با دو عنصرفازی مردد است (در مجموعههای فازی هر عضو با یک درجهی عضویت متعلق به
][0,1

مشخص میشود ،در مجموعههای فازی مردد چون در تعیین درجهی عضویت هرعنصر شک و تردید وجود دارد،

درجه عضویت هرعنصر با مجموعهای از مقادیر متعلق به

][0,1

بیان میگردد).

 -2-2مجموعههای فازی مردد دوگان

تعریف  -2-2فرض کنید 𝑋 مجموعهی مرجع باشد (چن و همکاران ،)2013 ،مجموعهی فازی مردد

دوگان )(DHFS

روی𝑋 بهصورت زیر تعریف میشود:
𝐷 = {< 𝑥, ℎ(𝑥), 𝑔(𝑥) > |𝑥 ∈ 𝑋},

که )𝑥( ℎو )𝑥(𝑔 دو مجموعه از مقادیر در بازهی ] [0,1میباشند که بهترتیب درجهی عضویت و درجهی عدم عضویت
عنصر

𝑋∈𝑥
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به مجموعهی 𝐷 را با شرایط زیر نشان میدهد:
0 ≤ 𝛾, 𝛿 ≤ 1, 0 ≤ 𝛾 + + 𝛿 + ≤ 1,

که درآن بهازای هر 𝑋𝜖𝑥  𝛿𝜖𝑔(𝑥)،𝛾𝜖ℎ(𝑥) ،و }𝛾{)𝑥(، 𝛾 + = 𝑚𝑎𝑥𝛾𝜖ℎ

}𝛿{ )𝑥(𝑔𝜖𝛿𝑥𝑎𝑚 = 𝛿 +

و زوج

= )𝑥(𝑑

))𝑥(𝑔  (ℎ(𝑥),عنصرفازی مردد دوگان نامیده میشود.

میشود:
𝐷 = {< 𝑥1 , {0.4,0.5}, {0.3} >, < 𝑥2 , {0.2,0.4}, {0.3,0.5} >},

 -3-2مجموعههای فازی مردد بازه مقدار

تعریف  -3-2فرض کنید 𝑋 مجموعهی مرجع باشد و

)]𝐼( [0,1

مجموعهای از همهی زیربازههای بستهی ] [0,1باشد.

مجموعهی فازی مردد بازهمقدار) (IVHFSروی 𝑋 بهصورت زیر است (کیا و همکاران:)2013 ،
𝐴̃ = {< 𝑥𝑖 , ℎ̃𝐴 (𝑥𝑖 ) > |𝑥𝑖 ∈ 𝑋, 𝑖 = 1, … , 𝑛},

که ) )] ℎ̃𝐴 (𝑥𝑖 ): 𝑋 → 𝜑(𝐼([0,1همهی درجه عضویتهای بازهمقدار عنصر𝑋 ∈ 𝑖𝑥 نسبت به مجموعهی ̃𝐴 را نشان میدهد.

مثال  -3-2فرض کنید مجموعهی }  𝑋 = {𝑥1 , 𝑥2مرجع باشد ،یک  ،𝐴̃ ،IVHFSمیتواند بهصورت زیر باشد:
𝐴̃ = {< 𝑥1 , [0.2,03], [0.4,0.5] >, < 𝑥2 , [0.1,0.4], [0.5,0.6], [0.8,0.9] >},

هرگاه کران باال و پایین همهی بازهها باهم برابر باشند ،مجموعهی فازی مردد بازهمقدار به مجموعهی فازی مردد تبدیل
میشود.
 -4-2مجموعههای فازی مردد تعمیم یافته

تعریف  -4-2یک مجموعه از 𝑛 تابع عضویت داده شده است (وی و همکاران:)2014 ،
𝑀 = {𝛼𝑖 = (𝜇𝑖 , 𝜗𝑖 )|, 0 ≤ 𝜇𝑖 , 𝜗𝑖 ≤ 1, 0 ≤ 𝜇𝑖 + 𝜗𝑖 ≤ 1, 𝑖 = {1,2, … , 𝑛}},

