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Abstrakt 

 

eoria e Hiperstrukturave njeh fillimet e saj në vitin 1934, kur matematicieni francez 
Marty në Kongresin e 8-të të Matematikanëve Skandinavë, prezantoi konceptin e 
hiperveprimit, dha përkufizimin e hipergrupit dhe ilustroi me disa zbatime dhe tregoi 

dobinë e tij në studimin e grupeve, funksioneve algjebrike dhe thyesave racionale. Qysh prej 
atëherë kjo teori filloi të zhvillohet dhe të studiohet gjerësisht si një teori e konsoliduar nga 
shumë autorë nga vende të ndryshme të botës duke paraqitur interes jo vetëm nga pikëpamja 
teorike por sidomos nga ajo praktike e zbatimeve të saj në mjaft disiplina të matematikës së 
pastër dhe asaj të aplikuar dhe të fushave të tjera jashtë matematikës. Por periudha më e 
shkëlqyer e studimit të hiperstrukturave është rreth viteve 70’ kryesisht në Europë, Azi, Amerikë, 
Australi. K. Hila etj. me  një sërë artikujsh të botuar këto pesë vitet e fundit në periodikë të njohur 
ndërkombëtarë, ka kontribuar në futjen edhe të Shqipërisë në hartën e vendeve që kontribuojnë 
sot në këtë teori.    

Rezultatet e këtij punimi, të cilat janë botuar në formën e një sërë artikujve shkencore në 
periodikë të njohur ndërkombëtarë si dhe janë referuar në disa konferenca ndërkombëtare, 
përbëjnë një kontribut të mëtejshëm të rëndësishëm në studimin e teorisë së hiperstrukturave, 
kryesisht të gjysmëhipergrupeve, gjysmëhipergrupeve ternare dhe atyre m-are.   

Ky punim ka si qëllim kryesor në përgjithësi studimin dhe karakterizimin e hiperideal 
strukturës së gjysmëhipergrupeve, gjysmëhipergrupeve ternare dhe përgjithësimeve të tyre, dhe 
përbën një kontribut të mëtejshëm në thellimin dhe zgjerimin e teorisë strukturale të tyre. 

Studimi i strukturës algjebrike të një teorie matematike ka rezultuar efektiv në qënien më 
eficiente të aplikimeve në shkenca të ndryshme. Ky është një motivim i natyrshëm për ne për të 
studiuar zbatimin e teorisë së bashkësive fuzzy dhe teorisë së bashkësive soft në studimin e 
strukturës së hiperstrukturave, për këtë qëllim, një kapitull i veçantë i kushtohet këtyre 
zbatimeve. 

Punimi është i organizuar në 6 Kapituj dhe 44 seksione.  
Në kapitullin e parë, prezantohen disa koncepte bazë mbi të cilat ndërtohet teoria e 

hiperstrukturave dhe të cilat përdoren gjatë gjithë punimit si dhe bëhen të qarta dhe motivimet 
kryesore të studimit të kësaj teorie. Gjithashtu, bëhet dhe një përshkrim retrospektiv i historisë së 
teorisë së hiperstrukturave dhe zhvillimeve të saj. 

Në kapitullin e dytë, merremi me një klasë të hiperstrukturave algjebrike të quajtura 
gjysmëhipergrupe, të cilat janë një përgjithësim i gjysmëgrupeve. Gjysmëhipergrupet dhe 
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përgjithësime të tyre janë studiuar gjerësisht nga disa autorë. Në këtë kapitull ne vazhdojmë 
kontributin tonë në studimin e hiperideal strukturës së gjysmëhipergrupeve, duke prezantuar disa 
rezultate të tjera në to nëpërmjet karakterizimeve me anë të disa llojeve hiperidealesh, kuazi-
hiperidealet dhe përgjithësime të tyre. Konkretisht:  

- prezantojmë hiperradikalin e pastër të një hiperideali në një gjysmëhipergrup me element 
zero. Për këtë qëllim përcaktojmë hiperidealet e pastra, gjysmë të pastra dhe hiperideale të llojeve 
të tjera të ngjashme dhe vërtetojmë disa prej vetive bazë të tyre në gjysmëhipergrupe. 

- përgjithësojmë konceptin e kuazi-idealeve duke prezantuar konceptin e kuazi-hiperidealit 
në gjysmëhipergrupet dhe për më tepër, prezantojmë konceptin e një (m,n) -kuazi-hiperideali, të 
hiperidealit n-të djathtë, m-të majtë në gjysmëhipergrupet dhe studiojmë marëdhëniet ndërmjet 
tyre; përftojmë karakterizime të ndryshme lidhur me veti të ndryshme të (m,n)-kuazi-
hiperidealeve, (m,n)-kuazi-hiperidealeve minimale, hiperidealeve m-të majta minimale, 
hiperidealeve n-të djathta minimale dhe shqyrtojmë marëdhëniet ndërmjet tyre. Gjithashtu, janë 
studiuar disa veti të prerjes dhe karakterizime të (m,n)-kuazi-hiperidealeve të gjysmëhipergrupeve 
dhe gjysmëhpergrupeve të rregullt. Në vazhdim janë përkufizuar gjysmëhipergrupet m-të thjeshta 
të majta, n-të thjeshta të djathta dhe (m,n)-kuazi-të thjeshta dhe janë shqyrtuar disa veti të tyre. 

Në kapitullin e tretë, duke u mbështetur në disa rezultate të përftuara nga disa autorë, ne 
kemi përftuar disa rezultate të tjera që lidhen me studimin e hiperideal strukturës së 
gjysmëhipergrupeve ternare duke studiuar disa klasa të gjysmëhipergrupeve ternare nëpërmjet 
disa klasave të hiperidealeve. Konkretisht: 

- prezantojmë dhe karakterizojmë gjysmëhipergrupet ternare të thjeshta të majta, të thjeshtë 
lateral, (0-) të thjeshta të majta dhe (0-) të thjeshtë lateral. Disa veti të tyre studiohen nëpërmjet  
hiperidealeve të majta dhe lateral.  

- japim disa veti të hiperidealeve të majta (0-) minimale dhe lateral (0-) minimale të 
gjysmëhipergrupeve ternare dhe shqyrtojmë marrëdhëniet ndërmjet hiperidealeve të majta (0-) 
minimale  dhe lateral (0-) minimal  dhe gjysmëhipergrupeve ternare (0-) të thjeshta të majta dhe 
(0-) të thjeshtë lateral. 

- japim disa veti të hiperidealeve lateral dhe të majta maximale të gjysmëhipergrupeve 
ternare dhe shqyrtojmë marrëdhëniet ndërmjet  hiperidealeve lateral dhe të majta maksimale dhe 
bashkimit të gjithë hiperidealeve lateral dhe të majta të mirëfillta (jozero)  në gjysmëhipergrupet 
ternare. 

- prezantojmë konceptet e hiperidealeve prim të pastra dhe pastërtisht prim  dhe studjojmë 
vetitë e tyre në gjysmëhipergrupet ternare dhe gjysmëhipergrupet ternare dobësisht të rregullta. 

- koncepti i hiperidealit dobësisht të pastër të gjysmëhipergrupit ternar prezantohet si 
përgjithësim i hiperidealit të dyanshëm të pastër dhe disa veti të tij janë shqyrtuar. 

- merremi me gjysmëhipergrupin ternar ),( fH , që është një gjysmëhipergrup ternar me 0, 

i tillë që HHHHf =),,( . Bashkësia e gjithë hiperidealeve pastërtisht prim të mirëfilltë  të një 
gjysmëhipergrupi ternar me zero është topologjizuar. 

- prezantojmë dhe karakterizojmë hiperidealet prim dhe hiperidealet e majta prim në 
gjysmëhipergrupet ternare. Gjithashtu,  janë shqyrtuar disa veti të tyre. 
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- prezantojmë konceptet e hiperfiltrave dhe kongruencës hipergjysmëlatisë  të 
gjysmëhipergrupeve ternare. Ne japim disa karakteristika të hiperfiltrave në gjysmëhipergrupet 
ternare. Gjithashtu, shqyrtojmë  marrëdhëniet ndërmjet hiperfiltrave dhe hiperidealeve prim dhe 
kongruencës hipergjysmëlatisë në gjysmëhipergrupet ternare. 

- karakterizojmë hiperidealet gjysmëprim dhe hiperidealet e majta gjysmëprim në 
gjysmëhipergrupet ternare dhe shqyrtojmë disa veti të tyre. 

- prezantojmë dhe karakterizojmë hiperidealet e majta irreducible në gjysmëhipergrupet 
ternare dhe shqyrtojmë disa veti të tyre.  

- prezantojmë konceptin e zgjerimit të hiperidealeve në gjysmëhipergrupet ternare dhe 
karakterizojmë vetitë e zgjerimit të hiperidealeve në gjysmëhipergrupet ternare. 

Në Kapitullin e katërt, karakterizojmë gjysmëhipergrupet ternare nëpërmjet klasave të 
ndryshme të kuazi-hiperidealeve dhe bi-hiperidealeve. Konkretisht: 

- prezantojmë konceptin e kuazi-hiperidealeve në gjysmëhipergrupet ternare dhe studiojmë 
disa veti të tyre. 

- prezantojmë konceptin e kuazi-hiperidealit minimal në gjysmëhipergrupet ternare dhe 
studiojmë disa veti të tyre. 

- prezantojmë konceptin e bi-hiperidealeve në gjysmëhipergrupet ternare dhe studiojmë 
disa veti të tyre. 

- prezantojmë konceptin e bi-hiperidealeve minimale në gjysmëhipergrupet ternare dhe 
studiojmë disa veti të tyre. 

- prezantojmë konceptin e bi-hiperidealeve të përgjithësuara në gjysmëhipergrupet ternare 
dhe vetitë e disa llojeve të tyre (irreducible, fortësisht irreducible etj.) janë studiuar dhe një sërë 
rezultatesh të përftuara nga disa autorë në gjysmëgrupet ternare mund të shihen si rrjedhim i 
rezultateve tona. 

- prezantojmë konceptin e kuazi-hiperidealeve të përgjithësuara në gjysmëhipergrupet 
ternare, domethënë -kuazi-hiperidealeve duke shtrirë konceptin e kuazi-hiperidealeve 
në gjysmëhipergrupet të trajtuar në §2.2 dhe vërtetojmë disa rezultate në lidhje me to.  

- studiojmë konceptin e kuazi-hiperidealit minimal të përgjithësuar  ose -kuazi-
hiperidealit minimal të një gjysmëhipergrupi ternar H. Një -kuazi-hiperideal Q i një 
gjysmëhipergrupi ternar H quhet -kuazi-hiperideal minimal (minimal -
quasi-hyperideal) i H, në qoftë se Q nuk përmban në mënyrë rigoroze asnjë - kuazi-
hiperideal të H. Në mënyrë të ngjashme, përcaktojmë hiperidealin -të djathtë minimal, 
hiperidealin -lateral minimal dhe hiperidealin -të majtë minimal të një gjysmëhipergrupi 
ternar. Gjithashtu, prezantojmë dhe karakterizojmë gjysmëhipergrupin ternar të thjeshtë -të 
majtë (the -left simple ternary semihypergroup), gjysmëhipergrupin ternar të thjeshtë -
lateral( -lateral simple ternary semihypergroup), gjysmëhipergrupin ternar të thjeshtë -të 
djathtë ( -right simple ternary semihypergroup). Disa veti të tyre shqyrtohen nëpërmjet 
hiperidealeve -të majta, -lateral dhe -të djathta. 

)),,(,( nqpm
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- përkufizojmë bi-hiperidealet e përgjithësuara në një gjysmëhipergrup ternar, domethënë 
shqyrtojmë -bi-hiperidealet dhe vetitë e tyre. 

- prezantojmë konceptin e bi-hiperidealit minimal të përgjithësuar ose -bi-
hiperidealit minimal në gjysmëhipergrupet ternare  dhe shqyrtojmë veti të tyre. 

 Në Kapitullin e pestë, studiohet koncepti i rregullsisë së gjysmëhipergrupeve ternare dhe 
përgjithësohet ajo në hiperstrukturat m-are duke shtrirë dhe përgjithësuar këtë koncept të studiuar 
në disa struktura algjebrike. Konkretisht: 

- ne përgjithësojmë konceptin e rregullsisë në gjysmëhipergrupet ternare dhe studjojmë disa 
veti të  gjysmëhipergrupeve ternare të rregullta dhe i  karakterizojmë ato nëpërmjet llojeve të 
ndryshme të hiperidealeve të gjysmëhipergrupeve ternare. 

- studiojmë disa veti të gjysmëhipergrupeve ternare plotësisht të rregullta dhe intra të 
rregullta dhe i  karakterizojmë ato nëpërmjet llojeve të ndryshme të hiperidealeve të 
gjysmëhipergrupeve ternare. 

- përgjithësojmë konceptin e rregullsisë në hipersistemet algjebrike duke dhënë një 
përgjithësim të unifikuar të karakterizimeve të Kovacs, Iseki dhe Lajos etj. Gjithashtu,  
përgjithësojmë konceptin e idealit duke futur konceptin e  j-hiperidealit dhe të hiperidealit të një 
hipersistemi algjebrik. Rezulton që përshkrimi i rregullsisë nëpërmjet hiperidealeve është një 
çështje e brendshme e hiperveprimeve shoqërimtare në përgjithësi. Teorema kryesore 
përgjithëson në hipersistemet algjebrike disa rezultate që kanë vend në gjysmëgrupet dhe unazat e 
rregullta dhe shpreh një kusht të nevojshëm dhe të mjaftueshëm me anë të hiperidealeve kryesore. 
Për më tepër, janë përftuar dy teorema të tjera: njëra ka të bëjë me një kusht të nevojshëm dhe të 
mjaftueshëm që një hipersistem algjebrik ndërrimtar, shoqërimtar të jetë i rregullt; tjetra ka të 
bëjë me elementet nilpotent në një hipersistem algjebrik. 

Në Kapitullin e gjashtë, merremi me zbatimin e teorisë së bashkësive fuzzy dhe teorisë së 
bashkësive soft në gjysmëhipergrupet ternare dhe në ato m-are nëpërmjet klasave të ndryshme 
përkatësisht të hiperidealeve fuzzy dhe soft. Konkretisht: 

- studiojmë gjysmëhipergrupet ternare nëpërmjet hiperidealeve fuzzy duke fuzzyfikuar disa 
rezultate të përftuara për hiperidealet në gjysmëhipergrupet ternare në kapitullin e kaluar; 
prezantojmë dhe studiojmë disa klasa të hiperidealeve fuzzy siç janë ato të hiperidealeve fuzzy të 
pastra, fuzzy dobësisht të pastra në gjysmëhipergrupet ternare dhe shqyrtojmë disa veti të tyre. 
Ne identifikojmë ato gjysmëhipergrupe ternare për të cilat çdo hiperideal fuzzy është idempotent. 
Gjithashtu, karakterizojmë gjysmëhipergrupet ternare për të cilat çdo hiperideal i dyanshëm fuzzy 
është fuzzy dobësisht i pastër i djathtë. 

- prezantojmë konceptin e bi-hiperidealit fuzzy në gjysmëgrupet ternare dhe përftohen disa 
veti të tyre. 

- prezantojmë dhe studiojmë disa klasa të bi-hiperidealeve fuzzy siç janë bi-hiperidealet 
fuzzy prim, gjysmëprim dhe fortësisht prim në gjysmëhipergrupet ternare dhe shqyrtojmë disa 
veti të tyre. 

- prezantojmë dhe studiojmë disa klasa të tjera të bi-hiperidealeve fuzzy siç janë bi-
hiperidealet fuzzy irreducible dhe fortësisht irreducible në gjysmëhipergrupet ternare dhe 

)),,(,( nqpm

)),,(,( nqpm
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shqyrtojmë disa veti të tyre. Hapësira e gjithë bi-hiperidealeve fuzzy të mirëfilltë fortësisht prim 
në një gjysmëhipergrup ternar është topologjizuar. Ne karakterizojmë ato gjysmëhipergrupe 
ternare për të cilat çdo bi-hiperideal është fortësisht irreducible dhe gjithashtu, ato në të cilat çdo 
bi-hiperideal është fortësisht prim. Në fakt, vërtetohet se në rastin e bashkësisë së bi-
hiperidealeve fuzzy tërësisht të renditur të një gjysmëhipergrupi H, konceptet e bi-hiperidealeve 
fuzzy prim irreducible dhe bi-hiperidealeve fuzzy prim fortësisht  irreducible përputhen. 

