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W ogólnym ujęciu, funkcje inkluzji przybliżonej są to pewne funkcje, za pomocą których można mierzyć, w jakim stopniu zbiory zawarte są w zbiorach.
Formalne pojęcie inkluzji przybliżonej zostało określone aksjomatycznie przez
Polkowskiego i Skowrona w ramach teorii „bycia częścią całości w stopniu” zwanej mereologią przybliżoną [12, 13]. Mereologia przybliżona jest rozszerzeniem
mereologii Leśniewskiego [5, 18].
Niech U będzie niepustym zbiorem obiektów (uniwersum). Zbiór potęgowy dowolnego zbioru X oznaczamy przez ℘X, natomiast moc X przez #X.
Z aksjomatów podanych przez Polkowskiego i Skowrona można wywnioskować,
że przez funkcję inkluzji przybliżonej nad U można rozumieć dowolną funkcję
κ : ℘U × ℘U 7→ [0, 1] spełniającą następujące warunki:
(RIF − 1) ∀X, Y ⊆ U.(κ(X, Y ) = 1 ⇔ X ⊆ Y ),
(RIF − 2) ∀X, Y, Z ⊆ U.(Y ⊆ Z ⇒ κ(X, Y ) ¬ κ(X, Z)).

(1)

Zatem funkcje inkluzji przybliżonej są to funkcje, które dowolnej parze podzbiorów pewnego uniwersum przypisują liczby z przedziału [0, 1], mające wyrażać
stopień zawierania pierwszego zbioru w drugim. Funkcje te realizują ideę rozszerzenia pojęcia inkluzji zbiorów do pojęcia inkluzji w stopniu. Stopień inkluzji
zbioru X w zbiorze Y jest najwyższy, tj. wynosi 1 dokładnie wtedy, gdy X jest
zawarty w Y (RIF-1). Ponadto funkcje inkluzji przybliżonej są monotoniczne
względem drugiego argumentu (RIF-2).
Nie ma zbyt wielkiej przesady w stwierdzeniu, że standardowa funkcja inkluzji przybliżonej, określona poniżej, jest jedyną naprawdę znaną i używaną funkcją inkluzji przybliżonej. Standardową funkcję inkluzji przybliżonej nad pewnym
niepustym skończonym U można zdefiniować jako funkcję κ£ : ℘U ×℘U 7→ [0, 1],
taką że dla dowolnych X, Y ⊆ U ,
(
#(X∩Y )
jeśli X 6= ∅,
£
#X
(2)
κ (X, Y ) =
1
w p.p.
Pojęcie standardowej funkcji inkluzji przybliżonej jest więc blisko związane z
pojęciem prawdopodobieństwa warunkowego. Pomysł zawarty w (2) był wykorzystywany już przez Łukasiewicza [1, 6] w badaniach dotyczących prawdopodobieństwa, że wyrażenia logiczne, w tym formuły implikatywne są prawdziwe.
W klasycznym modelu zbiorów przybliżonych, zaproponowanym przez Pawlaka [8–10], funkcje inkluzji przybliżonej nie są konieczne do zdefiniowania przybliżeń zbiorów. Funkcje te są natomiast podstawowym składnikiem parametrycznych przestrzeni przybliżeń zdefiniowanych przez Skowrona i Stepaniuka [15, 16].

Standardowa funkcja inkluzji przybliżonej jest też użyta w zmienno-precyzyjnym
modelu zbiorów przybliżonych zaproponowanym przez Ziarko [19, 20]. Jeszcze
innym zastosowaniem jest użycie funkcji inkluzji przybliżonej do zdefiniowania
funkcji przybliżonego należenia [11]. Funkcje inkluzji przybliżonej można też
użyć – bezpośrednio lub pośrednio – do mierzenia stopnia podobieństwa (i bliskości) zbioru do zbioru.
W tym referacie przedstawię dwie funkcje inkluzji przybliżonej nad U , inne niż standardowa, jednak mające podobne korzenie. Jedna z nich okaże się
funkcją opisaną w [2], lecz bez podania własności, druga jest prawdopodobnie
nowa. Następnie wprowadzone zostanie pojęcie funkcji dopełniającej do funkcji
inkluzji przybliżonej. Funkcje dopełniające można użyć do zdefiniowania pewnych metryk na ℘U ×℘U mierzących odległość między zbiorami, więc też stopień
niepodobieństwa zbioru do zbioru. Jedna z otrzymanych funkcji odległości okaże
się metryką Marczewskiego–Steinhausa [7]. Funkcje dopełniające do rozważanych metryk są znane z literatury [3, 4, 14, 17] i używane do oszacowania stopnia
podobieństwa zbioru do zbioru.
Zaczynając więc od pewnych spokrewnionych ze sobą funkcji inkluzji przybliżonej, dla których naturalną dziedziną zastosowania są zbiory przybliżone,
otrzymamy indeksy podobieństwa zbiorów dobrze znane w analizie danych.
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