𝑀 ،ℎمجموعهی فازی مردد تعمیم یافته ) (GHFSمرتبط با𝑀 است که بهصورت زیر تعریف شده است:
ℎ𝑀 (𝑥) =∪(𝜇𝑖(𝑥),𝜗𝑖(𝑥))𝜖𝑀 (𝜇𝑖 (𝑥), 𝜗𝑖 (𝑥)),

مجموعههای فازی مردد و مجموعههای فازی حالت خاصی از مجموعههای فازی مردد تعمیمیافته میباشند .درواقع
هرگاه برای هر 𝑛  𝑖 = 1,2, … ,داشته باشیم
فازی تبدیل میشود.

𝜇𝑖 + 𝜗𝑖 = 1

آنگاه  GHFSبه

HFS

تبدیل میشود و آنگاه به مجموعهی

آشنایی با مجموعهی فازی مردد و انواع آن

مثال -2-2فرض کنید }  𝑋 = {𝑥1 , 𝑥2یک مجموعهی مرجع باشد ،مجموعهی فازی مردد دوگان 𝐷 بهصورت زیر تعریف

مثال  -4-2فرض کنید }  𝑋 = {𝑥1مجموعهی مرجع باشد ،آنگاه
ℎ𝑀 (𝑥1 ) = {(0.5,0.3), (0.6,0.3), (0.4,0.5)},

 GHFSمیباشد (دقت کنید که در این مثال  GHFSیک  HFSنیست).
 -5-2مجموعههای فازی مثلثی مردد
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تعریف  -5-2فرض کنید 𝑋 یک مجموعهی ثابت باشد ،مجموعهی فازی مثلثی مردد ̃𝐸 ) (HTFSروی 𝑋 بهصورت یک
تابع )𝑥( ̃𝐸̃𝑓 تعریف میشود که میتواند چندین مقدار فازی مثلثی را نتیجه دهد (یو2013 ،؛ زاو و همکاران2014 ،؛ زو
و ژو،)2016 ،
𝐸̃ = {< 𝑥, 𝑓̃𝐸̃ (𝑥) > |𝑥 ∈ 𝑋},

که )𝑥( ̃𝐸̃𝑓 یک مجموعه از چندین عدد فازی مثلثی است که درجههای عضویت ممکن عنصر𝑋 ∈ 𝑥 به مجموعهی ̃𝐸 را
نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 4شماره ( ،)4زمستان  ،1398صفحه361-353 :

بیان میکند .عنصرفازی مثلثی مردد نامیده میشود و بهصورت }) 𝑖𝑥( ̃𝐸̃𝑓𝜖̃𝜉  𝑓̃𝐸̃ (𝑥𝑖 ) = {(𝜉̃𝐿 , 𝜉̃𝑀 , 𝜉̃𝑈 ),نمایش داده میشود.
مثال  -2-5فرض کنید }  𝑋 = {𝑥1 , 𝑥2مجموعهی مرجع باشد 𝐸̃ ،HTFS ،بهصورت زیر تعریف شده است:
𝐸̃ = {< 𝑥1 , {(0.1,0.3,0.5), (0.4,0.6,0.8)} >, < 𝑥2 , {(0.1,0.2,0.3)} >},

 -6-2مجموعههای فازی مردد گسترش یافته

تعریف  -6-2فرض کنید 𝑋 یک مجموعهی ثابت و )}𝑚  ℎ𝐷 (𝑥) =∪𝛾𝐷𝜖ℎ𝐷(𝑥) {𝛾𝐷 } (𝐷 = {1, … ,یک  HFSروی 𝑋 باشند.
آنگاه مجموعهی فازی مردد گسترشیافته ) (EHFSیعنی )𝑥(𝐷 𝐻ℎبهصورت زیر تعریف میشود (ونگ و همکاران:)2014 ،
𝐻ℎ𝐷 (𝑥) = ℎ1 (𝑥) × … × ℎ𝑚 (𝑥) =∪𝛾1 𝜖ℎ1(𝑥),…,𝛾𝑚 𝜖ℎ𝑚(𝑥) {< 𝑥, 𝛾1 (𝑥), … , 𝛾𝑚 (𝑥) > |𝑥 ∈ 𝑋},