- prezantojmë dhe iniciojmë studimin e gjysmëhipergrupeve ternare soft duke përdorur 
TBS. Konceptet e gjysmëhipergrupeve ternare soft, nëngjysmëhipergrupeve ternare soft, 
hiperidealet e majta (të djathta, lateral) soft, hiperidealet soft,  kuazi-hiperidealet dhe bi-
hiperidealet soft janë prezantuar dhe janë studiuar vetitë e tyre. 

- prezantojmë dhe iniciojmë studimin e gjysmëhipergrupeve m-are soft duke përdorur TBS. 
Konceptet e gjysmëhipergrupeve m-are soft, nëngjysmëhipergrupeve m-are soft, hiperidealet e 
majta (të djathta, lateral) soft, hiperidealet soft,  kuazi-hiperidealet dhe bi-hiperidealet soft janë 
prezantuar dhe janë studiuar vetitë e tyre. 

- studiojmë nënhiperhapësirat e një hapësire hipervektoriale prezantuar nga Scafati Tallini, 
duke shqyrtuar disa veti të tyre. Nga ky këndvështrim, ne prezantojmë konceptin e një 
nënhiperhapësire fuzzy normale të hapësirës hipervektoriale. Duke përdorur këtë koncept, 
ndërtojmë nënhiperhapësira fuzzy të reja; gjithashtu, tregojmë se nën disa kondita të caktuara, një 
nënhiperhapësirë fuzzy e një hapësire hipervektoriale është dy-vlerëshe dhe merr vlerat 0 dhe 1. 
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KKaappiittuullllii 11

NJOHURI PARAPRAKE PËR HIPERSTRUKTURAT 
 

ë këtë kapitull prezantohen disa koncepte bazë të cilat do të përdoren gjatë gjithë 

punimit. Gjithashtu bëjmë dhe një përshkrim retrospektiv të historikut të teorisë së 

hiperstrukturave dhe zhvillimeve të saj.  
 

§1.1 Origjina e teorisë së hiperstrukturave 
 

Zbatimet e matematikës në disiplina të tjera, për shembull në informatikë etj., luajnë një rol 

kyç dhe ato përfaqësojnë, në dekadat e fundit, një nga qëllimet e studimit të ekspertëve të Teorisë 

së Hiperstrukturave në gjithë botën.  

Teoria e Hiperstrukturave lindi në 1934, kur Marty në Kongresin e 8-të të Matematikanëve 

Skandinavë [1], dha përkufizimin e hipergrupit dhe ilustroi me disa zbatime dhe tregoi dobinë e 

tij në studimin e grupeve, funksioneve algjebrike dhe thyesave racionale. Në dekadat më pas dhe 

në ditët e sotme, një numër i ndryshëm hiperstrukturash janë studiuar nga pikëpamja teorike dhe 

për aplikimet e tyre në shumë disiplina të matematikës së pastër dhe të aplikuar nga shumë 

matematicienë. Në vitet në vijim, rreth viteve 40-të, një sërë matematicienë të tjerë punuan në 

këtë subjekt: në Francë, Marty, Krasner, Kuntzman, Croisot, ne SHBA Dresher dhe Ore, 

Prenowitz, Eaton, Griffith, Wall (i cili prezantoi një përgjithësim të hipergrupeve, ku 

hiperprodukti është një multibashkësi, dmth një bashkësi në të cilën çdo element ka një 

shumfishitet të caktuar); në Japoni Utumi, në Spanje San Juan, në Rusi Vikhrov, në Uzbekistan 

Dietzman, në Italy Zappa.  

Në vitet 50-të dhe 60-të ata punuan me hiperstrukturat, në Rumani Benado, në Republikën Ceke 

Drbohlav, në Francë Koskas, Sureau, ne Greqi Mittas, Stratigopoulos, në Itali Orsatti, Boccioni, 

në SHBA Prenowitz, Graetzer , Pickett, McAlister, në Japoni Nakano, në Jugoslavi Dacic. 

Por periudha më e shkëlqyer e studimit të hiperstrukturave është rreth viteve 70-të kryesisht 

në Europë, Azi, Amerikë, Australi. 
 

N
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§1.2 Përkufizimet më të rëndësishme 
 

Hiperstrukturat algjebrike janë një përgjithësim i përshtatshëm i strukturave klasike 

algjebrike. Në një strukturë algjebrike klasike, kompozimi i dy elementeve është një element, 

ndërsa në një hiperstrukturë algjebrike, kompozimi i dy elementeve është një bashkësi. 

Përkufizim 1.2.1 Le të jetë H një bashkësi joboshe dhe P*(H) familja e nënbashkësive 

joboshe të H. Një pasqyrim *: ( )H H P H× →o quhet veprim shumëvlerësh (multivalued 

operation) apo hiperveprim binar (binary hyperoperation) në H. 

Në qoftë se *: ( )if H H P H× → , ku },....,2,1{ ni ∈ dhe n është numër natyror, janë 

hiperveprime binare, një sistem algjebrik ),...,,,( 21 nfffH quhet hiperstrukturë algjebrike ose 

thjesht një hiperstrukturë. Zakonisht n=1 ose n=2. 

Nën disa kushte apo veti të caktuara që plotësojnë pasqyrimet fi , fitojmë gjysmëhipergrupet, 

hipergrupet, hiperunazat ose hiperfushat. Ndonjëherë shqyrtohen hiperveprimet e jashtme, të cilat 

janë pasqyrime të tipit *: ( )h R H P H× → , ku HR ≠ me ndihmën e të cilave formohen 

hiperstruktura si hipermodulet, hapësirat hipervektoriale etj.  

Hipergrupoid quhet çifti i renditur ( , )H o ku " "o është një hiperveprim në bashkësinë H.

Le të jenë A dhe B dy nënbashkësi joboshë të H. Atëherë përkufizojmë 

,

, { } dhe { }
a A b B

A B a b a A a A a B a B
∈ ∈

= = =o o o o o oU

Një hipergrupoid ( , )H o quhet gjysmëhipergrup (semihypergroup) në qoftë se 

(I)                             3( , , ) , ( ) ( )x y z H x y z x y z∀ ∈ =o o o o

e cila nënkupton që  
u x y v y z

u z x v
∈ ∈

=
o o

o oU U .

Një hipergrupoid ( , )H o quhet kuazi-hipergrup (quasi-hypergroup) në qoftë se 

(II)                 2 2( , ) , ( , ) , ,a b H x y H a b x a y b∀ ∈ ∃ ∈ ∈ ∈o o

Një hiperveprim quhet shoqërimtar i dobët (weak associative) në qoftë se 

(III)                    3( , , ) , ( ) ( )x y z H x y z x y z∀ ∈ ∩ ≠ ∅o o o o  
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Hipergrup (hypergroup) quhet hipergrupoidi ( , )H o që plotëson (I) dhe (II). Ose ndryshe, një 

hipergrup është një gjysmëhipergrup i cili plotëson aksiomën e riprodhimit, domethënë  

,a H a H H a H∀ ∈ = =o o .

Një hiperveprim quhet ndërrimtar (commutative) në qoftë se  

 (IV)                          ∀(�, �) ∈ �	, � ∘ � = � ∘ � 
Një hiperveprim quhet ndërrimtar i dobët (weak commutative) në qoftë se 

 (V)                          ∀(�, �) ∈ �	, � ∘ � ∩ � ∘ � ≠ ∅ 

Hv-grup (Hv-group) quhet një kuazi-grup ( , )H o i tillë që hiperveprimi " "o është shoqërimtar 

i dobët. 

Një nënbashkësi joboshe K e një gjysmëhipergrupi ( , )H o quhet nëngjysmëhipergrup në 

qofte se K është një gjysmëhipergrup. Me fjalë të tjera, një nënbashkësi joboshe K e një 

gjysmëhipergrupi ( , )H o quhet nëngjysmëhipergrup në qoftë se K K K⊆o .

Një nënbashkësi joboshe K e një hipergrupi ( , )H o quhet nënhipergrup në qoftë se K është 

një hipergrup. Me fjalë të tjera, një nënbashkësi joboshe K e një hipergrupi ( , )H o quhet 

nënhipergrup në qoftë se për çdo ,a K a K K a K∈ = =o o .

Një nënbashkësi joboshe I e një gjysmëhipergrupi H quhet hiperideal i djathtë (i majtë) i H,

në qoftë se për çdo Hx∈ dhe Ir ∈ , )( IrxIxr ⊆⊆ oo .

Le të jenë ),( 1 oH dhe ),( 2 ◊H dy gjysmëhipergrupe. Një pasqyrim 21: HHf → quhet 

homomorfizëm përfshirës (inclusive homomorphism) në qoftë se kënaq kushtin 

për çdo 1, Hyx ∈ , )()()( yfxfyxf ◊⊆o

f quhet një homomorfizëm i fortë (strong homomorphism) në qoftë se  

 për çdo 1, Hyx ∈ , )()(=)( yfxfyxf ◊o .

Një element e në një hipergrup H quhet element identik (identity) në qoftë se  

Hxexxex ∈∀∩∈ ,oo .

Një element e në një gjysmëhipergrup H quhet element identik skalar (scalar identity) në 

qoftë se  Hxexxex ∈∀== ,}{ oo .

Një gjysmëhipergrup ),( oH quhet gjysmëhipergrup i rregullt (regular semihypergroup) në 

qoftë se për çdo xyxxHx oo∈∈ , për ndonjë Hy ∈ . Atëherë, çdo gjysmëgrup i rregullt është 
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një gjysmëhipergrup i rregullt. Vërejmë se në qoftë se );( oH është një hipergrup, atëherë për çdo 

HxHxHx =, oo∈ . Nga kjo rrjedh që çdo hipergrup është një gjysmëhipergrup i rregullt. 

 

Në një bashkësi H të pajisur me një hiperveprim )(: * HPHH →×⋅ , themi se plotësohet vetia 

shoqërimtare e dobët (WASS-the weak associativity) në qofte se: 3),,( Hzyx ∈∀ , ∅≠∩ )()( yzxzxy

dhe themi se plotësohet vetia ndërrimtare e dobët (COW-the weak commutativity) në qoftë se: 

∅≠∩∈∀ yxxyHyx ,),( 2 . Hiperstruktura ),( ⋅H quhet Hv-gjysmëgrup në qoftë se plotësohet vetia 

shoqërimtare e dobët dhe quhet Hv-grup në qoftë se është një Hv-gjysmëgrup riproduktiv: Hx∈∀ ,

xH=Hx=H.

Hiperstruktura ),,( ⋅+R është një Hv-unazë në qoftë se )(+ dhe )(⋅ janë shoqërimtare të dobëta, 

plotësohet aksioma e riproduktivitetit për )(+ dhe së fundmi, )(⋅ është shpërndarës i dobët (weak 

distributive) në lidhje me )(+ :

∅≠+∩+∅≠+∩+∈∀ )()(,)()(,),,( 3 yzxzzyxxzxyzyxRzyx .

Hv-strukturat u prezantuan në Fourth AHA Congress [4].  

Një larmi shembujsh hiperstrukturash të ndryshme mund të gjenden në literaturë si dhe në 

brendësi të këtij punimi. 
 

§1.3 Motivacioni- pse i studiojmë Hv-strukturat ? 
 

Motivimi pse studiojmë Hv-strukturat është si më poshtë:  

Dimë që raporti i një grupi në lidhje me një nëngrup normal është një grup. F. Marty qysh në 

1934, pohoi që, raporti i një grupi në lidhje me një nëngrup çfarëdo është një hipergrup. Së 

fundmi, raporti i një grupi në lidhje me çdo copëtim (ose në mënyrë ekuivalente në lidhje me çdo 

relacion ekuivalence) është një Hv-grup. 

 Duke specifikuar këtë motivim, vërejmë: Le të jetë ( , )G ⋅ një grup dhe R një relacion 

ekuivalence (ose një copëtim) në G, atëherë ( , )G R ⋅ është një Hv-grup  dhe në këtë mënyrë kemi 

raportin ( , )G R β ∗⋅ i cili është një grup, grupi fundamental. Vërejmë se klasat e grupit 

fundamental ( , )G R β ∗⋅ janë një bashkim i disa prej R-klasave. Ndryshe, ( , )G R β ∗⋅ ka si 
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elemente klasat e G të cilat formojnë një copëtim në të cilin klasat janë më të mëdha se klasat e 

copëtimit origjinal R.

Vegla kryesore për të studiuar hiperstrukturat janë relacionet fundamentale ,β γ∗ ∗ dhe ε ∗ të 
cilat janë përkufizuar përkatësisht në Hv-grupet, Hv-unazat dhe Hv-hapësirat vektoriale, si 
relacionet e ekuivalencës më të vogla të tilla që raporti të jetë përkatësisht grup, unazë dhe 
hapësirë vektoriale. Relacioni β∗ u prezantua nga M. Koskas në 1970 [2] dhe u studiua në 

mënyre intensive dhe të thelluar nga Corsini [3]. Relacionet γ ∗ dhe ε ∗ u prezantuan nga T. 
Vougiouklis [4], [5], [6] dhe ai i quajti ato Fundamentale. 

Pra, në qoftë se H është një Hv-grup (Hv-unazë, Hv-hapësirë vektoriale), atëherë H β ∗ është 

një grup ( H γ ∗ është një unazë, H ε ∗ është një hapësirë vektoriale përkatësisht). Strukturat e 

mësipërme korresponduese janë strukturat fundamentale. Relacioni fundamental β ∗ në një Hv-
grup ),( ⋅H në mënyrë ekuivalente mund të përkufizohet si më poshtë: 

Një element a H∈ quhet β ekuivalent me elementin b H∈ në qoftë se ekziston një bashkësi 
e fundme elementesh 1{ ,...., }nz z e H e tillë që 1{ , } na b z z∈ ⋅⋅⋅ . Atëherë mbyllja transitive 

(transitive closure) e β është β ∗ .
Një mënyrë për të gjetur klasat fundamentale jepet nga teorema e mëposhtme [5]: 

Teoremë 1.3.1. Le të jetë ),( ⋅H një Hv-grup dhe shënojmë me U bashkësinë e gjithë 

prodhimeve të fundme të elementeve të H. Përkufizojmë relacionin β në H duke përcaktuar x β y

vetëm atëherë kur { , }x y u⊂ , ku u U∈ . Atëherë β∗ është mbulimi kalimtar (transitive closure) i 

β.

T. Vougiouklis shprehet: 

Në vitin 1993 kur isha duke shkruar librin tim: Hyperstructures and their Representations, 

Hadronic Press 1994 [5], isha shumë i eksituar, siç e përmenda në parathënie të tij. Ndjehesha 

sikur po udhëtoja në një lëndinë shumë të bukur dhe në autostradën e Representations Theory dhe 

në anë po shikoja të kalonin Hv-gjysmëgrupet, Hv-grupet, Hv-unazat, Hv-fushat, Hv-modulet, 

Hv-hapësirat vektoriale. Kështu, duhet të transferosh sa më shumë rezultate që të jetë e mundur 

nga teoria klasike, por fatmirësisht, teoria e hiperstrukturave është mjaft e madhe, sidomos ajo e 

hiperstrukturave të dobëta, dhe problemi bëhet më i vështirë por i bukur! Konceptet të cilat janë 

të reja në teorinë e hiperstrukturave janë shumë interesante dhe shumëvlerëshe. Aksiomat e 

dobëta nga njëra anë, japin klasa më të mëdha dhe si rrjedhim aplikime, në anën tjetër, është 

shumë e veshtirë të fitosh një numër të madh teoremash strikte. Kështu, aksioma të reja shfaqen, 

terma të rinj dhe ndërtime të reja prezantohen me qëllim që të manipulohen dhe klasifikohen 
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klasat e mëdha të hiperstrukturave të reja. Kjo është një lojë kërkimore shumë interesante: të jesh 

në Oqeanin e egër të Kërkimit dhe të kesh mundësinë të udhëtosh i sigurt dhe të dëfrehesh. Për të 

parë sesa i thellë është oqeani duhet që vazhdimisht të mbash sytë hapur për të shfrytëzuar 

energjinë e valëve, për të ndërtuar konstrukte. Kështu, për shembull, nuk është e nevojshme të 

kesh një element zero në hiperfushat por është e mjaftueshme të gjesh një bashkësi, bashkësinë 

fundamentale e cila luan këtë rol. Loja nuk është personale, unike, e veçuar por është një lojë 

skuadre!  
 

