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شةفئة المجموعات المشو  

  املة الشّهامورفيزمات و تطبيقات 
  

  )2(فرحان إسماعيلو  (1)راما يوزباشي

  ـ كلية العلوم ـ جامعة دمشق ـ سوريةالرياضياتقسم 
 08/05/2012تاريخ اإليداع 
06/08/2012قبل للنشر في   

 

 الملخص
 - من خالل بناء الفئة [10] لوارد في ا Set تقدم هذه الورقة البحثية تعميماً لمفهوم الفئة

ـ   ا  مشوشة الصغيرة التي تأخذ دوالها المميزة قيمها من شبكٍة توزيعيـٍة  - ℒ لتي أشياؤها المجموعات ال
-Set →Set  ثم بناء تشاكٍل فئـوي  ومن ، مشوشة- ℒ ومورفيزماتها التطبيقات الـ ، تامة

 
 

  تـشاكل االحتـواء   للمجموعـات والتطبيقـات وبنـاء    بـين تلـك الفئتـين مهمـالً صـفة التـشويش      
-
 

.  
الحالـة    وإرجاعهـا إلـى   -  دراسة تطبيقات المورفيزمات الشاملة في الفئـة فضالً عن 

 .[10]ما ورد في بة ومقارنتها الكالسيكي

ـ  :الكلمات المفتاحية   فئـة  /مشوشة،   ℒ  التطبيقات الـ    / مشوشة ، ℒ  المجموعات ال
  . تطبيقات المورفيزمات الشاملة/مشوشة،  ℒ المجموعات الـ 

  

  

 18A30-18B05-03E72: (MSC 2010) التصنيف الرياضي العالمي

 
  . األستاذ المشرف)2( طالبة،  (1)
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ABSTRACT 

This paper introduces a generalization of the concept of Set category 
introduced in [10] by constructing the category -  whose objects are 
small ℒ  - fuzzy sets in which the characteristic functions takes its values from 
a complete distributive lattice, and its arrows are  ℒ - fuzzy maps. After that 
we construct a functor -  between these two categories, in a 
way that forgets the fuzziness of sets and maps, and formalizing the inclusion 
functor - . 

In addition, we study of the applications of universal arrows in category  
- , and getting back to the classical state and comparing it with that 

introduced in [10]. 
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 مقدمة. 1
  لدراسة الرياضيات تسمح للنتائج الرياضية المعقدة و غيـر         توفر نظرية الفئات ساحةً   

 ،ق المعتادة البعيدة عن الفئاتائلطرسهل من ا   أبسط وأ   بطريقةٍ برهنذكر وتُ الملحوظة بأن تُ  
 تصف الخواص التي تحققها البنية المدروسة عن         تصوريةً  سهلةً فنظرية الفئات تشكل لغةً   

 سيمكّنالذي  F-Set  بناء الفئة هذا البحث هو   فالهدف من  .)المضلعات(طريق المخططات   
شة اعتماداً على المخططات وباالستفادة المشو شة والتطبيقات ة المجموعات المشو  من دراس 

 وهذا بدوره يؤدي إلى ،من خواص نظرية الفئات بما فيها الخواص الشمولية للمورفيزمات     
   .التطبيقات أن تحققهالمس الخواص التي يمكن لهذه المجموعات و

 تعاريف. 2
  .الشبكات الواردة جميعها شبكات توزيعية تامةفي هذه الدراسة 

ــتكن ــة   X, Y, Z ل ــر خالي ــات غي ــة  ℒ ، مجموع ــة تام ــبكة توزيعي   ش
(Complete distributive lattice) 

   [17][16][8][5]): 1-2( تعريف
 هـي دالـة   X على المجموعة fuzzy set) ℒ(  A -   مشوشة - ℒالمجموعة الـ 

(Function)     : 
 

          

  . A إلى X العنصر(Membership degree)  درجة انتماء تُدعى
 X مشوشة على    - ℒ المجموعات الـ   جميع   ألسرة  بـ       ويرمز

 .  
  :و كحالٍة خاصة •

سرة  ألبـ  و يرمز مشوشة مجموعة A المجموعة  تُدعىعندما 

  X.  [9][11][15][18] جميع المجموعات المشوشة على
   .(Crisp set)مجموعة كالسيكية  A  تكون المجموعة أما عندما 
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  [18][8]):2-2(تعريف
  : المجموعةتُسمى، لتكن  

  . من الرتبة المجموعة  (t-cut)سوية   

 (Strong t-cut)السوية الفعلية  والمجموعة 

  .  من الرتبةA للمجموعة
  [8]):3-2(تعريف

 المجموعة الكالسيكية تُعرف  لتكن 
  . (Strong 0-cut) مشوشة من الرتبة صفر  -ℒ الـالسوية الفعلية  تُدعىو