مثال  -6-2دو نماینده ،ارزیابیهای خود را از عوامل 𝑥 و𝑦 ارائه میدهند.
الف) نمایندهی  1مجموعه عضویت } {0.3و نمایندهی  2مجموعهی عضویت } {0.3,0.4را برای 𝑥 ثبت میکنند که با
 EHFEدرجهی  𝐻(𝑥) = {(0.3,0.3), (0.3,0.4)} = {0.3} × {0.3,0.4} 2متناظر میشود.
ب) نمایندهی  1مجموعهی عضویت } {0.5,0.6و نمایندهی  ،2مجموعهی عضویت } {0.8را برای 𝑦 ثبت میکند که با
 EHFEدرجهی 2

}𝐻(𝑦) = {(0.5,0.8), (0.6,0.8)} = {0.5,0.6}, {0.8

متناظر میشود .چنین اطالعاتی EHFE ،درجهی

2روی }𝑦  𝑋 = {𝑥,بهصورت زیر فراهم میکند:
𝐻2𝑋 = {< 𝑥, {(0.3,0.3), (0.3,0.4)} >, < 𝑦, {(0.5,0.8), (0.6,0.8)} >},

 -7-2مجموعههای نرم فازی مردد

تعریف  -7-2فرض کنید

)𝑈(̃
𝐻

مجموعهای از تمام مجموعههای فازی مردد در𝑈 باشد :زوج

)𝐴 (𝐹̃ ,

مجموعهی نرم

فازی مردد روی𝑈 نامیده میشود هرگاه ̃𝐹 یک نگاشت بهصورت زیر باشد (رودریگز و همکاران:)2014 ،
)𝑈( ̃
𝐻 → 𝐴 𝐹̃ :

یک مجموعهی نرم فازی مردد یک نگاشت از پارامترها به )𝑈(̃𝐻 است .بهعبارت دیگر ،یک خانوادهی پارامتریشده از
زیرمجموعههای فازی مردد 𝑈 است .برای 𝐴𝜖𝑒 𝐹̃(𝑒)،ممکن است بهصورت مجموعه عناصر -eتقریب از مجموعهی
نرم فازی مردد )𝐴  (𝐹̃,باشد.
مثال  -7-2فرض کنید که

