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Thông tin trong thực tế

• Không rõ ràng, mơ hồ

• Không chính xác

• Dư thừa

• Không đầy đủ• Không đầy đủ

---->  Yêu cầu cần phải xử lí thông tin.

Có nhiều phương pháp khác nhau
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I. Lý thuyết tập mờ - tập thô

1. Tập mờ

2. Tập thô2. Tập thô



1. Tập mờ [6]

• X là tập vũ trụ

• Tập mờ: Biểu thị các đối tượng không rõ ràng  
và mơ hồ thông qua hàm thuộc µ

• A là tập con mờ của X• A là tập con mờ của X

• Kí hiệu: 

(X hữu hạn)



Ví dụ

Hỏi 3 em HS có thích môn toán học không? 

• X={N = “không thích”, Y = “rất thích”}
• HS1 trả lời rất thích                       hay HS1={Y}

• HS 2 trả lời không thích                        hay HS2={N}

• HS3 trả lời nửa thích nửa không thích



Các phép toán trên tập mờ [6]

• Phép giao

• Phép hợp

• Phần bù

• Hiệu• Hiệu

• Tích đề các



Quan hệ mờ [10]

• ĐN: Là tập con mờ của tích Đề các X x Y. 

• Các tính chất: 

- Phản xạ

- Đối xứng- Đối xứng

- Bắc cầu.

• Quan hệ tương tự mờ



2. Tập thô[4]

• Ý tưởng: Dựa vào mối quan hệ R của các phần 
tử để xây dựng các lớp xấp xỉ trên và xấp xỉ của 
một tập con A của X.

• (X, R) là không gian xấp xỉ
• ĐN [4]:      là tập thô, hay A xác định • ĐN [4]:      là tập thô, hay A xác định 

thô theo quan hệ R, nếu 
• Chú ý: Do việc xét vềmối “quan hệ” giữa các 

ph.tử nên tập thô có ý nghĩa giúp ta lựa chọn 
thuộc tính, loại đi các thuộc tính dư thừa; lựa 
chọn được thông tin có “ý nghĩa” cho việc 
q.định.



Ví dụ

• Cho X = {1, 2, 3, ..., 10}

• aRb nếu   a, b có cùng số dư khi chia cho 3

[1] = {1, 4, 7, 10}; [2] = {2, 5, 8}; [3] = {3, 6, 9} 

• A = {2, 3, 6, 8,9}• A = {2, 3, 6, 8,9}

• Xấp xỉ dưới: 

• Xấp xỉ trên: 

• A là một tập xác định thô dựa trên R.

• B = {1,4,7,10} không xác định thô dựa trên R



Rough sets

A  ={2, 3, 6, 8,9} Xấp xỉ trên {2, 3, 5, 6, 8,9}

Xấp xỉ dưới {3,6,9}



Dữ liệu về bệnh nhân cúm
Bệnh nhân Đau đầu Đau cơ Thân nhiệt Cảm cúm

U1 N Y Cao Y

U2 Y N Cao Y

U3 Y Y Rất cao Y

U4 N Y Bình thường N

U5 Y N Cao N

U6 N Y Rất cao YU6 N Y Rất cao Y

C = {Đau đầu, Đau cơ,Thân nhiệt};  R=IND(C): xRy khi x(C) = y(C). 
Các lớp tương đương theo R: {u1}, {u2, u5},{u3}, {u4}, {u6}; Tập A = {u2,u3,u4,u5} . 
Xấp xỉ dưới của A: {u3, u4}; Xấp xỉ trên của A: {u2,u3,u4,u5} = A.
Dựa vào đây người ta có thể rút gọn thuộc tính điều kiện của bảng thông tin này
(theo các quan niệm khác nhau). 

•B là rút gọn của C nếu với .

•{Đau đầu, Thân nhiệt}, {Đau cơ, Thân nhiệt} là các tập thuộc tính rút gọn của C.