  [8]:)4-2(تعريف
 هي عنصر من Y   إلىX من fuzzy relation) ℒ( R- مشوشة  -ℒ الـالعالقة  

  :              الةدها نّإأي   المجموعة 
   

  . عالقة مشوشة  تُدعىوفي حالة خاصة 

  [12][8]):5-2(تعريف
 بين المجموعتين  مشوشة -العالقة الـ  تُعرف  .لتكن 

    fuzzy sets) -fuzzy relation between two- مشوشتين- الـ 

  : وتحققعلى أنها عنصر من المجموعة 

  

: ونكتـب ،  بالعنـصر     درجة ارتباط العنـصر       وتُدعى

.   
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  [8]):6-2(تعريف
  . مشوشة- مجموعات  ثالثلتكن 

  .نا مشوشت-ن ا عالقتوبفرض 

ــب  ــإن التركي ــذٍ  ف ــر يعندئ ــبف ع ـــ أنّ ــة ال ــشوشة-ه العالق :  م

        

فة بالشكلالمعر :  
   

  [8]):2-7(تعريف
ف يالــ  التطبيـق  عر ℒ -  شمـشو (ℒ-fuzzy map)  ـ  بـين المجمـوعتين   :إذْ ثنائية ه أنّب  A, B مشوشتين - ℒ   ـ ال

  :  هو تطبيق كالسيكي )1

                  

  :شة تحقق مشوعالقة هي  )2

i.  

ii.  

  . :      ونكتب 

- ونجد أن :   
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  .fuzzy map) ( تطبيقاً مشوشاً  يدعىعندما  •

ــدما  • ــون وعنـ ــ يكـ ــيكياً  تطبيقـ   اً كالسـ

(classical map).   
  [8]):2-8(تعريف
   إن يقـال  .  مشوشين - تطبيقين   ليكن  

   :متساويان ونكتب

   و :إذا و فقط إذا كان

  [8]):2-9(تعريف
  ىلإبالنسبة  )fuzzy identity map) ℒ- الواحدي مشوش  -ℒ الـ  التطبيقيعرف

  : حيثثنائية ه أنّب
  :  إلى هو التطبيق المطابق بالنسبة  )1

  

 :معرفة بالشكل شة عالقة مشو هي  )2

       

   .: ونكتب      
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  [8] ):2-10( تعريف
 يعـرف عندئـذٍ      ، مـشوشين  -تطبيقين   ليكن   

  : اآلتي  مشوش- تطبيقه أنّب التركيب 
  

 

 

  :و يكون 

                

     

  [8]):2-11(مبرهنة
ـ    ــ ــات ال ــب التطبيق ــة تركي ــة   - إن عملي ــة تجميعي ــشوشة عميل   الم

(associative operation).  
  [8]):12-2(مبرهنة

 (identity element) ياديـاً  مشوش الواحدي يشكل عنصراً ح -إن التطبيق الـ 

  . مشوشة- تركيب التطبيقات الـ بالنسبة إلى 

   أساسـية وبعـض المبرهنـات المتعلقـة بالمجموعـات        فيمـا سـبق تعـاريف      قُدم
أساسيٍة في    تعاريف  ستُعرض يأتيوفيما  ،  مشوشة - مشوشة والتطبيقات الـ     - الـ

 :ئاتنظرية الف
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 [14][13][10][6][4][3][2][1]:(2-13)تعريف  
من المورفيزمات   M شياء ومجموعة من األ  O  مجموعة ،ها مجموعتان أنّبرف الفئة   تُع

 وتابعان 

 

  :تين هماو مزودة بعملي
ء بمورفيزم من مجموعة     من مجموعة األشيا    التي تربط كل شيء   : العملية الواحدية 

   . بحيث يكون المورفيزمات 

  : بالشكللمجموعة أزواج المورفيزمات القابلة للتركيب في و إذا رمز 
 

  :عملية التركيبتكون العملية الثانية هي 
 

 

 : و بحيث يكون 

                                 

  :ينتاآلتيوهاتان العمليتان تحققان الخاصتين 
ü  الخاصة التجميعية : 

 : فإنمن أجل المورفيزمات 
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ü قانون الواحدة: 

   :فإن من أجل أي مورفيزمين 

                                      

  [14][13][10][6][3][2] :(2-14)تعريف 
  :ه عبارة عننّبأ  بين الفئتين : التشاكل الفئوي يعرف