} 𝑈 = {ℎ1 , ℎ2 , ℎ3 , ℎ4 , ℎ5 , ℎ6

مجموعهی خانهها و

} 𝐴 = {𝑒1 , 𝑒2 , 𝑒3 , 𝑒4 , 𝑒5

مجموعهی

پارامترهایی است که بهترتیب بر"ارزانی"" ،زیبایی"" ،اندازه"" ،موقعیت" و "محیط اطراف" داللت میکنند .شخصی،
شش خانهی دلخواه را تحت شرایط مختلف با عناصرفازی مردد ارزیابی میکند .بنابراین ،مجموعهی نرم فازی مردد
)𝐴  (𝐹̃,میتواند ویژگیهای خانهها را تحت شرایط اطالعات فازی توصیف نماید .روابط زیر را درنظر بگیرید:
ℎ1
ℎ2
ℎ3
ℎ4
ℎ5
ℎ6
,
,
,
,
,
},
}{0.2,0.3} {0.5,0.6} {0.3} {0.3,0.5} {0.4,0.5} {0.6,0.7
ℎ1
ℎ2
ℎ3
ℎ4
ℎ5
ℎ6
{ = ) 𝐹̃ (𝑒2
,
,
,
,
,
},
}{0.4,0.6,0.7} {0.5,0.7,0.8} {0.6,0.8} {0.7,0.9} {0.3,0.4,0.5} {0.3
ℎ1
ℎ2
ℎ3
ℎ4
ℎ5
ℎ6
{ = ) 𝐹̃ (𝑒3
,
,
,
,
,
},
}{0.2,0.4} {0.6,0.7} {0.8,0.9} {0.3,0.5} {0.4,0.6} {0.7
ℎ1
ℎ2
ℎ3
ℎ4
ℎ5
ℎ6
{ = ) 𝐹̃ (𝑒4
,
,
,
,
,
},
}{0.3,0.5,0.6} {0.2} {0.5} {0.6,0.7} {0.5,0.6} {0.8
ℎ1
ℎ2
ℎ3
ℎ4
ℎ5
ℎ6
{ = ) 𝐹̃ (𝑒5
,
,
,
,
,
}.
}{0.6} {0.2,0.3,0.5} {0.5,0.7} {0.2,0.4} {0.5,0.7} {0.3,0.5
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{ = ) 𝐹̃ (𝑒1

تعریف  -8-2فرض کنید 𝑋 مجموعهی مرجع باشد (ونگ و همکاران ،)2014 ،مجموعهی زبانی فازی مردد

)(HFLS

روی 𝑋 تابعی است که یک زی مجموعه از مقادیر ] [0,1را نتیجه میدهد .این مجموعه با نماد ریاضی بهصورت زیر
بیان می شود:
𝐴 = {< 𝑥, 𝑠𝜃 , ℎ𝐴 (𝑥) >| 𝑥𝜖𝑋 >},

که )𝑥( 𝐴 ℎمجموعهای از مقادیر در ] [0,1میباشد که درجه عضویتهای ممکن عنصر𝑋𝜖𝑥 برای عبارت زبانی )𝑥( 𝜃𝑠 را
نمایش میدهد.
مثال  -8-2فرض کنید }  𝑋 = {𝑥1 , 𝑥2مجموعهی مرجع باشد و
}کامل ∶ ; 𝑠6خیلی زیاد ∶ ; 𝑠5زیاد ∶ ; 𝑠4متوسط ∶ ; 𝑠3کم ∶  ; 𝑠2خیلی کم ∶ ; 𝑠1هیچی ∶ 𝑆 = {𝑠0

یک مجموعه عبارت زبانی

باشد ،یک  DHFLSمیتواند بهصورت زیر باشد:
𝐴 = {< 𝑥1 , 𝑠1 , {0.3,0.4,0.5}} >, < 𝑥2 , 𝑠3 , {0.3,0.5} >}.

 -9-2مجموعههای زبانی فازی مردد بازهمقدار

تعریف  -9-2فرض کنید 𝑋 مجموعهی مرجع باشد (یانگ و ژو ،)2014 ،مجموعهی زبانی فازی

بازهمقدار()IVHFLS

روی 𝑋 بهصورت زیر است:
)𝑋𝜖𝑥|> )𝑥( 𝐵𝛤 𝐵 = (< 𝑥, 𝑠𝜃 (𝑥),

که )𝑥( 𝐵𝛤 مجموعهای با تعداد متناهی از بازههای بستهی متعلق به ] (0,1است که درجههای عضویت بازه مقدار ممکن
را نشان میدهد و𝑥 متعلق به )𝑥( 𝜃𝑠 میباشد.

آشنایی با مجموعهی فازی مردد و انواع آن

 -8-2مجموعههای زبانی فازی مردد

مثال  -9-2فرض کنید }  𝑋 = {𝑥1 , 𝑥2مجموعهی مرجع و
}کامل ∶ ; 𝑠6زیاد خیلی ∶ 𝑠5

∶ 𝑠4

;زیاد

;متوسط

∶ 𝑠3

;کم

∶  ; 𝑠2خیلی کم ∶ 𝑠1

;هیچی

∶ 𝑆 = {𝑠0

مجموعه

عبارات

𝐵 = {< 𝑥1 , 𝑠5 , {[0.4,0.5], [0.6,0.7], [0.8,0.9]} >, < 𝑥2 , 𝑠6 , {[0.1,0.3], [0.5,0.6]} >}.