§1.4 Historia bashkëkohore e teorisë së hiperstrukturave 
 

Në ditët e sotme, mjaft matematicienë në kontinente të ndryshme punojnë me sukses me 

hiperstrukturat. Më poshtë përmendim disa prej tyre qysh prej viteve 70’.  

Rreth viteve 70’ dhe 80’, hiperstrukturat u trajtuan në veçanti :  

Në Greqi nga Mittas dhe shkolla e tij (Canonical Hypergroups and their applications), 

Vougiouklis dhe shkolla e tij (Hv – groups); Në Itali: nga Corsini (Homomorphisms, Join Spaces, 

Quasicanonical Hypergroups, Complete Hypergroups, 1-Hypergroups, Cyclic Hypergroups etc.) 

dhe shkolla e tij, Tallini G. (Hypergroups associated with Projective Planes), Rota, Procesi 

Ciampi (Hyperrings); Në SHBA: nga Prenowitz dhe Jantoshak (Join Spaces and Geometries, 

Homomorphisms), Roth (Character of hypergroups, Canonical hypergroups), Comer 

(Polygroups, Representations of hypergroups); ne France nga Krasner dhe Sureau, (Structure of 

Hypergroups), Koskas, (Semihypergroups associated with Groupoids). Deza; në Kanada 

Rosenberg (Hypergroups associated with graphs, binary relations).  

Rreth viteve 90’ dhe më vonë, u botuan shumë punime, të bëra në Europë, Azi, Amerikë dhe 

Australi. 

Europë: Në Greqi: - në Thessaloniki (Aristotle Univ.), Mittas, Konstantinidou, Serafimidis 

Kehagias, Ioulidis, Yatras, Synefaki, - në Alexandroupolis (Democritus Univ. of Thrace), T. 

Vougiouklis, Dramalidis, S.Vougiouklis, - në Patras (Patras Univ.), Stratigopoulos, - në Orestiada 

(Democritus Univ. of Thrace), Spartalis, - në Athens, Ch. Massouros, G. Massouros, G. Pinotsis;  

në Rumani - në Iasi (Cuza Univ.), V. Leoreanu, Cristea, Tofan, Gontineac., Volf, L. Leoreanu,  

- në Cluj Napoca Babes Bolyai Univ.), Purdea, Pelea, Calugareanu, - në Constanta (Ovidius 

Univ.) Stefanescu; në Republiken Ceke - në Praha (Karlos Univ.) Kepka, Jezek, Drbohlav, 
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(Agricultural Univ.) Nemec, - në Brno (Brno Univ. of Technology) J. Chvalina, (Military 

Academy of Brno) Hoskova, (Technical Univ. of Brno) L. Chvalinova, (Masaryk Univ.) 

Novotny, (University of Defence) Rackova, Olomouc, (Palacky Univ.) Hort, - në Vyskov 

(Military Univ. of Ground Forces) Moucka; në Montenegro:- në Podgorica (Univ. of Podgorica) 

Dasic, Rasovic; në Slovaki - në Bratislava, (Comenius University), Kolibiar, (Slovak Techn. 

Univ.) Jasem, -në Kosice, (Matematickz ustav SAV), Jakubik, (Safarik Univ.), Lihova, Repasky, 

Csontoova; në Itali - në Udine (Udine Univ.) Corsini, - në Messina (Messina Univ.) De Salvo, 

Migliorato, Lo Faro, Gentile, - në Rome ( Universita’ La Sapienza) G. Tallini, M. Scafati-Tallini, 

Rota, Procesi Ciampi, Peroni, - në Pescara (G. d’Annunzio Univ.) A. Maturo, S. Doria, B. Ferri,  

- në Teramo (Univ. di Teramo) Eugeni, - ne L’Aquila (Univ. dell’Aquila) Innamorati, L. Berardi,  

- në Brescia (Universita’ Cattolica del Sacro Cuore), Marchi, - në Lecce ( Universita’ di Lecce), 

Letizia, Lenzi, - në Palermo, (Univ. di Palermo), Falcone, - në Milano, (Politecnico), Mercanti, 

Cerritelli, Gelsomini; në France- në Clermont-Ferrand (Universite’ des Math. Pures et Appl.) 

Sureau, M. Gutan, C. Gutan, - në Lyon, (Universite’ Lyon 1), Bayon, Lygeros; në Spain - në 

Malaga, (Malaga Univ.) Martinez, Gutierrez, De Guzman, Cordero; në Finland - në Oulu, (Univ. 

of Oulu), Nieminen, Niemenmaa. Në SHBA - në Charleston (The Citadel) Comer, - në New 

York (Brooklyn College, CUNY), Jantosciak, - në Cleveland, Ohio, (John Carroll Univ.), Olson, 

Ward, në Canada - në Montreal, (Universite’ de Montreal), Rosenberg, Foldes. Në Tailand - në 

Bangkok, (Chulalongkorn Univ), Kemprasit, Punkla , Chaopraknoi, Triphop, Tumsoun,  

Samutprakarn, (Hauchievw Chalermprakiet Univ.), Juntakharajorn, - në Phitsanulok, (Naresuan 

Univ.), C. Namnak. në Iran - në Babolsar (Mazandaran Univ.) Ameri, Razieh Mahjoob, Moghani, 

Hedayati, Alimohammadi, - në Yazd (Yazd Univ.) Davvaz, Koushky, - në Kerman, (Shahid 

Bahonar Univ.) Zahedi, Molaei, Torkzadeh, Khorashadi Zadeh, Hosseini, Mousavi, (Islamic 

Azad Univ.) Borumand Saeid -në Kashan (Univ. of Kashan) Ashrafi, Ali Hossein Zadeh, - në 

Tehran (Tehran Univ.) Darafsheh, Morteza Yavary, (Tarbiat Modarres Univ.) Iranmanesh, 

Iradmusa, Madanshekaf, (Iran Univ. of Sci. and Technology) Ghorbany, Alaeyan, (Shahid 

Beheshti Univ.) Mehdi Ebrahimi, Karimi, Mahmoudi, -në Zahedan (Sistan and Baluchestan 

Univ.) Borzooei, Hasankhani, Rezaei, -në Zanjan (Institute for Advanced Studies in Basic 

Sciences) Barghi -në Sari-Branch, (Islamic Azad Univ.), Roohi. Në Kore - në Chinju 

(Gyeongsang National Univ.) Young Bae Jun, E. H. Roh, - në Taejon, (Chungnam National 

Univ.) Sang Cho Chung, - në (Taejon Univ.) Byung-Mun Choi, - në Chungju (Chungju National 
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Univ.) K.H. Kim. Në Indi -në Kolkata, (Uni. of Calcutta), M.K. Sen, Dasgupta,Chowdhury, -në 

Tiruchendur, Tamilnadu (Adinatar College of Arts and Sciences), Asokkumar,Velrajan, Në Kinë  

- në Chongqing, (Chongqing three Gorges Univ.) Yuming Feng, - në Xi’an, (Northwest Univ.), 

Xiao Long Xin, - në Enshi, Hubei Province (Hubei Institute for Nationalities), Janming Zhan, 

Xueling Ma; Në Japoni - në Tokyo, (Hitotsubashi Univ. Kunitachi), Machida, - në Tagajo, 

Miyagi, (Tohoku Gakuin Univ.), Shoji Kyuno; Në Jordani - në Karak, (Mu’tah Univ.) M.I. Al 

Ali; Në Israel - në Ramat Gan, (Bar - Ilan Univ.), Feigelstock.  

Ende dhe sot vazhdojnë aplikimet e hipergrupeve në fusha të ndryshme si: gjeometria, 

topologjia, analiza e sistemeve konvekse, teoria e karakterit të grupeve të fundme, teoria e 

kriptografisë dhe kodimit, teori e automateve, grafet dhe hipergrafet, teoria e bashkësive fuzzy 

dhe rough, teoria e relacioneve binare, latisat, C-algjebrat, inteligjenca artificiale, teoria e 

probabilitetit, etnologjia, ekonomia, kimia, biologjia, fizika, shkencat kompjuterike, inxhinjeri, 

shkencat e informacionit etj.  

Një sërë zbatimesh interesante të hiperstrukturave në Kimi, Biologji, Fizikë etj. mund të 

gjenden në disa punime të kohëve të fundit në [52-58]. 

Nje nga librat e parë, dedikuar në mënyrë të veçantë hipergrupeve është “Prolegomena of 

Hypergroup Theory”, shkruar nga P. Corsini në 1993 [3]. Një libër tjetër “Hyperstructures and 

Their Representations”, nga T. Vougiouklis, u botua një vit më vonë [5]. Në anën tjetër, teoria e 

hiperstrukturave algjebrike ka një sasi të madhe aplikimesh në disiplina të tjera siç u permendën 

më sipër. Një libër i kohëve të fundit mbi këto çështje është “Applications of Hyperstructure 

Theory”, nga P.Corsini dhe V. Leoreanu, botuar nga Kluwer Academic Publishers në 2003 [7]. 

Përfundimisht, ne përmendim këtu një tjetër libër të rëndësishem për aplikimet në Gjeometri 

shkruar nga W. Prenowitz dhe J. Jantosciak [8]. Gjithashtu, në 2007, B. Davvaz dhe V. Leoreanu 

botuan “Hyperring theory and applications”, nga International Academic Press, USA [9] i cili iu 

dedikua në mënyrë të veçantë studimit të teorisë së hiperunazave. Janë studiuar dhe analizuar disa 

lloje hiperunazash. Volumi mbyllet me disa zbatime në kimi dhe fizikë, duke analizuar një sërë 

llojesh speciale të hiperstrukturave. Disa përgjithësime të veçanta të hiperstrukturave janë 

konsideruar gjithashtu dhe ne përmendim këtu tre prej tyre. H.S. Wall [10] prezantoi 

hiperveprimet për të cilat për çdo x, y të H, hiperprodukti f(x, y) përmban jo domosdoshmërisht 

elemente të dallueshme a1, ..., ak. Me fjalë të tjera, çdo element ai mund të haset në f(x, y) me një 

shumëfishitet të caktuar, gjë që do të thotë se ai mund të haset një, dy ose më shumë herë në      
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f(x,y). Për më tepër, janë shqyrtuar një bashkësi kushtesh të rregullsisë që duhet të plotësohen. 

Hipergrupe të tilla, të quajtura Wall-hipergrupe, kanë aplikime në fizikë, në veçanti në fizikën 

atomike, në analizën harmonike. Një lloj tjetër i përgjithësimit konsiston në shqyrtimin e 

hiperveprimeve n-are, në vend të hiperveprimeve binare, ku 3n ≥ . Me fjalë të tjera, shqyrtojmë 

pasqyrimet e tipit të mëposhtëm:  

: ... ( )f H H H P H∗× × × → .

Ky studim u prezantua nga B. Davvaz dhe T. Vougiouklis [11] dhe u studiua më pas prej tyre 

dhe matematikanëve të tjerë në kontekste të ndryshme. 

Në përgjithësimin e tretë, për çdo x, y të H imazhi f(x, y) është një bashkësi fuzzy në H, në 

vend të një nënbashkësie të H. Ky përgjithësim është shqyrtuar në mënyrë të veçantë nga 

matematikanët iranianë, dhe përmendim këtu B. Davvaz, M.M. Zahedi, R. Ameri, R.A. Borzooei,  

por gjithashtu edhe nga T. Kehagias. 

Hiperstrukturat algjebrike përfaqësojnë një fushë të algjebrës shumë terheqëse dhe me 

produktivitet të madh me shumë rezultate të rëndësishme në algjebër.  

Ekzistojnë një sërë tematikash rreth hiperstrukturave, të cilat mund të jenë analizuar në 

thellësi dhe gjithashtu janë dhe probleme të hapura dhe lidhje të reja me fushat e tjera që mund të 

eksplorohen më tej në të ardhmen.  

Një tjetër tematikë që është trajtuar me interes nga shumë matematikanë është ajo e Hv-

strukturave, e prezantuar nga T. Vougiouklis dhe studiuar më pas nga B. Davvaz, M.R. 

Darafsheh, M. Ghadiri, R. Migliorato, S. Spartalis, A. Dramalidis, A. Iranmanesh, M.N. 

Iradmusa, A. Madanshekaf. Hv-strukturat janë një lloj i veçantë hiperstrukturash, për të cilat 

plotësohet vetia shoqërimtare e dobët (weak associativity). 
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KKaappiittuullllii 22

DISA REZULTATE MBI HIPERIDEALET NË 

GJYSMËHIPERGRUPE 
 

eoria e idealeve, në formën e saj moderne, është një zhvillim bashkëkohor i njohurive 
matematike për të cilat matematicienët e sotëm duhet të jenë krenarë. Teoria e 
idealeve është e rëndësishme jo vetëm për interesat e brendshme dhe pastërtinë e 

strukturës së saj logjike por sepse është një mjet i nevojshëm në shumë degë të matematikës dhe 
zbatimeve të saj si informatikë, fizikë dhe të tjera. Si një shembull i zbatimeve të konceptit të një 
ideali në informatikë, përmendim që idealet e strukturave algjebrike janë përdorur kohët e fundit 
për një dizenjim eficient të sistemeve të klasifikimit (shih [12-16]).  

Në këtë kapitull, merremi me një klasë të hiperstrukturave algjebrike të quajtura 
gjysmëhipergrupe, të cilat janë një përgjithësim i gjysmëgrupeve. Gjysmëhipergrupet janë 
studiuar gjerësisht nga disa autorë. Disa nocione dhe rezultate bazë të teorisë së 
gjysmëhipergrupeve mund të gjenden në [17-33]. Në 2011, Hila dhe Dine [33], prezantuan 
konceptin e gjysmëhipergrupeve pothuajse të majta si përgjithësim i gjysmëhipergrupeve dhe 
studiuan strukturën e tyre nëpërmjet llojeve të ndryshme të hiperidealeve dhe më pas vijuan dhe 
punime të tjera për këtë strukturë. Kohët e fundit, Davvaz, Hila dhe të tjerë [34-39] prezantuan 
konceptin e Γ-gjysmëhipergrupit si një përgjithësim i gjysmëgrupit, gjysmëhipergrupit dhe Γ-
gjysmëgrupit. Ata prezantuan një sërë shembujsh dhe dhanë një sërë karaterizimesh të Γ-
gjysmëhipergrupeve.  

Në këtë kapitull ne vazhdojmë kontributin tonë në studimin e hiperideal strukturës së 
gjysmëhipergrupeve, duke prezantuar disa rezultate të tjera në to nëpërmjet karakterizimeve me 
anë të disa llojeve hiperidealesh, kuazi-hiperidealet dhe përgjithësime të tyre.   
 

§2.1 Hiperradikalet e pastra në gjysmëhipergrupe 
 

Në këtë seksion prezantojmë hiperradikalin e pastër të një hiperideali në një gjysmëhipergrup 
me element zero. Për këtë qëllim përcaktojmë hiperidealet e pastra, gjysmë të pastra dhe 
hiperideale të llojeve të tjera të ngjashme dhe vërtetojmë disa prej vetive bazë të tyre në 
gjysmëhipergrupe.  

Në vazhdim, do të shënojmë me H një gjysmëhipergrup me element identik skalar 1 i cili 
përmban një element zero.  

T
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Përkufizim 2.1.1 Le të jetë H një gjysmëhipergrup. Një hiperideal i djathtë A i H quhet 
hiperideal i djathtë i pastër i djathtë (right pure right hyperideal) në qoftë se për çdo Ax ∈ ,
ekziston një element Ay ∈ i tillë që yxx o∈ . Në qoftë se A është hiperideal i dyanshëm me 
vetinë që për çdo Ax ∈ , ekziston një element Ay ∈ i tillë që yxx o∈ , atëherë A quhet 
hiperideal i pastër i djathtë (right pure hyperideal).  