   :لألشياءتابع 

   

                       : للمورفيزماتوتابع

                    

  :ويحقق
1)   

2)  

  [14][13][10][2] :(2-15)تعريف 
 :إذْ  عـن الـزوج      يقال. و ليكن   ،  تشاكالً فئوياً  ليكن  

 إذا كان  إلى التشاكل الفئوي  شامل من    رفيزمموإنه   في   و

 مـورفيزم فإنه يوجـد   ،في  : إذْ من أجل أي زوج  

   .  : يتحقق بحيثوحيد 

 [14][13][10][2] :(2-16)تعريف 
 بأنه المورفيزم الـشامل     من فئة ما     ين   لشيئ Coproduct الـ   يعرف §

  . إلى التشاكل الفئوي الفئة  في  من الشيء
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ه ثنوي المورفيزم الشامل من التـشاكل       أنّب لشيئين  ل Product الـ   ويعرف §

   . إلى الشيء الفئوي 

§ ا الـ   أمPullback    في فئـة      لزوج المورفيزمات 

 . إلى الزوج الفئوي الشامل من التشاكل المورفيزم هو ثنوي 

 Set-بناء الفئة . 3

 ):3-1(تعريف
إن جميع المجموعات الصغيرة الـ      .شاملة نسبياً و مجموعة كبيرة بشكٍل كاٍف      U لتكن

   مشوشة بينها تشكل فئـة نرمـز لهـا بـالرمز    -الـ  التطبيقاتو، U مشوشة من-
F-Set. 

  ن عمليـة تركيـب التطبيقـات      أ انتؤكد (2-12) و (2-11)المبرهنتين  في الحقيقة إن    
   مشوشة التطبيـق  -ه يوجد من أجل كل مجموعة        وأنّ ، مشوشة عملية تجميعية   -الـ  

 . تشكل فئةSet- مشوش الواحدي الذي يحقق قانون الواحدة وهذا ما يؤكد أن -الـ 

  :حاالت خاصة
تها ومورفيزما  على الفئة التي أشياؤها مجموعات مشوشة       نحصل:  .1

 المغلـق  رتباط على الترتيب من المجـال درجات انتماء ودرجات ا تطبيقات مشوشة تأخذ
  - Set ونرمز لهذه الفئة بالرمز ].0,1[

نحصل علـى الفئـة التـي أشـياؤها مجموعـات كالسـيكية             :  .2

  .فهي ليست إال الفئة ، يزماتها تطبيقات كالسيكيةومورف
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   ):2-3( مالحظة
ü الفئة Set -  هي فئة جزئية من الفئة Set- . 

ü الفئة Set هي فئة جزئية من الفئة Set-  

ü  أي :- -
 

   
  ):3-3(مبرهنة

  :إن
 -  

     

                                          
                                          

  . عبارة عن تشاكٍل فئوٍي مهمٍل 

  :اإلثبات 
 ة الفعليـة  إلى السويSet-    مشوشة تنقل كل مجموعةإن العالقة 

إلى التطبيق   -Set  فيمثل   مشوش-يق  و تنقل كل تطبفي 

  . في  الكالسيكي

وهو ، لمورفيزماتاإلى  ألشياء وبالنسبة   إلى ا  بالنسبة    يشكل تطبيقاً  ومن الواضح أن    

  :يحقق شرطي التشاكل الفئوي ألن
-  (1          
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  : أي

- Set:                                        (2 

   

                                           
  

                                                              

                                              

  
 و درجات االرتباط    االنتماءهمل صفة التشويش مهمالً درجات       ي إن التشاكل الفئوي    

أي . شة على الترتيـب شوم -ـ شة والتطبيقات الومش - ـالفي كل من المجموعات    

  . تشاكل فئوي مهمل  نإ

  ):4-3 (مالحظة
           Set  -                          :نالحظ أن

                           
                        

                          
             

 و

حتواء فئوياً هو في الحقيقة تشاكل االف تشاكالًيعر.  
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   -Set تطبيقات المورفيزمات الشّاملة في الفئة .1

  :- Set  الفئة فيCo-productإيجاد عنصر الـ (1-4) 

  , ولتكن ، شتين مجموعتين مشولتكن 

  . على الترتيبنسختين للمجموعتين الكالسيكيتين 

   .و لنأخذ االجتماع المنفصل 

 :إذْ  اآلتية شةأن المجموعة المشوسنبرهن اآلن 

 

  . -Set  الفئةفي للزوج  Co-productتشكل عنصر الـ 

  :اإلثبات 
شةلنأخذ التطبيقات المشو:  