زبانی باشد ،یک  IVHFLSممکن است بهصورت زیر باشد:
 -10-2مجموعههای زبانی فازی مردد دوگان

358
تعریف  -10-2فرض کنید

𝑋

مجموعهی مرجع باشد (نویین و همکاران ،)2002 ،مجموعهی زبانی فازی مردد

دوگان ) (DHFLSروی 𝑋 بهصورت زیر توصیف میشود:
𝐶 = {< 𝑥1 , 𝑠𝜃 , ℎ(𝑥), 𝑔(𝑥) >| 𝑥𝜖𝑋 >}.

که 𝑆𝜖)𝑥( 𝜃𝑠 میباشد،
نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 4شماره ( ،)4زمستان  ،1398صفحه361-353 :

عضویت

عنصر𝑋𝜖𝑥

)𝑥( ℎو)𝑥(𝑔

دو مجموعه از تعدادی مقادیر در ] [0,1است که درجههای ممکن عدم عضویت و

به عبارت زبانی )𝑥( 𝜃𝑠 را تحت شرایط زیر نشان میدهد:
0 ≤ 𝛾, 𝛿 ≤ 1, 0 ≤ 𝛾 + , 𝛿 + ≤ 1,

که بازای هر 𝑋𝜖𝑥  𝛾 + = 𝑚𝑎𝑥𝛾𝜖ℎ(𝑥) {𝛾} ،𝛾𝜖ℎ(𝑥) ،و

)𝑥(𝑔𝜖𝛿𝑥𝑎𝑚 = .𝛿 +

مثال  -10-2فرض کنید }  𝑋 = {𝑥1 , 𝑥2مجموعهی مرجع و
}کامل ∶ ; 𝑠6خیلی زیاد ∶ ; 𝑠5زیاد ∶ ; 𝑠4متوسط ∶ ; 𝑠3کم ∶  ; 𝑠2خیلی کم ∶ ; 𝑠1هیچی ∶ 𝑆 = {𝑠0

مجموعه عبارات زبانی باشد،

یک  DHFLSمی تواند بهصورت زیر باشد:
𝐶 = {< 𝑥1 , 𝑠3 , {0.4,0.5}, {0.3,0.4}} >, < 𝑥2 , 𝑠4 , {0.3,0.5}, {0.2,0.3} >}.

 -11-2مجموعههای 𝓛 -فازی مردد

تعریف  -11-2فرض کنید 𝑋 مجموعهای مرجع باشد (دهمیری و همکاران .)2017 ،یک شبکه ،مجموعهای تا حدی
مرتب

ℒ, ≤ℒ

است که در آن هر جفت عنصر  ،ℒیک سوپریمم ( )supو یک اینفیمم ( )infدر

ℒ

داشته باشد .اگر هر

زیرمجموعه از  ℒهم  supو  infدر  ℒداشته باشد ،یک شبکهی کامل نامیده میشود.
تعریف  -12-2فرض کنید 𝑋 مجموعهای مرجع باشد (امین و همکاران)2018 ،
آنگاه مجموعهی -ℒفازی مردد از

𝑋

و) (ℒ, ≤ℒ

یک شبکهی دلخواه باشد

یک نگاشت بهصورت زیر است:
𝐻: 𝑋 → 2ℒ
)𝑥(𝐻 → 𝑥

مقدار)𝑥(𝐻

درجه عضویت 𝑥 به 𝐻 را نشان میدهد و عنصر-ℒفازی مردد ) (HFELنامیده میشود .برای یک مجموعهی