II. Sự mở rộng của lý thuyết tập mờ -
tập thô

2.1. Mở rộng Tập mờ

2.2. Mở rộng tập thô

2.3. Sự kết hợp tập mờ và tập thô

2.4. Sự mở rộng tập mờ, tập thô dựa trên tập 2.4. Sự mở rộng tập mờ, tập thô dựa trên tập 
mềm (soft sets)

2.5. Mở rộng tập mờ tập thô trên tính toán hạt

(granular computing)
(mục 2.4, 2.5 không thuộc lĩnh vực quan tâm của tôi)



2.1. Mở rộng tập mờ

Mở rộng thể hiện ở việc thay đổi về hàm thuộc và
tập vũ trụ

1. Tập mờ loại 2: hàm thuộc µ lại được thể hiện 
qua các hàm thuộc khác.

2. Tập mờ intuitionistic: (A, µ, γ) với 0≤ µ(x)+ γ(x)2. Tập mờ intuitionistic: (A, µ, γ) với 0≤ µ(x)+ γ(x)
≤1, với mọi x.

3. Tập mơ hồ (vague set).
4. Tập mờ ngẫu nhiên.
5. Tập mờ trên dàn (L-mờ)
6. Fuzzy bag, multi-fuzzy set, ...



2.2. Mở rộng của tập thô

Thể hiện qua việc thay đổi quan hệ R trong 
không gian xấp xỉ và tập vũ trụ

• (R): Tương đương

• (R): Phản xạ + đối xứng• (R): Phản xạ + đối xứng

• (R): Phản xạ + bắc cầu

• (R):  Thứ tự

• (R): Nhị phân



2.2. Mở rộng của tập thô

• Quan hệ R theo một ý nghĩa nào đó:

+ Ánh xạ (*)

+ Lân cận (*)

+ Độ đo (xác suất)[18]+ Độ đo (xác suất)[18]

+ Đồ thị

+ Khoảng cách

+ Phủ
(*) là hướng tôi đang làm.



2.3. Sự kết hợp tập mờ - tập thô (*)

2.3.1. Tập mờ thô (Rough fuzzy set) [7]:
Là xấp xỉ tập mờ trong không gian xấp xỉ rõ

2.3.2. Tập thô mờ (Fuzzy rough set)[7]:
Là xấp xỉ tập rõ (hoặc tập mờ) trong không gian Là xấp xỉ tập rõ (hoặc tập mờ) trong không gian 

xấp xỉ mờ

Chú ý: Trên đây là hai tên gọi chính. Các hướng kết hợp 
khác nhau cho tên gọi tương ứng.

(*) là hướng tôi đang làm 



Fuzzy rough sets

Here, fuzzy sets can be used to construct approximations of sets by means of fuzzy 
similarity relations (R. Bello, J. L. Verdegay [14])



III. Ứng dụng của lý thuyết tập mờ và 
tập thô

3.1. Xử lý ảnh

3.2. Y học

3.3. Sinh học (Phát hiện phần tử ngoại lai)

3.4. Khai phá dữ liệu3.4. Khai phá dữ liệu

3.5. Lý thuyết quyết định

3.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.7 Khác (...)



An overall schema of proposed 
methods for numeric ARM [15]



The combination of rough sets with 
Artificial Neural Nets (ANNs) [14]



Schematic flow diagram of the proposed 
model for pattern classification [16] using 

RFS 



The FRFS Algorithm [17]

• RFS(C, D).
C: set of all original features;
D: set of possible image classes.
(1) R ← {}, γbest = 0
(2) do

∈

(2) do
(3) T ← R, γprev ← γbest

(4) foreachA ∈ (C − R)
(5) ifγR∪{A}(D) > γT(D)
(6) T ← R ∪ {A}, γbest ← γTD
(7) R ← T(8) untilγbest == γprev

(9) returnR



Flow chart of monoblock centrifugal 
pump fault diagnosis system[19]



Các hướng nghiên cứu tiếp theo

Áp dụng RFS và FRS vào bài toán:

• Phân lớp

• Lựa chọn thuộc tính

• Khám phá luật kết hợp• Khám phá luật kết hợp

• Xây dựng cơ sở dữ liệu

• Khác…
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Cám ơn quí vị!