•  

•  

• 
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•  

 :اآلتييحقق تبادلية المخطط  سنبرهن على وجود تطبيق مشوش 

  
 : بالشكل  h لنعرف

 

 

          :فنجد أن

  : وذلك ألن: و أيضاً 
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ولبرهان أنه وحيـد     ، يحقق تبادلية المخطط السابق     المشوش التطبيق   ومنه

تشكل عنـصر الــ      ألن المجموعة    وحيد   h إن(حيد   و h يكفي برهان أن التطبيق   

Co-product في Set (.  
 .- Set في للزوج  Co-productعنصر الـ  يشكل إذاً  

  :)2-4(نتيجة 
 :إذْ  اآلتيةالمجموعة المشوشة إن 

 

  . -Set في الفئة  للزوج Co-productتشكل عنصر الـ 
 
   :F-Setفي الفئة  Productإيجاد عنصر الـ ) 4-3( 

ولنعـــرف المجموعـــة المـــشوشة ، شتين مجمـــوعتين مـــشون لـــتك

  : يأتي كما

      

  . -Set في الفئة للزوج  Product تشكل عنصر الـ وسنبرهن أن 
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  :اإلثبات 
شينلنعرف التطبيقين المشو:  

• 

  

• 

 

  

    نريد أن نبحث عن التطبيق شين  من أجل أي تطبيقين مشو 

الذي يحقق تبادلية المخطط  شالمشو : 

  
   .: أي 

  :بالشكل   التطبيق المشوشقم ببناءلن
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  :دلية المخطط السابق ولنبرهن أنه يحقق تبا

  

                                                                   

  :من جهة ثانية 
 

 

 
                                                              

                                                                               

      

                                          

                                                   

                                                                                                 

                                                                                          

 ، : فإن ومنه 
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 في برهان أن التطبيـق  يك،  وحيد التطبيق المشوش لبرهان أن  و

 .)Set في  Product تشكل عنصر الـ  وحيد ألن المجموعة إن . (وحيد

  .- Set في  للزوج Productعنصر الـ  تشكل إذاً 

  :(4-4)نتيجة 
  :إذْ :اآلتيةلمشوشة إن المجموعة ا

 

 .Set – F  في الفئةللزوج  Productتشكل عنصر الـ 

  :Set – F في الفئة  Pullbackإيجاد عنصر الـ) 4-5( 
ـ   ــ ــصر ال ــنبرهن أن عن ــشوPullback    س ــين الم ــل التطبيق ــن أج شين م

  هو المجموعة المـشوشة      

  : يأتيالمعرفة كما
ا

  :إلثباتا
  :ش ليكن التطبيق المشو:أوالً 

 

 : بحيث يكون:شين  التطبيقين المشوضعولن
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عندئٍذ مـن أجـل أي      للزوج   Product هو عنصر الـ      أننظراً إلى   

 يحققـان   وأي تطبيقين مـشوشين      شة  مجموعة مشو  :

  يحقـق ش وحيد  فإنه يوجد تطبيق مشو  :

 . 

  :اآلتي نالحظ أن المربع :ثانياً

 
  :تبادلي وذلك ألن

 

     
                                                   
                                              

   .:  نجدوكون ) ¤¤(و) ¤(من 

  :من جهة ثانية
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  .: ومنه فإن

 :جل أي مربع تبادلي آخرأومن 

                                       
  :فإن

        

 

 

  : ش المعرف بالشكل  لنأخذ التطبيق المشو:ثالثاً 

   

 



2013ـ العدد الثاني ـ ) 29(مجلة جامعة دمشق للعلوم األساسية ـ المجلد   

 369 

: وذلك ألن: فنجد أنه يحقق
  

 

                                       

  :وأيضاً
  

                        

                     

                 

  : ألن :ويحقق أيضاً
 
 

 :ومن ناحية أخرى     
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ــاً ــنبرهن اآلن أن :رابعـ ــشوش  سـ ــق المـ ــدالتطبيـ   : وحيـ

لنفـرض   . من أجل ذلك يكفي برهان وحدانية التطبيق الكالسيكي         

  ويحقـق  وجود تطبيـق آخـر      

 (*)......  
     بحيث يكون فإنه يوجد  أن نظراً إلى

  

               

               

                 
  

  . وحيدإذاً ، (*) وهذا يناقض 
 

  :اآلتينستطيع تمثيل العمل السابق من خالل المخطط أخيراً 
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  :(4-6)نتيجة 

إذْ  اآلتيةشة إن المجموعة المشو:  

   

ـ تــشكل  مــن أجــل التطبيقــين المــشوشين      Pullbackعنــصر الــ
.  
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