جهانی ثابت ،کالس همهی مجموعههای -ℒفازی مردد با ) HFS ℒ (Xنمایش داده میشود.
مثال  -11-2فرض کنید } 𝑋 = {1,2,3,4مجموعهی جهانی و)⊆ (ℒ, ≤ℒ ) = (2𝑌 ,باشد 𝐻 .یک  HFS ℒمیباشد:
}}𝑏 {∅} {{𝑎}, {𝑎, 𝑏}} {{𝑎}, {𝑏}, {𝑎, 𝑏}, {𝑏, 𝑐}} {{𝑐}, {𝑎, 𝑐}, {𝑏, 𝑐}, {𝑎,
{=𝐻
+
+
+
}.
1
2
3
4

 -12-2مجموعههای فازی مردد زبانی مکعبی مثلثی

تعریف  -13-2فرض کنید ̃𝑏 عددفازی مردد زبانی مکعبی مثلثی روی مجموعهی اعداد حقیقی باشد (آاله و همکاران،
 ،)2018مجموعهی فازی مردد زبانی مثلثی بازهمقدار بصورت زیر تعریف میشود:
(ℎ − 𝑝− ) (ℎ − 𝑝+ ) −
,
} 𝑝 ≤ ℎ ≤ 𝑞− , 𝑝+ ≤ ℎ < 𝑞+
) (𝑞 − − 𝑝− ) (𝑞 + − 𝑝+
(𝑟 − − ℎ) (𝑟 + − ℎ) −
𝑠𝜃(𝑏) , { −
,
}𝑞 ≤ ℎ ≤ 𝑟 −, 𝑞+ ≤ ℎ < 𝑟 +
) (𝑟 − 𝑞 − ) (𝑟 + − 𝑞 +

{ 𝑠𝜃(𝑏) ,

0

درغیراینصورت

= ̃𝑏𝜆
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{

و مجموعهی فازی مردد زبانی مثلثی آن بهصورت زیر است:
)(𝑞 − ℎ
}𝑝 < , 𝑞 ≤ ℎ
)𝑝 (𝑞 −
)(𝑟 − ℎ
{ 𝑠𝜃(𝑏) ,
}𝑟 ≤ , 𝑞 < ℎ
)𝑞 (𝑟 −

{ 𝑠𝜃(𝑏) ,

{

که  .0 ≤ 𝛤𝑏̃ (ℎ) ≤ 1 ،0 ≤ 𝜆𝑏̃ ≤ 1آنگاه }>> 𝑟 = {< 𝑠𝜃(𝑏) , < [(𝑝− , 𝑞 − , 𝑟 − )], [(𝑝+ , 𝑞 + , 𝑟 + )], 𝑝, 𝑞,

̃𝑏 عدد فازی مردد

زبانی مکعبی مثلثی است.
مثال  -12-2حالتهای دیگری را با استفاده از مجموعهی عبارات زبانی }معمولی , 𝑠3 :بد , 𝑠2 :خیلی زیاد , 𝑠1 :زیاد ،𝑆 = {𝑠0 :
در نظربگیرید 𝑏1 = {< 𝑠2 , < [0.2,0.4,0.6)], [(0.4,0.6,0.8)],0.3,0.5,0.7 >>} .و
}>>  𝑏2 = {< 𝑠3 , < [(0.12,0.14,0.16)], [(0.14,0.16,0.18)],0.13,0.15,0.17دو عدد فازی مردد زبانی مکعبی
مثلثی هستند.
 -13-2مجموعههای فازی مردد دوقطبیمقدار

تعریف  -14-2برای هرمجموعهی 𝑋 ،مجموعهی فازی مردد دوقطبیمقدار( )BPVHFSروی بعضی از مقادیردامنهی

𝑋

بهصورت زیر نمایش داده میشود (آلکانتد و همکاران:)2019 ،
}𝑋𝜖𝑥 𝐵 = {(𝑚, (𝐹 + (𝑚), 𝐹 − (𝑚))):