Hiperidealet e majta të pastra të majta (left pure left hyperideals) dhe hiperidealet e pastra 
të majta (left pure hyperideals) përkufizohen në mënyrë analoge. 

Përkufizim 2.1.2 Le të jetë H një gjysmëhipergrup. Një hiperideal i djathtë A i H quhet 
hiperideal i djathtë gjysmë i pastër i djathtë ( right semipure right hyperideal) në qoftë se për çdo 

Ax ∈ , ekziston një element y që i përket ndonjë hiperideali të djathtë të mirëfilltë të H, i tillë që 
yxx o∈ . Në qoftë se A është një hiperideal i dyanshëm me vetinë që për çdo Ax ∈ , ekziston një 

element y që i përket një hiperideali të mirëfilltë të H, i tillë që yxx o∈ , atëherë A quhet 
hiperideal gjysmë i pastër i djathtë( right semipure hyperideal) .  

Hiperidealet e majta gjysmë të pastra të majta (left semipure left hyperideals) dhe 
hiperidealet gjysmë të pastra të majta (left semipure hyperideals) përkufizohen në mënyrë të 
ngjashme. 

Shembull 2.1.3 Le të jetë ),( oH një gjysmëhipergrup në },,,{0,1,= tzyxH me 
hiperveprimin o të dhënë nga tabela e mëposhtme:  

101
},0{},0{},0{},0{0
},{},{0

},,1,0{}1,,{},0{0
},,1,0{}1,,{},1{0

0000000
10

tzyx
tttttt
ztzztzzz
ytytyyyy
xHzxyxxx

tzyxo

Shihet lehtë se }{0,=1 tI , },{0,=2 tzI janë hiperideale të djathta të pastra të djathta të H .

Shembull 2.1.4 Le të jetë ),( oH një gjysmëhipergrup në },,,,,{0,1,= fedcbaH me 
hiperveprimin o të dhënë nga tabela e mëposhtme:  

101
0

},{},{},{0
0

},{},{},{0
0

},{},{},{0
000000000
10

fedcba
fffddfff
efeedccfeee
dddddddd
cdccdccdccc
bffddbbb
afeedccbaaa

fedcbao
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Eshtë e qartë se, }{0,=1 dI , },{0,=2 fdI dhe },,{0,=3 fdbI janë hiperideale të djathta të 

pastra të djathta të H . },{0,=4 dcI është një hiperideal i dyanshëm i H i cili është hiperideal i 

pastër i djathtë, por jo hiperideal i pastër i majtë. Gjithashtu, 4I është një hiperideal gjysmë i 

pastër i djathtë dhe i majtë. },,,{0,=5 fedcI është hiperideal i dyanshëm i H i cili është 
hiperideal i pastër i djathtë dhe i majtë.  

Shembull 2.1.5 Le të jetë [0,1]=H . Atëherë H në lidhje me hiperveprimin ][0,= xyyx o
formon gjysmëhipergrup. Le të jetë [0,1]∈t dhe ][0,= tT . Atëherë T është gjysmëhipergrup 
dhe për më tepër, T është hiperideal i dyanshëm i H i cili  nuk është as i pastër i djathtë, as i 
pastër i majtë, por është gjysmë i pastër i majtë dhe i djathtë.  

Pohim 2.1.6 Le të jetë A një hiperideal i dyanshëm i H . Atëherë, A është i pastër i djathtë 
vetëm atëherë kur për çdo hiperideal të djathtë B , ABAB o=∩ .

Vërtetim. Supozojmë se A është një hiperideal i pastër i djathtë i H . Meqenëse B është 
hiperideal i djathtë i H , BAB ⊆o . Gjithashtu, meqenëse A është hiperideal i majtë , 

AAB ⊆o , kështu që ABAB ∩⊆o . Le të jetë ABx ∩∈ . Meqenëse A është hiperideal i 
pastër i djathtë, ekziston Ay ∈ i tillë që yxx o∈ . Meqenëse Bx ∈ dhe Ay ∈ , AByx oo ⊆ ,
prandaj ABx o∈ . Kjo sjell që ABAB o=∩ . Anasjellas, supozojmë se ABAB o=∩ për çdo 
hiperideal të djathtë B të H . Të tregojmë se A është i pastër i djathtë. Le të jetë Ax ∈ .
Atëherë,  AxAHxAHxHx ooooo === ∩ . Meqenëse AxxHxx oo ∈∈ , , ekziston Ay ∈ i
tillë që yxx o∈ . Kjo provon se A është hiperideal i pastër i djathtë.  �

Rrjedhim 2.1.7 Në qoftë se A është hiperideal i pastër i djathtë, atëherë AAA o= .
Pohim 2.1.8 (0)  dhe H janë hiperideale të pastra të djathta të H . Cdo bashkim dhe prerje 

e fundme e hiperidealeve të pastra (përkatësisht gjysmë të pastra) të djathta është e pastër 
(përkatësisht gjysmë e pastër) e djathtë.  

Vërtetim. Eshtë e qartë se (0)  dhe H janë hiperideale të pastra të djathta. Le të jenë 1I dhe 

2I hiperideale të pastra të djathta dhe  21 IIx ∩∈ . Meqenëse 1Ix ∈ dhe 1I është i pastër i 

djathtë, ekziston 11 Iy ∈ i tillë që 1yxx o∈ . Në mënyrë të ngjashme, ekziston 22 Iy ∈ i tillë që 

2yxx o∈ . Kështu, kemi që )(=)( 21212 yyxyyxyxx ooooo ⊆∈ . Meqenëse 2121 IIyy ∩∈o ,

rrjedh se 21 II ∩ është i pastër i djathtë. Rastet e tjera të këtij pohimi vërtetohen në mënyrë të 
ngjashme.   �

Nga pohimi i mësipërm rrjedh se në qoftë se I është një hiperideal i çfarëdoshëm i H ,
atëherë I përmban një hiperideal të pastër më të madh i cili është në fakt,  bashkimi  i gjithë 
hiperidealeve të pastra që përfshihen në I (hiperideale të tilla ekzistojnë, për shembull (0) , pra 

një hiperideal i pastër). Hiperideali i pastër më i madh që përmbahet në I shënohet  me )(IL .
Në mënyrë të ngjashme, çdo hiperideal I përmban një hiperideal gjysmë të pastër më të madh, 
që shënohet )(IH . )(IL (përkatësisht )(IH ) quhet pjesa e pastër ( pure part) ( (përkatësisht 
pjesa gjysmë e pastër ) (resp. semipure part) e I .
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Përkufizim 2.1.9 Le të jetë I një hiperideal i pastër ((përkatësisht gjysmë i pastër) i djathtë i 
H. Atëherë I quhet pastërtisht maksimal (purely maximal), (gjysmëpastërtisht 
maksimal(semipurely maximal)) në qoftë se I është element maksimal në bashkësinë e 
hiperidealeve të pastra ( gjysmë të pastra ) të djathta të mirëfillta.  

Në Shembullin 2.1.4, },,,{0,=},,{0,= 54 fedcIdcI dhe },,,,,{0,=6 fedcbaI janë 

hiperideale të pastra të djathta të gjysmëhipergrupit H dhe është e qartë se 6I është hiperideal 
pastërtisht maksimal. 

Përkufizim 2.1.10 Le të jetë I një hiperideal i pastër (përkatësisht gjysmë i pastër) i djathtë i 
H. Atëherë I quhet pastërisht prim ( purely prime) (përkatësisht gjysmëpastërtisht prim (resp. 
semipurely prime)) në qoftë se I është i mirëfilltë dhe në qoftë se për çdo hiperideale të pastra 
(përkatësisht gjysmë të pastra) të djathta 1I dhe 2I , IIIII ⊆⇒⊆∩ 121 ose II ⊆2 .

Në Shembullin 2.1.4, hiperideali 6I i përmendur më sipër është hiperideal pastërtisht prim. 
Pohimet që vijojnë kanë vend për hiperidealet e pastra dhe gjysmë të pastra njëkohësisht. 

Gjithsesi, vërtetimet jepen vetëm për njërin rast, meqenëse ato janë të ngjashme edhe për rastet e 
tjera.  

Pohim 2.1.11 Cdo hiperideal pastërtisht (përkatësisht gjysmëpastërtisht) maksimal është 
pastërtisht (përkatësisht gjysmëpastërtisht) prim.  

Vërtetim. Supozojmë se I është pastërtisht maksimal dhe 21, II janë hiperideale të pastra të 

djathta të tilla që III ⊆∩ 21 . Supozojmë II �1 . Atëherë HII =1 ∪ . Tani 
IIIIIIIIIIHII =)()(=)(== 2121222 ∪⊆∩∪∩∪∩∩ . �

Pohim 2.1.12 Pjesa e pastër (përkatësisht gjysmë e patër) e çdo hiperideali maksimal është 
pastërtisht (përkatësisht gjysmëpasërtisht) prim.  

Vërtetim. Le të jetë M një hiperideal maksimal i H . Të tregojmë se )(ML , pjesa e pastër 

e M , është pastërtisht prim. Supozojmë se )(21 MLII ⊆∩ , ku 21, II të pastër. Në qoftë se 

MI ⊆1 , atëherë )(1 MLI ⊆ dhe vërtetimi përfundon. Supozojmë se MI �1 , atëherë 
HMI =1 ∪ . Që këtej MMMMIIIMIIHII =)((=)(== 2121222 ∪⊆∩∪∩∪∩∩ . Pra, 

MI ⊆2 . Kjo sjell që )(2 MLI ⊆ , meqenëse 2I është i pastër.  �

Pohim 2.1.13 Në qoftë se I është hiperideal i pastër (përkatësisht gjysmë i pastër)i djathtë 
i H dhe Ia ∉ , atëherë ekziston një hiperideal pastërtisht (përkatësisht gjysmëpastërtisht) prim 
J i tillë që JI ⊆ dhe Ja ∉ .

Vërtetim. Marrim në konsideratë bashkësinë X të renditur në lidhje me përfshirjen: 
JJX :{= është një hiperideal gjysmë i pastër i djathtë, }, JaJI ∉⊆ . Atëherë ∅≠X ,

meqenëse XI ∈ . Le të jetë KkkJ ∈)( një nënbashkësi totalisht e renditur e X . Eshtë e qartë se 

k
k

JU është hiperideal gjysmë i pastër me k
k

Ja U∉ . Pra, X është induktivisht i renditur. 
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Atëherë, nga Lema e Zorn, X ka një  element maksimal J . Të tregojmë se J është 
gjysmëpastërtisht prim. Supozojmë se 21, II janë hiperideale gjysmë të pastra të djathta të tilla që  

JI �1 dhe JI �2 . Meqenëse 1,2)=(kIk dhe J janë gjysmë të pastra, JIk ∪ është një 

hiperideal gjysmë i pastër i tillë që JIJ k ∪⊆ . Atëherë, pohojmë se një 1,2)=(kJIa k ∪∈ .

Kjo sepse, në qoftë se JIa k ∪∉ , atëherë, nga fakti që J është maksimal, kemi që JJIk ⊆∪ .

Por kjo vjen në kontradiktë me supozimin që  1,2)=(kJIk� , kështu që JIIa ∪∩∈ )( 21 .

Meqenëse Ja ∉ , rrjedh që JII �21 ∩ . Atëherë nga kundërthënia, arrijmë në përfundimin se J
është gjysmëpastërtisht prim.   �

Pohim 2.1.14 Le të jetë I një hiperideal i pastër (përkatësisht gjysmë i pastër) i djathtë i 
mirëfilltë i H. Atëherë, I përfshihet në një hiperideal pastërtisht (përkatësisht gjysmëpastërtisht) 
maksimal.  

Vërtetim. Shqyrtojmë bashkësinë JJX :{= është një hiperideal gjysmë i pastër i djathtë i 

mirëfilltë dhe }IJ ⊇ , të renditur në lidhje me përfshirjen. Eshtë e qartë se, ∅≠X , meqenëse 
XI ∈ . Për më tepër, çdo XJ ∈ është një hiperideal  i mirëfilltë, sepse J∉1 . Që këtej, çdo 

bashkim i drejtë i elementeve në X përfshihet përsëri në X. Në këtë mënyrë, X është induktivisht i 
renditur, prandaj nga Lema e Zorn, X përmban një element maksimal J dhe çdo hiperideal gjysmë 
i pastër i mirëfilltë që përmban J, përmban gjithashtu I , kështu që ky element i përket X. Por një 
hiperideal  i tillë do të jetë vetë J, meqenëse J është maksimal në X. Si rrjedhim, J është 
gjysmëpastërtisht maksimal.   �

Pohim 2.1.15 Le të jetë I një hiperideal i pastër (përkatësisht gjysmë i pastër) i djathtë i H
. Atëherë, I është prerja e hiperidealeve pastërtisht (përkatësisht gjysmëpastërtisht) prim të H
që përmbajnë I .

Vërtetim. Nga Pohimet 2.1.14 dhe 2.1.11, ekziston një bashkësi αα PP :{ është një  

hiperideal gjysmëpastërtisht prim  që përmban }, Λ∈αI . Që këtej, α
α

PI I
Λ∈

⊆ . Për të vërtetuar 

që IP ⊆
Λ∈

α
α
I , supozojmë se ekziston një element x i tillë që Ix∉ . Atëherë, nga pohimi i 

mësipërm, ekziston një  hiperideal gjysmëpastërtisht prim 0αP i tillë që 0αPI ⊆ , por 0αPx∉ .

Kjo sjell që  α
α

Px I
Λ∈

∉ . Kjo vërteton pohimin.   �

Përkufizim 2.1.16 Le të jetë A një hiperideal i djathtë i H dhe le të jetë  }:{ Λ∈ααK
bashkësia e hiperidealeve të pastra të djathta  që përmbajnë A . Atëherë, përcaktojmë 

α
α

KAP I
Λ∈

=)( dhe e quajmë atë hiperradikal të pastër  të A . Theksojmë se bashkësia αα KK :{

është një hiperideal i pastër i djathtë që përmban }A është joboshe, meqenëse vetë H i përket 
kësaj bashkësie.  
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Pohim 2.1.17 Në qoftë se )(AP është hiperradikali i pastër i hiperidealit A, atëherë është i 
vërtetë secili nga pohimet e mëposhtme:   

1.  )(AP është një hiperideal i pastër ose gjysmë i pastër  i cili përmban A. 

2.  )(AP përfshihet në  çdo hiperideal të pastër të djathtë  që përmban A. 

3.  Në qoftë se αP janë ato hiperideale pastërtisht prim që përmbajnë A, atëherë 

α
α

PAP I=)(

Vërtetim. (1). Në qoftë se bashkësia αα α KK ,:{ Λ∈ është një hiperideal i pastër i djathtë i 

H që përmban }A përmban vetëm H, atëherë HAP =)( , prandaj në këtë rast, )(AP është i 

pastër. Në rastin kur bashkësia αα KK :{ është një hiperideal i pastër i djathtë që përmban }A ka 

vetëm një numër të fundëm elementesh, atëherë, nga Pohimi 2.1.8, )(AP është i pastër. Në 

përgjithësi, )(AP është gjysmëprim. 
(2). Evident. 
(3). Meqenëse çdo hiperideal i pastër përfshihet në një hiperideal pastërtisht maksimal 

(Pohim 14) dhe çdo hiperideal pastërtisht maksimal është  pastërtisht prim (Pohim 2.1.11), 
bashkësia αα PP :{ është pastërtisht prim që përmban }A është joboshe. Kështu, nga (2), rrjedh 

se α
α

PAP I⊆)( . Të vërtetojmë se )(APP ⊆α
α
I . Për këtë, supozojmë se )(APx∉ . Meqenëse 

α
α

KAP I=)( , ku çdo αK është një hiperideal i pastër i djathtë që përmban A , atëherë 0αKx∉

për  ndonjë 0α . Kështu, 0αK është një hiperideal i pastër i mirëfilltë që  përmban A , por jo x .

Si rrjedhim, nga Pohimi 2.1.13, ekziston një hiperideal pastërtisht prim 0αP i tillë që 

00 αα PKA ⊆⊆ dhe 0αPx∉ . Pra, α
α

Px I∉ , ku αP janë hiperideale pastërtisht prim që 

përmbajnë A . Që këtej arrijmë në përfundimin se α
α

PAP I=)( . �

Përkufizim 2.1.18 Le të jetë A një hiperideal i H . Atëherë, )(AH pjesa gjysmë e pastër 
(the semipure part) e A , që është bashkimi i gjithë hiperidealeve gjysmë të pastra që përfshihen 
në A , quhet hiperradikali gjysmë i pastër (the semipure hyperradical) i A .

Pohim 2.1.19 Për çdo hiperideal A, H(A) është prerja e hiperidealeve gjysmëpastërtisht 
prim.  
Vërtetim. Vërtetimi rrjedh nga Pohimi 2.1.15.   �

Vërejmë se )(AP dhe )(AH janë në përgjithësi, të ndryshëm. Për shembull, në qoftë se 
}{0,= dA (Shembull 2.1.4), atëherë  },{0,=)( fdAP dhe   {0}=)(AH .
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§2.2 Kuazi-hiperidealet në gjysmëhipergrupet 
 

Koncepti i bi-idealit është prezantuar për here të parë nga Good dhe Hughes në 1952 [40]. 
Koncepti i kuazi-idealeve është një përgjithësim i konceptit të idealit të njëanshëm. Ky koncept u 
prezantua nga Otto Steinfeld në 1953 për unazat [41] dhe në 1956 për gjysmëgrupet [42] dhe më 
pas ai u studiua gjerësisht në struktura të ndryshme algjebrike. Një monografi e njohur mbi kuazi-
idealet është shkruar nga by Otto Steinfeld në 1978 [43]. 

Në këtë seksion përgjithësojmë konceptin e kuazi-idealeve duke prezantuar konceptin e 
kuazi-hiperidealit në gjysmëhipergrupet dhe për më tepër, prezantojmë konceptin e një (m,n) -
kuazi-hiperideali, të hiperidealit n-të djathtë, m-të majtë në gjysmëhipergrupet dhe studiojmë 
marëdhëniet ndërmjet tyre; përftojmë karakterizime të ndryshme lidhur me veti të ndryshme të 
(m,n)-kuazi-hiperidealeve, (m,n)-kuazi-hiperidealeve minimale, hiperidealeve m-të majta 
minimale, hiperidealeve n-të djathta minimale dhe shqyrtojmë marëdhëniet ndërmjet tyre. 
Gjithashtu, janë studiuar disa veti të prerjes dhe karakterizime të (m,n)-kuazi-hiperidealeve të 
gjysmëhipergrupeve dhe gjysmëhpergrupeve të rregullta. Në vazhdim janë përcaktuar 
gjysmëhipergrupet e thjeshta m- të majta, të thjeshta n-të djathta dhe (m,n)-kuazi-të thjeshta dhe 
janë shqyrtuar disa veti të tyre.  
 

§2.2.1 (m, n) -kuazi-hiperidealet, hiperidealet m-të majta dhe n-të djathta 
 

Përkufizim 2.2.1.1 Le të jetë H një gjysmëhipergrup dhe Q  një nënbashkësi joboshe e H. 
Atëherë, Q quhet kuazi-hiperideal (quasi-hyperideal) i H në qoftë se,  

QQHHQ ⊆∩ oo .

Shembull 2.2.1.2 Le të jetë ),( oH një gjysmëhipergrup në },,,{= tzyxH , ku hiperveprimi 
o jepet nga tabela e mëposhtme:  

ttttt
tzztzzz
tytyyyy

Hzxyxxx
tzyx

},{},{
},{},{

},{},{
o

Shihet lehtë se }{=1 tQ , },{=2 tzQ , },{=3 tyQ dhe },,{=4 tzyQ janë kuazi-hiperideale të H .

Shembull 2.2.1.3 Le të jetë ),( oH një gjysmëhipergrup në },,,,,{= fedcbaH , ku 
hiperveprimi o jepet nga tabela e mëposhtme: 
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ffddfff
feedccfeee

ddddddd
dccdccdccc

ffddbbb
feedccbaaa

fedcba

},{},{},{

},{},{},{

},{},{},{
o

Eshtë e qartë se }{=1 dQ , },{=2 fdQ dhe },,{=3 fdbQ janë kuazi-hiperideale të H .
Shembull 2.2.1.4 Le të jetë [0,1]=H . Atëherë, H e pajisur me hiperveprimin 

][0,= xyyx o është një gjysmëhipergrup. Le të jetë [0,1]∈t dhe ][0,= tT . Atëherë, T është 
gjysmëhipergrup dhe për më tepër, T është një  kuazi-hiperideal i H .

Shembull 2.2.1.5 Le të jetë (0,1)=H . Atëherë, H e pajisur me hiperveprimin 

1}0|
2

{= ≤≤ kxyyx ko është gjysmëhipergrup. Le të jetë )
2
1(0,= iiQ , ku Ni ∈ . Atëherë, iQ

janë gjysmëhipergrupe dhe për më tepër, iQ janë kuazi-hiperideale të H .
Shembull 2.2.1.6 Le të jetë NH = . Atëherë, H e pajisur me hiperveprimin 

Nyxyx 5= ++o është gjysmëhipergrup. Le të jetë 1,...},{= +iiQi , ku Ni ∈ . Atëherë, iQ

janë gjysmëhipergrupe dhe për më tepër, iQ janë kuazi-hiperideale të H .
Përkufizim 2.2.1.7 Le të jetë H një gjysmëhipergrup dhe Q një nënbashkësi joboshe e H .

Atëherë, Q quhet ),( nm -kuazi-hiperideal ( ),( nm -quasi-hyperideal) i H në qoftë se 

QHQQH nm ⊆∩ oo , ku m dhe n janë numra të plotë pozitivë.  
Shembull 2.2.1.8 Të gjithë kuazi-hiperidealet e Shembullit 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5 

dhe 2.2.1.6 janë përkatësisht, ),( nm -kuazi-hiperideale të H .

Është e qartë se një kuazi-hiperideal Q i një gjysmëhipergrupi H është (1,1) -kuazi-

hiperideal i H . Për më tepër, një ),( nm -kuazi-hiperideal i H është  ),( lk -kuazi-hiperideal i 

H për çdo mk ≥ dhe nl ≥ . Shembulli që vijon tregon se një ),( nm -kuazi-hiperideal i një 
gjysmëhipergrupi H nuk është e nevojshme të jetë një kuazi-hiperideal i H .

Shembull 2.2.1.9 Le të jetë NH = . Atëherë, H e pajisur me hiperveprimin 
Nyxyx 5= ++o është një gjysmëhipergrup. Le të jetë 12}|{{5}= ≥∈∪ kNkQ . Atëherë Q

është gjysmëhipergrup. Verifikohet lehtë se Q është (2,3) -kuazi-hiperideal i H . Por, meqenëse 

QNQQN �ooo ∩⊆15 , atëherë Q nuk është një  kuazi-hiperideal i H .

Në qoftë se marrim në shqyrtim klasën e kuazi-hiperidealeve në  gjysmëhipergrup,  vërejmë 
se ajo është përgjithësimi i klasës së hiperidealeve të njëanshme në gjysmëhipergrup. Është e 
qartë se çdo hiperideal i njëanshëm i një gjysmëhipergrupi është një kuazi-hiperideal i tij . 
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Lemë 2.2.1.10 Le të jetë H një gjysmëhipergrup dhe iA një nëngjysmëhipergrup i H , për 

çdo Ii ∈ . Në qoftë se ∅≠
∈

i
Ii

AI , atëherë i
Ii

AI
∈

është një nëngjysmëhipergrup i H .

Vërtetim: Supozojmë se ∅≠
∈

i
Ii

AI . Le të jetë i
Ii

Aba I
∈

∈, . Atëherë iAba ∈, për çdo Ii ∈ .

Meqenëse iA është nëngjysmëhipergrup i H për çdo Ii ∈ , iAba ⊆o për çdo Ii ∈ . Që këtej, 

i
Ii

Aba Io
∈

⊆ , kështu që i
Ii

AI
∈

është nëngjysmëhipergrup i H . �

Pohim 2.2.1.11 Le të jetë H një gjysmëhipergrup. Le të jenë iQ dhe iA , përkatësisht një  
),( nm -kuazi-hiperideal dhe një nëngjysmëhipergrup i H për çdo Ii ∈ . Atëherë, ii QA ∩ është 

ose boshe, ose një ),( nm -kuazi-hiperideal i iA .

Vërtetim: Në qoftë se ii QA ∩ është joboshe, atëherë ii QA ∩ është një  nënbashkësi e iA , e tillë që 

iiii
n
i

n
i

m
ii

m
i AAAQAAAQA ⊆⊆∩∩∩ ooo ))(())(( dhe 

 ii
nm

ii
n
i

n
i

m
ii

m
i QQHHQQAAAQA ⊆∩⊆∩∩∩ oooo ))(())(( . Kjo tregon se ii QA ∩ është një  

),( nm -kuazi-hiperideal i iA për çdo Ii ∈ . �

Pohim 2.2.1.12 Le të jetë H një gjysmëhipergrup dhe },{ IiQi ∈ një bashkësi e  ),( nm -

kuazi-hiperidealeve të H. Në qoftë se ∅≠
∈

i
Ii

QI , atëherë i
Ii

QI
∈

është një  ),( nm -kuazi-

hiperideal i H.  

Vërtetim: Le të jetë iQ një ),( nm -kuazi-hiperideal i H për Ii ∈ . Supozojmë se ∅≠
∈

i
Ii

QI .

Atëherë, për çdo jQ , për çdo Ij ∈ , kemi që 

j
n

jj
mm

i
Ii

i
Ii

m QHQQHHQQH ⊆∩⊆∩
∈∈

oooo II ))(())(( .

Kjo tregon se i
Ii

QI
∈

është ),( nm -kuazi-hiperideal i H . �

Teoremë 2.2.1.13 Le të jetë H një gjysmëhipergrup dhe iQ një ),( nm -kuazi-hiperideal  

për çdo Ii ∈ . Në qoftë se ∅≠
∈

i
Ii

QI , atëherë i
Ii

QI
∈

është ),( nm -kuazi-hiperideal i H .

Vërtetim: Supozojmë se ∅≠
∈

i
Ii

QI . Nga Lemma 2.2.1.10 dhe Pohimi 2.2.1.12, kemi që i
Ii

QI
∈

është një nëngjysmëhipergrup i H . Le të jetë 
n

i
Ii

i
Ii

m HQQHa oo II )()(
∈∈

∩∈ . Atëherë, kemi 



DISA REZULTATE MBI HIPERIDEALET NË GJYSMËHIPERGRUPE 

K. NAKA: Kontribut në studimin e teorisë së hiperstrukturave 19 

që ypqxa oo =∈ për nm HyHx ∈∈ , dhe i
Ii

Qqp I
∈

∈, . Por, meqenëse i
Ii

Qqp I
∈

∈, , kemi 

iQqp ∈, për çdo Ii ∈ . Në këtë mënyrë, n
ii

m HQQHa oo ∩∈ për çdo Ii ∈ . Meqë dimë se 

iQ është një ),( nm -kuazi-hiperideal i H për çdo Ii ∈ , kemi që i
Ii

Qa I
∈

∈ . Që këtej, i
Ii

QI
∈

është një ),( nm -kuazi-hiperideal i H . �

Le të jetë tani H një gjysmëhipergrup dhe A një nënbashkësi joboshe e H . Shënojmë 
}përmbanqëihiperidealkuazi),(njëështë|{= AHnmQQ −−F . Eshtë e qartë se F është 

joboshe meqenëse F∈H . Le të jetë QA
Q

nmq I
F∈

=)( ),( . Eshtë e qartë se ),()( nmqA është joboshe 

meqenëse ),()( nmqAA ⊆ . Nga Teorema 2.2.1.13, ),()( nmqA është një ),( nm -kuazi-hiperideal i 

H dhe për më tepër, është ),( nm -kuazi-hiperideali më i vogël i H që përmban A . ),( nm -

kuazi-hiperideali ),()( nmqA quhet ),( nm -kuazi-hiperideali i H i përftuar nga A ( ),( nm -quasi-

hyperideal of H generated by A ).
Teoremë 2.2.1.14 Le të jetë H një gjysmëhipergrup dhe HA ⊆≠∅ . Atëherë  

( )nmi
nm

i
nmq HAAHAA ooU ∩∪













 },{max

1=
),( =)( .

Vërtetim: Le të jetë },{max= nmk dhe ( )nmi
k

i

HAAHAQ ooU ∩∪














1=

= . Eshtë e qartë se  

QA ⊆ . Le të jetë Qyx ∈, . Paraqiten rastet e mëposhtme: 

Rasti 1. 
i

k

i

Ayx U
1=

, ∈ . Atëherë, tAyx ⊆o për ndonjë numër të plotë pozitiv  t . Në qoftë se  

kt ≤ , atëherë 
i

k

i

Ayx Uo
1=

⊆ . Në qoftë se kt ≥ , atëherë nm HAAHyx ooo ∩⊆ .

Rasti 2. nm HAAHx oo ∩∈ ose nm HAAHy oo ∩∈ . Shihet lehtë se 
nm HAAHyx ooo ∩⊆ . Që këtej, Qyx ⊆o . Atëherë, Q është një nëngjysmëhipergrup i H

që përmban A . Kemi që  

∪∩∩∪∩ )(())()((=
1=1=

i
k

i

nmi
k

i

mnm AHAAHAHHQQH UU ooooo nnm HHAAH ooo ))( ∩

nni
k

i

mi
k

i

m HHAAAHAH oooo UU ))(())((
1=1=

∪∩∪⊆ .QHAAH nm ⊆∩⊆ oo
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Pra, Q është një ),( nm -kuazi-hiperideal i H që përmban A.

Të tregojmë se Q është  më i vogli. Le të jetë Q′ një ),( nm -kuazi-hiperideal i H që përmban 

A. Atëherë QAi ′⊆ , për çdo numër të plotë pozitiv i dhe 

QHQQHHAAH nmnm ′⊆′∩′⊆∩ oooo . Që këtej, QHAAHAQ nmi
k

i

′⊆∩∪ )()(=
1=

ooU ,

kështu që Q është ),( nm -kuazi-hiperideali më i vogël i H që përmban A . Në këtë mënyrë 
përftuam rezultatin e kërkuar.   �

Shembull 2.2.1.15 Le të jetë H gjysmëhipergrupi i Shembullit 2.2.1.3 dhe HfeA ⊆},{= .

Duke zbatuar rezultatin e Teoremës së mësipërme, përftojmë },,,{=)( ),( fedcA nmq .

Le të jetë H një gjysmëhipergrup dhe L një nëngjysmëhipergrup i H. Atëherë L quhet 

hiperideal m -i majtë ( m -left hyperideal) i H në qoftë se LLH m ⊆o , ku m është një numër i 

plotë pozitiv i çfarëdoshëm. Në mënyrë analoge, në qoftë se RHR n ⊆o , atëherë R quhet 
hiperideal n -i djathtë ( n -right hyperideal) i H, ku n është një numër i plotë pozitiv i 
çfarëdoshëm. Në teoremën e mëposhtme provojmë disa rezultate në lidhje me hiperidealet m -të 
majta dhe n -të djathta të gjysmëhipergrupeve. 

Teoremë 2.2.1.16 Le të jetë H një gjysmëhipergrup. Janë të vërteta pohimet e mëposhtme:   

1.  Le të jetë iL një hiperideal m-i majtë i H për çdo Ii ∈ . Në qoftë se ∅≠
∈

i
Ii

LI , atëherë 

i
Ii

LI
∈

është hiperideal m -i majtë i H.

2. Le të jetë iR një hiperideal n -i djathtë i H për çdo Ii ∈ . Në qoftë se ∅≠
∈

i
Ii

RI , atëherë 

i
Ii

RI
∈

është hiperideal n -i djathtë i H.

Vërtetim: (1). Supozojmë se ∅≠
∈

i
Ii

LI . Le të jetë )( i
Ii

m LHa Io
∈

∈ . Që këtej rrjedh se  lxa o∈

për ndonjë mHx∈ dhe i
Ii

Ll I
∈

∈ . Atëherë iLl ∈ për çdo Ii ∈ . Atëherë,  i
m LHa o∈ për çdo 

Ii ∈ . Meqenëse iL është një hiperideal m -i majtë i H për çdo iLaIi ∈∈ , për çdo Ii ∈ . Pra, 

i
Ii

La I
∈

∈ . Si rrjedhim, i
Ii

LI
∈

është një hiperideal m -i majtë i H .