که ] 𝐹+ : 𝑋 → [0,1و] HFS 𝐹− : 𝑋 → [−1,0هایی هستند که درجه عضویت و عدمعضویت عنصر ”𝑚“ به  BPVHFSرا
نشان میدهد.
مثال  -13-2فرض کنید

} 𝑋 = {𝑚1 , 𝑚2

مجموعهی جهانی باشد ،آنگاه

< 𝐴 = {< 𝑚1 , {0.1,0.2}, {−0.3, −0.2} >,

}> } 𝑚2 , {0.4,0.5}, {−0.6, −0.5یک  BPVHFSمیباشد.
 -14-2مجموعههای فازی مردد گسترش یافتهی دوگان

تعریف  -15-2عنصرفازی مردد گسترشیافتهی دوگان
بهطوری که برای

𝑚 𝑖 = 1, … ,

،

𝑖𝑑DHFE ،

گسترشیافتهی دوگان ) (DEHFSاز درجهی

𝑚

)(DEHFE

از درجه

𝑚 ،عنصر) 𝑚𝑑 𝐷 = (𝑑1 , … ,

میباشد

میباشد (رنگ و همکاران .)2020 ،یک مجموعهی فازی مردد
روی 𝑥 بهصورت زیر است:

آشنایی با مجموعهی فازی مردد و انواع آن

درغیراینصورت

0

= )𝛤𝑏̃ (ℎ

𝑋
𝐷𝑚
= {< 𝑥, 𝑑1 (𝑥), … , 𝑑𝑚 (𝑥) >: 𝑥𝜖𝑋},

. از درجهی 𝑚 میباشدDEHFE 𝑑( = )𝑥(𝐷 یک1(𝑥), … , 𝑑𝑚 (𝑥)) ، 𝑥𝜖𝑋 بطوریکه برای هر
: زیر ارزیابی میکنندDHFEs را به ترتیب با

𝑦𝑥 و

 انتخابهای، دو نماینده-14-2 مثال

𝑑 را1 (𝑦) = ({0.2,0.3}, {0.4,0.5,0.6})𝑑 و1 (𝑥) = ({0.1,0.3,0.4}, {0.3,0.5})  ارزیابی بهصورت،1 الف) نمایندهی
.فراهم میکند
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𝑑 را2 (𝑦) = ({0.3,0.4,0.5}, {0.1,0.2}).𝑑 و2 (𝑥) = ({0.2,0.5}, {0.1,0.2,0.4})  ارزیابی بهصورت،2 ب) نمایندهی
.فراهم میکند

𝐷2𝑋 = {< 𝑥, ({0.1,0.3,0.4}, {0.3,0.5}, {0.2,0.5}, {0.1,0.2,0.4}) >,
< 𝑦, ({0.2,0.3}, {0.4,0.5,0.6}, {0.3,0.4,0.5}, {0.1,0.2}) >}.

 نتیجهگیری-3
 در این مقاله جهت آشنایی هرچه بیشتر،از آنجاییکه نظریهی مجموعههای مردد پدیدهای جوان و نوظهور میباشد
 مجموعههای،پژوهشگران با مجموعههای مردد به مروری بر مجموعههای فازی مردد نظیر مجموعههای فازی مردد دوآل
 مجموعههای فازی مثلثی، مجموعههای فازی مردد تعمیمیافته، مجموعههای فازی مردد بازهمقدار،فازی مردد بازهمقدار
 مجموعههای، مجموعههای زبانی فازی مردد، مجموعههای نرم فازی مردد، مجموعههای فازی مردد گسترشیافته،مردد
 مجموعههای فازی مردد، فازی مردد- ℒ  مجموعههای، مجموعههای زبانی فازی مردد دوآل،زبانی فازی مردد بازهمقدار
 در. مجموعههای فازی مردد گسترشیافتهی دوآل پرداختیم، مجموعههای فازی مردد دوقطبی مقدار،سهتایی مثلثی
.پژوهش بعدی به حل دستگاه فازی مردد برای این مجموعههای مردد خواهیم پرداخت
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