(2). Vërtetohet në mënyrë të ngjashme me (1).  �
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Le të jetë tani H një gjysmëhipergrup dhe A një nënbashkësi joboshe e  H . Shënojmë 
}përmban qëimajtë ihiperideal njëështë|{= AHmLL −F . Eshtë e qartë se F është 

joboshe meqenëse F∈H . Le të jetë LA
L

ml I
F∈

=)( )( . Eshtë e qartë se )()( mlA është joboshe, 

meqenëse )()( mlAA ⊆ . Nga Teorema 2.2.1.16(1), )()( mlA është një hiperideal m -i majtë i H

dhe për më tepër, është hiperideali m -i majtë më i vogël i H që përmban A . Hiperideali m -i 
majtë )()( mlA quhet hiperideali m -i majtë i H i përftuar nga A ( m -left hyperideal of H

generated by A ). Hiperideali n -i djathtë )()( nrA i H i përftuar nga A ( n -right hyperideal 

)()( nrA of H generated by A ) përcaktohet në mënyrë analoge. 

Teoremë 2.2.1.17 Le të jetë H një gjysmëhipergrup dhe HA ⊆≠∅ . Janë të vërteta 
pohimet e mëposhtme:   

1.  AHAA mi
m

i
ml oU ∪)(=)(

1=
)( .

2.  
ni

n

i
nr HAAA oU ∪)(=)(

1=
)( .

Vërtetimi është i ngjashëm me atë të Teoremës 2.2.1.14.  �

Teoremë 2.2.1.18 Le të jetë H një gjysmëhipergrup dhe RL, , përkatësisht një hiperideal 
m -i majtë dhe një  hiperideal n -i djathtë i H . Atëherë, RL∩ është ),( nm -kuazi-hiperideal i 
H .

Vërtetim: Nga vetitë e L dhe R , kemi që RLHRLHLR nmnm ∩⊆∩⊆ ooo . Atëherë, RL∩
është joboshe. Nga Lema 2.2.1.10 rrjedh se RL∩ është nëngjysmëhipergrup i H . Tani, kemi që  

 RLHRLHHRLRLH nmnm ∩⊆∩⊆∩∩∩ )))(())(( oooo ,

që provon se RL∩ është një ),( nm -kuazi-hiperideal i H . �

Themi se një ),( nm -kuazi-hiperideal Q ka  vetinë e ),( nm prerjes në qoftë se Q është 
prerja e një hiperideali m -të majtë me një hiperideal n -të djathtë të gjysmëhipergrupit H . Në 
këtë rast, çdo hiperideal m -i majtë dhe çdo hiperideal n -i djathtë ka  vetinë e ),( nm prerjes. Në 

qoftë se një familje e çfarëdoshme ),( nm -kuazi-hiperidealesh të H ka  vetinë e ),( nm prerjes, 

atëherë thuhet se H ka vetinë e prerjes të ),( nm -kuazi-hiperidealit. Teorema që vijon 

karakterizon ),( nm -kuazi-hiperidealet që kanë vetinë e ),( nm prerjes. 

Teoremë 2.2.1.19 Le të jetë H një gjysmëhipergrup dhe Q një ),( nm -kuazi-hiperideal i 
H . Atëherë, pohimet e mëposhtme janë ekuivalente:   

1.  Q ka  vetinë e ),( nm prerjes.
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2.  QHQQQHQ nm =)()( oo ∪∩∪ .

3.  QHQQQH nm =)( oo ∪∩ .

4.  QHQQHQ nn ⊆∪∩ )( oo .

Vërtetim: (2)(1) ⇒ . Q ka  vetinë e ),( nm prerjes. Eshtë e qartë se  

)()( nm HQQQHQQ oo ∪∩∪⊆ (*). Meqenëse Q ka  vetinë e ),( nm prerjes, ekziston një 
hiperideal m -i majtë L dhe një hiperideal n -i djathtë R i H të tilla që  RLQ ∩= , kështu që 

LQ ⊆ dhe RQ ⊆ . Gjithashtu, kemi që LLHQH mm ⊆⊆ oo dhe në mënyrë të ngjashme, 

RHRHQ nn ⊆⊆ oo . Kjo sjell që LQHQ m ⊆∪ o dhe RHQQ n ⊆∪ o . Që këtej, kemi 

QRLHQQQHQ nm ⊆∩⊆∪∩∪ )()( oo (**). Në këtë mënyrë, nga (*) dhe (**) kemi që 

QHQQQHQ nm =)()( oo ∪∩∪ .

(1)(2) ⇒ . Le të jetë QHQQQHQ nm =)()( oo ∪∩∪ . Të tregojmë se QHQ m o∪ është 

një hiperideal m -i majtë i H dhe nHQQ o∪ është një hiperideal n -i djathtë i H . Le të jetë 

QHQL m o∪= dhe nHQQR o∪= . Të tregojmë se L është nëngjysmëhipergrup i H . Le të 

jetë Lba ∈, . Paraqiten rastet e mëposhtme: 
Rasti 1. Qba ∈, . Atëherë, meqenëse Q është një nëngjysmëhipergrup i H, LQba ⊆⊆o .

Rasti 2. Qa ∈ dhe QHb m o∈ . Atëherë, LQHQHQba mm ⊆⊆⊆ oooo .

Rasti 3. QHa m o∈ dhe Qb∈ . Atëherë, LQHQQHba mm ⊆⊆⊆ oooo .

Rasti 4. QHa m o∈ dhe QHb m o∈ . Atëherë, LQHHQHba mmm ⊆⊆⊆ oooo .
Si rrjedhim, L është një nëngjysmëhipergrup i H . Kemi që   

 LQHQHQHQHQHLH mmmmmm ⊆⊆∪∪ oooooo 2=)(= ,
kështu që L është hiperideal m-i majtë i H. Në mënyrë të ngjashme, R është hiperideal n-i djathtë 

i H. Meqenëse ,QHQQH mm ⊆∩ oo QHQQHQHQQQHQRL nmnm =)(=)()(= oooo ∩∪∪∩∪∩ .
Si rrjedhim, RLQ ∩= .

(3)(2) ⇒ . Le të jetë QHQQQHQ nm =)()( oo ∪∩∪ . Meqenëse QHQQH nm oo ∪⊆ ,

kemi që QHQQQHQHQQQH nmnm =)()()( oooo ∪∩∪⊆∪∩ .

(2)(3) ⇒ . Le të jetë QHQQQH nm =)( oo ∪∩ . Atëherë  )()( nm HQQQHQQ oo ∪∩∪⊆ (*). 

Le të jetë )()( nm HQQQHQx oo ∪∩∪∈ . Atëherë, meqenëse QHQQQH nm ⊆∪∩ )( oo ,

kemi që Qx ∈ , prandaj QHQQQHQ nm ⊆∪∩∪ )()( oo (**). Nga (*) dhe (**) marrim 
rezultatin e kërkuar. 



DISA REZULTATE MBI HIPERIDEALET NË GJYSMËHIPERGRUPE 

K. NAKA: Kontribut në studimin e teorisë së hiperstrukturave 23 

Vërtetimi për (4)(2) ⇒ dhe (2)(4) ⇒ është i ngjashëm, përkatësisht me vërtetimin e  
(3)(2) ⇒ dhe (2)(3) ⇒ . �

Pohim 2.2.1.20 Le të jetë H një gjysmëhipergrup dhe Q një ),( nm -kuazi-hiperideal i H. Në 

qoftë se nm HQQH oo ⊆ ose QHHQ nm oo ⊆ , atëherë Q ka   vetinë e ),( nm prerjes.  

Vërtetim: Supozojmë se nm HQQH oo ⊆ . Atëherë QHQQHQH nmm ⊆∩ ooo = , gjë që  

tregon se Q është një hiperideal m -i majtë i H . Pra, Q ka  vetinë e ),( nm prerjes. Në mënyrë të 

ngjashme, në qoftë se supozojmë se QHHQ nm oo ⊆ , atëherë Q ka një hiperideal n -të djathtë 

të H. Edhe në këtë rast Q ka vetinë e ),( nm prerjes.  �

Teorema e mëposhtme merret me vetinë e prerjes së ),( nm -kuazi-hiperidealeve të një  
gjysmëhipergrupi të rregullt. 

Teoremë 2.2.1.21 Çdo gjysmëhipergrup i rregullt H ka vetinë e prerjes të ),( nm -kuazi-
hiperidealeve për çdo numër të plotë pozitiv Nnm ∈, .
Vërtetim: Le të jetë Q një ),( nm -kuazi-hiperideal i një gjysmëhipergrupi të rregullt H. Atëherë, 

tregohet lehtë se nHQQ o⊆ . Pra, nn HQHQQ oo =∪ . Si rrjedhim, 

QHQQHHQQQH nmnm ⊆∩∪∩ oooo =)( . Nga Teorema 2.2.1.19 rrjedh se Q ka vetinë e 
prerjes.   �

§2.2.2 (m,n)-kuazi-hiperidealet minimale, hiperidealet m-të majta 
minimale dhe hiperidealet n-të djathta minimale 

 
Përkufizim 2.2.2.1 Le të jetë H një gjysmëhipergrup dhe L një hiperideal m -i majtë i H .

Atëherë, L quhet hiperideal m -i majtë minimal ( minimal m -left hyperideal) i H , në qoftë se 
L nuk përmban rigorozisht asnjë hiperideal m -të majtë të H .

Përkufizim 2.2.2.2 Le të jetë H një gjysmëhipergrup dhe R një hiperideal n -i djathtë i H
. Atëherë, R quhet hiperideal n -i djathtë minimal (minimal n -right hyperideal) i H në qoftë se 
R nuk përmban rigorozisht asnjë hiperideal n -të djathtë  të H .

Përkufizim 2.2.2.3 Le të jetë H një gjysmëhipergrup dhe Q një ),( nm -kuazi-hiperideal i 
H . Atëherë, Q quhet ),( nm -kuazi-hiperideal minimal (minimal ),( nm -quasi-hyperideal) i H

në qoftë se Q nuk përmban rigorozisht asnjë ),( nm -kuazi-hiperideal të H .
Lemë 2.2.2.4 Le të jetë H një gjysmëhipergrup dhe Ha ∈ . Janë të vërteta pohimet e 

mëposhtme:   
1.  aH m o është hiperideal m -i majtë i H .

2.  nHa o është hiperideal n -i djathtë i H .
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3.  nm HaaH oo ∩ është ),( nm -kuazi-hiperideal i H .

Vërtetim: (1) . Kemi që aHaHaH mmm oooo ⊆)()( dhe aHaHH mmm ooo ⊆)( , kështu që 
është i vërtetë  (1). 

(2) . Vërtetimi është i ngjashëm me atë të (1). 
(3) . Vërtetimi rrjedh nga (1), (2) dhe Teorema 2.2.1.18.  �

Teoremë 2.2.2.5 Le të jetë H një gjysmëhipergrup dhe Q një ),( nm -kuazi-hiperideal i H
. Atëherë Q është minimal vetëm atëherë kur Q është prerja e ndonjë hiperideali m -të majtë 
minimal L dhe ndonjë hiperideali n -të djathtë minimal R të H .
Vërtetim: Supozojmë se Q është një ),( nm -kuazi-hiperideal minimal i H . Le të jetë Qa ∈ .

Nga Lema 2.2.2.4, rrjedh se nm HaaH oo , dhe nm HaaH oo ∩ janë përkatësisht,  hiperideal 
m -i majtë, hiperideal n -i djathtë dhe ),( nm -kuazi-hiperideal i H . Nga minimaliteti i Q ,

meqenëse QHQQHHaaH nmnm ⊆∩⊆∩ oooo , kemi që QHaaH nm =oo ∩ .

Të tregojmë tani se hiperideali m -i majtë aH m o dhe hiperideali n -i djathtë nHa o janë 

minimal. Le të jetë L një hiperideal m -i majtë i H që përfshihet në aH m o . Atëherë, kemi 
QHaaHHaL nmn =ooo ∩⊆∩ . Nga minimaliteti i Q , meqenëse nHaL o∩ është një 

),( nm -kuazi-hiperideal i H , rrjedh që QHaL n =o∩ . Atëherë, LQ ⊆ . Si rrjedhim, 

LLHQHaH mmm ⊆⊆⊆ ooo . Që këtej,  LLHQHaH mmm ⊆⊆⊆ ooo . Kjo sjell që 

aHL m o= , kështu që hiperideali m -i majtë aH m o është minimal. Në mënyrë të ngjashme, 

provohet minimaliteti i hiperidealit n -të djathtë të nHa o .
Anasjellas, supozojmë se RLQ ∩= për ndonjë hiperideal m -të majtë minimal L dhe 

ndonjë hiperideal n -të djathtë minimal R të H . Le të jetë Q′ një ),( nm -kuazi-hiperideal i H
që përfshihet në Q . Atëherë, kemi që  

 LLHQHQH mmm ⊆⊆⊆′ ooo dhe RHRHQHQ nnn ⊆⊆⊆′ ooo .

Provohet lehtë se QH m ′o dhe nHQ o′ janë përkatësisht, hiperideal m -i majtë dhe 

hiperideal n -i djathtë i H . Minimaliteti i L dhe R sjell që LQH m =′o dhe  RHQ n =o′ ,

kështu që QHQQHRLQ nm ′⊆′∩′∩ oo== . Atëherë QQ ′= . Që këtej,  Q është ),( nm -
kuazi-hiperideal minimal i H . �

Pohimet e mëposhtme japin kushte të nevojshme dhe të mjaftueshme për ekzistencën e një 
),( nm -kuazi-hiperideali minimal të një gjysmëhipergrupi. 

 Pohimi i mëposhtëm është një rrjedhim i drejtpërdrejtë i Teoremës 2.2.2.5. 
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Rrjedhim 2.2.2.6 Le të jetë H një gjysmëhipergrup. Atëherë, H ka të paktën një ),( nm -
kuazi-hiperideal minimal vetëm atëherë kur H ka të paktën një hiperideal m -të majtë minimal 
dhe të paktën një hiperideal n -të djathtë minimal.  

Teoremë  2.2.2.7 Le të jetë H një gjysmëhipergrup. Janë të vërteta pohimet e mëposhtme:   

1.  Një hiperideal m-i majtë L është minimal vetëm atëherë kur LaH m =o për çdo La ∈ .

2. Një hiperideal n-i djathtë R është minimal vetëm atëherë kur RHa n =o për çdo Ra ∈ .

3. Një ),( nm -kuazi-hiperideal Q është minimal vetëm atëherë kur QHaaH nm =oo ∩

për çdo Qa ∈ .

Vërtetim: (1) . Supozojmë se L është minimal. Le të jetë La ∈ . Atëherë  LLHaH mm ⊆⊆ oo

. Nga Lema 2.2.2.4(1), rrjedh se aH m o është një hiperideal m -i majtë i H . Meqenëse L është 

hiperideal m -i majtë minimal i H , kemi që LaH m =o .

Anasjellas, supozojmë se LaH m =o për çdo La ∈ . Le të jetë L′ një hiperideal m -i majtë 

i H që përfshihet në L . Le të jetë LLx ⊆′∈ . Atëherë,  LxH m =o . Kemi:  

 LLHxHL mm ′⊆′⊆ oo= .
Kjo sjell që LL ′= . Si rrjedhim, L është minimal. 
(2) dhe (3) vërtetohen në mënyrë të ngjashme me (1).   �

Përkufizim 2.2.2.8 Le të jetë H një gjysmëhipergrup. H quhet gjysmëhipergrup i thjeshtë  m-
i majtë (m-left simple semihypergroup) në qoftë se H është hiperideali m-i majtë i vetëm i H.  

Përkufizim 2.2.2.9 Le të jetë H një gjysmëhipergrup. H quhet gjysmëhipergrup i thjeshtë   n-
i djathtë (n-right simple semihypergroup), në qoftë se H është hiperideali n-i djathtë i vetëm i H.  

Përkufizim 2.2.2.10 Le të jetë H një gjysmëhipergrup. H quhet gjysmëhipergrup ),( nm -

kuazi- i thjeshtë  në qoftë se H është ),( nm -kuazi-hiperideali i vetëm i H.  
Teoremë 2.2.2.11 Le të jetë H një gjysmëhipergrup. Janë të vërteta pohimet e mëposhtme:   

1. H është një gjysmëhipergrup i thjeshtë m -i majtë vetëm atëherë kur HaH m =o për çdo 
Ha ∈ .

2. H është një gjysmëhipergrup i thjeshtë n - i djathtë vetëm atëherë kur HHa n =o për çdo 
Ha ∈ .
3. H është një gjysmëhipergrup ),( nm -kuazi- i thjeshtë vetëm atëherë kur 

HHaaH nm =oo ∩ për çdo Ha ∈ .
Vërtetim: (1) . Meqenëse H është gjysmëhipergrup i thjeshtë m -i majtë, kemi që H është 

hiperideal m -i majtë minimal i H. Nga Teorema 2.2.2.7(1), HaH m =o për çdo Ha ∈ .

Anasjellas, supozojmë se HaH m =o për çdo Ha ∈ . Nga Teorema 2.2.2.7(1), H është 
hiperideal m -i majtë minimal i H dhe si rrjedhim, H është gjysmëhipergrup i thjeshtë m -i majtë. 

(2)  dhe (3)  provohen në mënyrë të ngjashme me (1).  �
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Teoremë 2.2.2.12 Le të jetë H një gjysmëhipergrup. Janë të vërteta pohimet e mëposhtme:   
1.  Në qoftë se një hiperideal m -i majtë L i H është gjysmëhipergrup i thjeshtë m -i majtë, 

atëherë L është hiperideal m -i majtë minimal i H.
2.  Në qoftë se një  hiperideal n -i djathtë R i H është gjysmëhipergrup i thjeshtë n - i djathtë, 

atëherë R është hiperideal n -i djathtë minimal i H.
3.  Në qoftë se një ),( nm -kuazi-hiperideal Q i H është gjysmëhipergrup ),( nm -kuazi- i 

thjeshtë, atëherë Q është ),( nm -kuazi-hiperideal minimal i H.

Vërtetim: (1) . Le të jetë L një gjysmëhipergrup i thjeshtë m -i majtë. Nga Teorema 2.2.2.11(1), 

kemi që LaLm =o për çdo La ∈ . Për çdo La ∈ , kemi  LLHaHaLL mmm ⊆⊆⊆ ooo= .

Atëherë, LaH m =o për çdo La ∈ . Nga Teorema 2.2.2.7(1), kemi që L është minimal. 
(2) dhe (3) vërtetohen në mënyrë të ngjashme me (1).  �
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KKaappiittuullllii 33

DISA REZULTATE MBI HIPERIDEAL 

STRUKTURËN E GJYSMËHIPERGRUPEVE 

TERNARE 
 

eprimet ternare algjebrike janë shqyrtuar në shekullin e 19-të nga një sërë 
matematicienësh si Cayley [59] i cili prezantoi konceptin e “matricës kubike (cubic 
matrix)” e cila u përgjithësua më vonë nga Kapranov dhe të tjerë, në 1990 [60]. 

Strukturat ternare dhe përgjithësimet e tyre, të ashtuquajturat strukturat n -are, rritën shpresat për 
zbatime të mundshme të tyre në fizikë dhe shkenca të tjera. Disa aplikime të rëndësishme fizike 
në mekanikën Nambu, megjithëse ende hipotetike, në efektin Hall (fractional quantum Hall 
effect), statistika jo-standarte (the “anyons”), teoritë supersimetrike, ekuacionet Yang–Baxter, etj. 
mund të gjenden në [61-66]). Koncepti i grupit n -ar u prezantua në 1928 nga W. Dörnte [67] (i 
frymëzuar nga Emmy Noether). Ideja e shqyrtimeve të algjebrave n -are, domethënë bashkësitë 
me një veprim n-ar, shkon më larg tek leksioni i Krasner [68] në takimin vjetor të 53-të të 
Shoqatës Amerikane të Avancimit të Shkencës në 1904. Bashkësitë me një veprim n -ar që 
plotësojnë veti të ndryshme janë shqyrtuar nga shumë autorë. Të tilla sisteme kanë shumë 
zbatime në fusha të ndryshme. Për shembull, në teorinë e automatave [69] janë përdorur sistemet 
n -are që plotësojnë disa ligje shoqërimi, disa sisteme të tjera n-are janë zbatuar në teorinë e 
grupeve kuantike [70] dhe kombinatorikë [71]. Zbatime të ndryshme të strukturave ternare në 
fizikë janë përshkruar nga R. Kerner në [72]. Në fizikë janë përdorur gjithashtu struktura të tilla 
si n-algjebrat Filippov [73] dhe n-algjebrat Lie [74]. Disa struktura n -are kanë aplikime në error-
correcting dhe error-detecting në teorinë e kodimit, kriptologji si dhe në teorinë e ),,( smt -
rrjetave [75]. Gjysmëgrupet ternare janë algjebra universale me një veprim ternar shoqërimtar. 
Teoria e sistemeve algjebrike ternare u prezantua nga D. H. Lehmer [76] në 1932. Ai shqyrtoi 
sisteme të caktuara algjebrike të quajtura triplexes të cilat rezultojnë të jenë grupe ternare 
ndërrimtare. Koncepti i gjysmëgrupeve ternare u prezantua nga S. Banach (shih [77]). Ai tregoi 
me një shembull se një gjysmëgrup ternar jo domosdoshmërisht reduktohet në një gjysmëgrup të 
zakonshëm. Në 1965, Sioson [78] studioi ideal teorinë në gjysmëgrupet ternare. Në [79, 80] 
Dudek dhe të tjerë studiuan idealet në gjysmëgrupet n-are. Në 1995, Dixit dhe Dewan [81] 
prezantuan dhe studiuan disa veti të idealeve dhe kuazi-(bi-)idealeve në gjysmëgrupet ternare. 
Gjithashtu, një sërë rezultatesh të tjera në gjysmëgrupet ternare janë përftuar në [83-89]. 

Përgjithësimet n-are të strukturave algjebrike janë rruga më e natyrshme për zhvillim të 

V
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mëtejshëm dhe kuptim më të thellë të vetive të tyre themelore. Në [11], Davvaz dhe Vougiouklis 
prezantuan konceptin e hipergrupeve n-are si një përgjithësim i hipergrupeve sipas Marty. 
Gjithashtu, hipergrupet n-are mund të shqyrtohen si një përgjithësim i këndshëm i grupeve n-are. 
Davvaz dhe të tjere, në [20] shqyrtuan një klasë të hipersistemeve algjebrike e cila përfaqëson një 
përgjithësim të gjysmëgrupeve, gjysmëhipergrupeve dhe gjysmëgrupeve n-are. 
Gjysmëhipergrupet ternare janë struktura algjebrike me një hiperveprim ternar dhe ato janë një 
rast i veçantë i gjysmëhipergrupeve n-are (n-semihypergroup) për n = 3 (shih [11, 20, 21, 82]). 
 

§3.1 Disa përkufizime të rëndësishme 
 

Përkufizim 3.1.1. Një pasqyrim )(: * HHHHf P→×× quhet hiperveprim ternar (ternary 

hyperoperation) në bashkësinë H, ku H është një bashkësi  joboshe dhe }{\)(=)(* ∅HH PP

shënohet bashkësia e gjithë nënbashkësive joboshe të H. 
Përkufizim 3.1.2 Hipergrupoid ternar (ternary hypergroupoid) quhet çifti  ),( fH , ku f 

është një hiperveprim ternar në bashkësinë H. 
Në qoftë se CBA ,, janë nënbashkësi joboshe të H, atëherë përkufizojmë  

 ),,(=),,(
,,

cbafCBAf
CcBbAa

U
∈∈∈

.

Përkufizim 3.1.3 Një hipergrupoid ternar ),( fH quhet gjysmëhipergrup ternar ( ternary 

semihypergroup) në qoftë se për çdo Haaa ∈521 ,...,, , kemi 
)),,,(,(=),),,,(( 5432154321 aaaafafaaaaaff (*))).,,(,,(= 54321 aaafaaf

Meqenëse bashkësinë {x} mundemi ta identifikojmë me elementin x, çdo gjysmëgrup ternar 
[76] është një gjysmëhipergrup ternar. Një gjysmëgrup ternar jo gjithmonë reduktohet në një 
gjysmëgrup të zakonshëm. Kjo tregohet në shembullin e mëposhtëm: 

Shembull 3.1.4 [81] },0,{= iiS − formon gjysmëgrup ternar në lidhje me  veprimin e 
shumëzimit me numrat kompleks, por nuk  formon një gjysmëgrup binar në lidhje me këtë veprim. 

Los [77] tregoi se ndërkaq, çdo gjysmëgrup ternar mund të zhytet në një gjysmëgrup të 
zakonshëm në mënyrë të tillë që veprimi në gjysmëgrupin ternar është një zgjerim (ternar) i  
veprimit (binar) të gjysmëgrupit që përmban. 

Eshtë e qartë se për shkak të ligjit të shoqërimit në gjysmëhipergrupin ternar ),( fH , për 

elementet e çfarëdoshme Hxxx n ∈+1221 ,...,, dhe numrat e plotë pozitivë nm, ku nm ≤ ,
mundemi të shkruajmë 
 ),...,,,,...,(=),...,,( 122111221 ++++ nmmmn xxxxxfxxxf

).),...,,),,,((,...,(= 1243211 +++++ nmmmmm xxxxxxffxf

Përkufizim 3.1.5 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar. H quhet hipergrup ternar 
(ternary hypergroup) në qoftë se për çdo Hcba ∈,, , ekzistojnë Hzyx ∈,, të tilla që: 



DISA REZULTATE MBI HIPERIDEAL STRUKTURËN E GJYSMËHIPERGRUPEVE TERNARE 

K. NAKA: Kontribut në studimin e teorisë së hiperstrukturave 29 

),,(),,(),,( zbafbyafbaxfc ∩∩∈ .

Përkufizim 3.1.6 Le të jetë ),( fH një hipergrupoid ternar. Atëherë 

1. ),( fH është (1,3) -ndërrimtar në qoftë se për çdo 
),,(=),,(,,, 123321321 aaafaaafHaaa ∈

2.  ),( fH është (2,3) - ndërrimtar në qoftë se për çdo 
),,(=),,(,,, 231321321 aaafaaafHaaa ∈ ;

3.  ),( fH është (1,2) - ndërrimtar në qoftë se për çdo 
),,(=),,(,,, 312321321 aaafaaafHaaa ∈ ;

4.  ),( fH është ndërrimtar në qoftë se për çdo Haaa ∈321 ,, dhe për çdo 
),,(=),,(, (3(2)(1)3213 σσσσ aaafaaafS∈ .

Shembull 3.1.7 Një hipergrupoid ternar ),( fH i pajisur me veprimin xzyxf =),,( , për  

çdo Hzyx ∈,, dhe 1|>| H është një shembull i një gjysmëhipergrupi ternar.

Shembull 3.1.8 Le të jetë ),( ∗H një gjysmëhipergrup. Ne mund të përcaktojmë një 

gjysmëhipergrup ternar ),( fH ku zyxzyxf ∗∗=),,( për çdo Hzyx ∈,, .

Përkufizim 3.1.9 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar dhe T një nënbashkësi  
joboshe e H. Atëherë T quhet nëngjysmëhipergrup ternar (ternary subsemihypergroup) i H vetëm 
atëherë kur TTTTf ⊆),,( .

Përkufizim 3.1.10 Një gjysmëhipergrup ternar ),( fH quhet me element zero në qoftë se 

ekziston një element H∈0 i tillë që për çdo {0}=,0),(=),0,(=),(0,,, bafbafbafHba ∈ .

Përkufizim 3.1.11 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar. Një element He∈ quhet 

element identik i majtë (left identity element) i H në qoftë se për çdo Ha ∈ , }{=),,( aaaef .
Një element He∈ quhet element identik (identity element)  i H në qoftë se për çdo Ha ∈ ,

}{=),,(=),,(=),,( aaeafaaefeaaf . Eshtë e qartë se }{=),,(=),,(=),,( aeeafeaefaeef .
Përkufizim 3.1.12 Një nënbashkësi joboshe I e një gjysmëhipergrupi ternar H quhet 

hiperideal i majtë (i djathtë, lateral) i H në qoftë se )),,(,),,((),,( IHIHfIHHIfIIHHf ⊆⊆⊆ .
Një nënbashkësi joboshe I e një gjysmëhipergrupi ternar H quhet hiperideal i H në qoftë se 

është hiperideal i majtë, i djathtë dhe lateral i H. Një nënbashkësi joboshe I e një 
gjysmëhipergrupi ternar H quhet hiperideal i dyanshëm i H në qoftë se është hiperideal  i majtë 
dhe  i djathtë i H.

Përkufizim 3.1.13 Një hiperideal i majtë I i një gjysmëhipergrupi ternar H quhet idempotent 
në qoftë se IIIIf =),,( .

Përkufizim 3.1.14 Një element a i një gjysmëhipergrupi ternar H quhet i rregullt në qoftë se  
ekziston një element Hx∈ i tillë që ),,( axafa∈ .
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Një gjysmëhipergrup ternar H quhet i rregullt në qoftë se çdo element i tij është i rregullt. 
Është e qartë se çdo hipergrup ternar është një gjysmëhipergrup ternar i rregullt. 

Shembull 3.1.15 Le të jetë },,,,,{= gedcbaH dhe zyxzyxf ∗∗ )(=),,( , Hzyx ∈∀ ,, , ku 
∗ përcaktohet nga tabela:  

ggddggg
geedccgeee

ddddddd
dccdccdccc

ggddbbb
geedccbaaa

gedcba

},{},{},{

},{},{},{

},{},{},{
*

Atëherë ),( fH është një gjysmëhipergrup ternar. Është e qartë se },{=1 dcI ,
},,,{=2 gedcI dhe H janë hiperideale lateral të H.  

Shembull 3.1.16 Le të jetë },,,,,{= gedcbaH dhe zyxzyxf ∗∗ )(=),,( për çdo 
Hzyx ∈,, , ku ∗ përcaktohet nga tabela:  

gHgHgHgHgHgHg
eHeHeHeHeHeHe
dHdHdHdHdHdHd

babababababac
cacacacacacab
cbcbcbcbcbcba

gedcba

−−−−−−
−−−−−−
−−−−−−

∗

},{},{},{},{},{},{
},{},{},{},{},{},{
},{},{},{},{},{},{

Atëherë ),( fH është një gjysmëhipergrup ternar që nuk ka hiperideal lateral të mirëfillitë.  

Shembull 3.1.17 [82] Le të jetë 4|| ≥H dhe )(: * HHHHf P→×× , përcaktuar si më 
poshtë:  

},{=),,( 10000 xxHxxxf −

),,(),,(},,{=),,( 00020 xxxzyxxxHzyxf ≠∀−

dhe 0210 xxxx ≠≠≠ . ),( fH është një gjysmëhipergrup ternar. Mund të shihet se }{ 0xH −

dhe },{ 20 xxH − janë hiperideale lateral të mirëfilltë të H.  

Shembull 3.1.18 Le të jetë },,{= cbaH një bashkësi dhe f një hiperveprim ternar i 
përcaktuar në H si më poshtë : 
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Mund të verifikohet lehtë se ),( fH është një gjysmëhipergrup ternar, dhe për më tepër ai është 
një hipergrup ndërrimtar.  

Shembuj të tjerë gjysmëhipergrupesh ternare mund të gjenden në [11, 20, 21, 22, 82]. 
 

§3.2 Disa veti elementare të gjysmëhipergrupeve ternare (0-)të thjeshta të 
majta dhe (0)-të thjeshtë lateral 

 
Në këtë seksion prezantojmë dhe karakterizojmë gjysmëhipergrupet ternare të thjeshta të 

majta, të thjeshtë lateral, (0-) të thjeshta të majta dhe (0-) të thjeshtë lateral. Disa veti të tyre 
studiohen nëpërmjet  hiperidealeve të majta dhe hiperidealeve lateral.  

Në vazhdim, do të shënojmë me H një gjysmëhipergrup me element identik skalar 1 i cili 
përmban një element zero.  

Përkufizim 3.2.1 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar pa zero. H quhet i  thjeshtë 
lateral (lateral simple) në qoftë se nuk përmban asnjë hiperideal lateral të mirëfilltë.  

Përkufizim 3.2.2 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar pa zero . H quhet i thjeshtë i 
majtë (left simple) në qoftë se nuk përmban asnjë hiperideal të majtë të mirëfilltë.  

Gjysmëhipergrupi ternar i Shembullit 3.1.16 është i thjeshtë lateral. 
Eshtë e qartë që në qoftë se H është një gjysmëhipergrup ternar me zero, atëherë çdo 

hiperideal lateral i H përmban një element zero. 
Përkufizim 3.2.3 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar me zero. H quhet 0-i thjeshtë 

lateral (lateral 0-simple) në qoftë se nuk përmban asnjë hiperideal lateral të mirëfilltë jozero dhe 
{0}),,( ≠HHHf .

Përkufizim 3.2.4 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar me zero. H quhet 0-i thjeshtë 
i majtë (left 0-simple) në qoftë se nuk përmban asnjë hiperideal të majtë të mirëfilltë jozero dhe 

{0}),,( ≠HHHf .

Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar. Eshtë e qartë se prerja e gjithë hiperidealeve 
lateral të një nëngjysmëhipergrupi ternar T të H që përmbajnë një nënbashkësi joboshe A të T
është hiperideali lateral i H i përftuar nga A.

Për çdo element Ha ∈ , hiperideali i majtë, i djathtë, lateral, i dyanshmëm dhe hiperideali i 
përftuar nga a, jepen përkatësisht nga   

 ),,(}{= aHHfaa l ∪

),,(}{= HHafaa r ∪

),,,,(),,(}{= HHaHHfHaHfaa m ∪∪

),,,,(),,(),,(}{= HHaHHfHHafaHHfaa t ∪∪∪

),,,,(),,(),,(),,(}{= HHaHHfHaHfHHafaHHfaa ∪∪∪∪

Eshtë e thjeshtë të vërtetohen lemat e mëposhtme. 
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Lemë 3.2.5 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar. Për çdo nënbashkësi  joboshe A të 

H, AHAHfHHAHHf ∪∪ ),,(),,,,( është hiperideali lateral më i vogël i H që përmban A.  

Lemë 3.2.6 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar. Për çdo nënbashkësi  joboshe A të 

H, AAHHf ∪),,( është hiperideali i majtë më i vogël i H që përmban A.  

Lemë 3.2.7 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar. Për çdo nënbashkësi  joboshe A të 

H, ),,(),,,,( HAHfHHAHHf ∪ është një hiperideal lateral i H.  

Lemë 3.2.8 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar. Për çdo nënbashkësi  joboshe A të 

H, ),,( AHHf është një hiperideal i majtë i H.  

Lemë 3.2.9 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar pa zero. Atëherë, pohimet e 
mëposhtme  janë ekuivalente:   

1.  H është i thjeshtë lateral.
2.  për çdo Ha ∈ , HHaHfHHaHHf =),,(),,,,( ∪

3.  për çdo Ha ∈ , Ha m = .

Vërtetim. (2)(1) ⇒ . Le të jetë H i thjeshtë lateral. Nga Lema 3.2.7, kemi që për çdo Ha ∈ ,
HHaHfHHaHHf =),,(),,,,( ∪ .

(3)(2) ⇒ . Nga Lema 3.2.5, kemi që HaHaHaHfHHaHHfa m =}{=}{),,(),,,,(= ∪∪∪ .

(1)(3) ⇒ . Le të jetë I një hiperideal lateral i H dhe Ia ∈ . Atëherë HIaH m ⊆⊆= . Pra, 

HI = . Si rrjedhim, H është i thjeshtë lateral.   �

Lemë 3.2.10 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar pa zero. Atëherë pohimet e 
mëposhtme janë ekuivalente:   

1.  H është i thjeshtë i majtë.
2.  Për çdo Ha ∈ , HaHHf =),,(

3.  Për çdo Ha ∈ , Ha l = .

Vërtetim. (2)(1) ⇒ . Le të jetë H i thjeshtë i majtë. Nga Lema 3.2.8, kemi që për çdo Ha ∈ ,
HaHHf =),,( .

(3)(2) ⇒ . Nga Lema 3.2.6, kemi që HaHaaHHfa l =}{=}{),,(= ∪∪ .

(1)(3) ⇒ . Le të jetë L një hiperideal i majtë i H dhe La ∈ . Atëherë HLaH l ⊆⊆= .

Pra, HL = . Si rrjedhim, H është i thjeshtë i majtë.  �

Lemë 3.2.11 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar me zero. Atëherë, janë të vërteta 
pohimet e mëposhtme :   

1.  Në qoftë se H është 0-i thjeshtë lateral, atëherë për çdo {0}\Ha∈ , Ha m = .
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2.  Në qoftë se {0}\Ha∈ , Ha m = , atëherë ose {0}=),,( HHHf , ose H është  0-i 
thjeshtë lateral.  

 Vërtetim. (1). Le të jetë H 0-i thjeshtë lateral. Atëherë për çdo {0}\Ha∈ , ma është një 

hiperideal lateral i H i ndryshëm nga zero. Si rrjedhim, për çdo {0}\Ha∈ , Ha m = .

(2). Supozojmë se për çdo {0}\Ha∈ , Ha m = dhe {0}),,( ≠HHHf . Le të jetë I një 

hiperideal lateral jozero i H dhe {0}\Ia∈ . Atëherë HIaH m ⊆⊆= , kështu që HI = .

Rrjedhimisht, H është 0-i thjeshtë lateral.   �

Lemë 3.2.12 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar me zero. Atëherë, janë të vërteta 
pohimet e mëposhtme:   

1.  Në qoftë se H është 0-i thjeshtë i majtë, atëherë për çdo {0}\Ha∈ , Ha l = .

2.  Në qoftë se {0}\Ha∈ , Ha l = , atëherë, ose {0}=),,( HHHf , ose H është  0-i 
thjeshtë i majtë.  

Vërtetim. (1). Le të jetë H 0-i thjeshtë i majtë. Atëherë për çdo {0}\Ha∈ , la është një 

hiperideal i majtë jozero i H. Që këtej, për çdo  {0}\Ha∈ , Ha l = .

(2). Supozojmë se për çdo {0}\Ha∈ , Ha l = dhe {0}),,( ≠HHHf . Le të jetë L një 

hiperideal i majtë jozero i H dhe {0}\La∈ . Atëherë HLaH l ⊆⊆= , kështu që HL = . Si 

rrjedhim, H është i 0-i thjeshtë i majtë.   �

Lemat e mëposhtme kanë vend në mënyrë evidente. 
 

Lemë 3.2.13 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar dhe },{ Γ∈ααI një familje 

hiperidealesh lateral të H . Atëherë α
α

IU
Γ∈

është një hiperideal lateral i H dhe α
α

II
Γ∈

është 

gjithashtu, hiperideal lateral i H në qoftë se ∅≠
Γ∈

α
α

II .

Lemë 3.2.14 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar dhe },{ Γ∈ααL një familje 

hiperidealesh të majta të H . Atëherë α
α

LU
Γ∈

është hiperideal i majtë i H dhe α
α

LI
Γ∈

është 

gjithashtu, një hiperideal i majtë i H në qoftë se ∅≠
Γ∈

α
α

LI .

Lemë 3.2.15 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar, I një hiperideal lateral i H dhe T 
një nëngjysmëhipergrup ternar i H. Atëherë, janë të vërteta pohimet e mëposhtme:   

1.  Në qoftë se T është i thjeshtë lateral i tillë që ∅≠∩ IT , atëherë IT ⊆ .
2.  Në qoftë se T është 0-i thjeshtë lateral i tillë që ∅≠∩ IT {0}\ , atëherë IT ⊆ .
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Vërtetim. (1). Supozojmë se T është i thjeshtë lateral i tillë që ∅≠∩ IT . Atëherë, le të jetë 
ITa ∩∈ . Nga Lema 3.2.7, meqenëse TTaTfTTaTTf ∩∪ )),,(),,,,(( është një hiperideal 

lateral i T, rrjedh se TTTaTfTTaTTf =)),,(),,,,(( ∩∪ . Që këtej, 
),,(),,,,( TaTfTTaTTfT ∪⊆ IHIHfHIHfHHIHHf ⊆⊆∪⊆ ),,(),,(),,,,( . Pra, IT ⊆

(2). Supozojmë se T është 0-i thjeshtë lateral i tillë që ∅≠∩ IT {0}\ . Atëherë, le të jetë 
ITa ∩∈ {0}\ . Nga Lema 3.2.5 dhe Lema 3.2.11(1), kemi që 

IaaTaTfTTaTTf

aTaTfTTaTTfTaTaTfTTaTTfaT

m

m

⊆∪∪⊆

∪∪⊆∩∪∪

=}{),,(),,,,(

}{),,(),,,,(}){),,(),,,,((==
.

Pra, IT ⊆ . �

Lemë 3.2.16 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar, L një hiperideal i majtë i H
dhe T një nëngjysmëhipergrup ternar i H . Atëherë,  janë të vërteta pohimet e mëposhtme:   

1.  Në qoftë se T është i thjeshtë i majtë i tillë që ∅≠∩ IT , atëherë LT ⊆ .
2.  Në qoftë se T është  0-i thjeshtë i majtë i tillë që ∅≠∩ LT {0}\ , atëherë LT ⊆ .

Vërtetim. Vërtetimi është i ngjashëm me vërtetimin e Lemes 3.2.15 duke bërë modifikimet e 
përshtatshme.   �

Lemë 3.2.17 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar. Në qoftë se A është një 

nënbashkësi joboshe e një hiperideali lateral I të H , e tillë që ),,(=),,,,( IAIfIIAIIf ,

atëherë ),,( IAIf është një  hiperideal lateral i H .
Vërtetim. Le të jetë A një nënbashkësi joboshe e një hiperideali lateral I të H , e tillë që 

),,(=),,,,( IAIfIIAIIf . Atëherë IHIHf ⊆),,( , kështu që 

.),,()),,(,),,,((
)),,(,),,,((=)),,,,,(,(=)),,,(,(

IAIfHIHfAHIHff
HIIfAIIHffHIIAIIfHfHIAIfHf

⊆⊆

Pra, ),,( IAIf është një  hiperideal lateral i H . �

§3.3 Hiperidealet lateral dhe të majta minimale të gjysmëhipergrupeve 
ternare 

 
Në këtë seksion, japim disa veti të hiperidealeve të majta (0-) minimale dhe lateral (0-) 

minimal të gjysmëhipergrupeve ternare dhe shqyrtojmë marrëdhëniet ndërmjet hiperidealeve të 
majta (0-) minimale  dhe lateral (0-) minimal  dhe gjysmëhipergrupeve ternare (0-) të thjeshta të 
majta dhe (0-) të thjeshtë lateral. 

Përkufizim 3.3.1 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar pa zero. Një  hiperideal 
lateral I i H quhet hiperideal lateral minimal (a minimal lateral hyperideal) i H , në qoftë se 
nuk ekziston asnjë hiperideal lateral A i H i tillë që IA ⊂ .
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Përkufizim ekuivalent: Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar pa zero. Një 
hiperideal lateral I i H quhet hiperideal lateral minimal  i H , në qoftë se për çdo hiperideal 
lateral A të H të tillë që IA ⊆ , kemi IA = .

Hiperideali lateral 1I i Shembullit 3.1.15 është një hiperideal lateral minimal i H .

Pëkufizim 3.3.2 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar pa zero. Një hiperideal i 
majtë L i H quhet hiperideal i majtë minimal (minimal left hyperideal) i H , në qoftë se nuk 
ekziston asnjë hiperideal i majtë A i H i tillë që LA ⊂ .

Përkufizim ekuivalent: Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar pa zero. Një  
hiperideal i majtë L i H , quhet hiperideal i majtë minimal  i H në qoftë se për çdo hiperideal 
të majtë A të H të tillë që LA ⊆ , kemi LA = .

Përkufizim 3.3.3 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar me zero. Një   hiperideal 
lateral jozero I i H quhet hiperideal lateral 0-minimal (0-minimal lateral hyperideal) i H , në 
qoftë se nuk ekziston asnjë hiperideal lateral jozero A i H i tillë që IA ⊂ .

Përkufizim ekuivalent: Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar me zero. Një 
hiperideal lateral jozero I i H quhet hiperideal lateral 0-minimal i H , në qoftë se për çdo 
hiperideal lateral jozero A të H të tillë që IA ⊆ , kemi IA = . Përkufizim ekuivalent: : Le të 
jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar me zero. Një hiperideal lateral jozero I i H quhet 
hiperideal lateral 0-minimal i H , në qoftë se për çdo hiperideal lateral A të H të tillë që 

IA ⊆ , kemi {0}=A .

Përkufizim 3.3.4 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar me zero. Një hiperideal i 
majtë  jozero L i H quhet hiperideal i majtë 0-minimal (0-minimal  left hyperideal) i H , në 
qoftë se nuk ekziston asnjë hiperideal i majtë  jozero A i H i tillë që LA ⊂ .

Përkufizim ekuivalent: Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar me zero. Një 
hiperideal i majtë jozero L i H quhet hiperideal i majtë 0-minimal i H , në qoftë se për çdo 
hiperideal të majtë jozero A të H të tillë që LA ⊆ , kemi LA = . Përkufizim ekuivalent: Le të 
jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar me zero. Një hiperideal i majtë jozero L i H quhet 
hiperideal i majtë 0-minimal i H , në qoftë se për çdo hiperideal të majtë A të H të tillë që

LA ⊆ , kemi {0}=A .

Teoremë 3.3.5 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar pa zero dhe I një  hiperideal 
lateral i H . Atëherë, janë të vërteta pohimet e mëposhtme:   

1.  Në qoftë se I është një  hiperideal lateral minimal pa zero i H , atëherë ose ekziston 
një  hiperideal lateral A i I i tillë që ),,(),,,,( IAIfIIAIIf ≠ , ose I është i thjeshtë lateral.

2.  Në qoftë se I është  i thjeshtë lateral, atëherë I është një hiperideal lateral minimal i H.
3.  Në qoftë se I është një hiperideal lateral minimal me zero i H, atëherë ose  ekziston një 

hiperideal lateral jozero A i I i tillë që ),,(),,,,( IAIfIIAIIf ≠ ose I është  0-i thjeshtë lateral. 



DISA REZULTATE MBI HIPERIDEAL STRUKTURËN E GJYSMËHIPERGRUPEVE TERNARE 

K. NAKA: Kontribut në studimin e teorisë së hiperstrukturave 36 

Vërtetim. (1). Supozojmë se I është një  hiperideal lateral minimal pa zero i H dhe 
),,(=),,,,( ICIfIICIIf për çdo hiperideal lateral C të I . Le të jetë A një  hiperideal lateral 

i I . Atëherë IAIAIfIIAIIf ⊆⊆),,(=),,,,( . Nga Lema 3.2.17, kemi që ),,( IAIf është 

hiperideal lateral i H . Meqenëse I është hiperideal lateral minimal i H , atëherë IIAIf =),,( .
Pra, IA = . Si rrjedhim, I është i thjeshtë lateral. 

(2). Supozojmë se I është i thjeshtë lateral dhe A një  hiperideal lateral i H , i tillë që 
IA ⊆ . Atëherë, kemi që ∅≠∩ IA . Nga Lema 3.2.15(1) rrjedh se AI ⊆ . Që këtej, IA = ,

prandaj I është një hiperideal lateral minimal i H .
(3). Vërtetimi është i ngjashëm me vërtetimin e (1).  �

Teoremë 3.3.6 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar pa zero dhe L një hiperideal i 
majtë i H . Atëherë janë të vërteta pohimet mëposhtme:   

1.  Në qoftë se L është një hiperideal i majtë minimal pa zero i H , atëherë L është i 
thjeshtë i majtë.

2.  Në qoftë se L është një hiperideal i majtë minimal me zero i H , atëherë L është 0-i 
thjeshtë i majtë.

Vërtetim. Vërtetimi është i ngjashëm me atë të Teoremës 3.3.5.   �

Teoremë 3.3.7 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar me zero dhe I një hiperideal 
lateral jozero i H . Atëherë janë të vërteta pohimet e mëposhtme:   

1.  Në qoftë se I është një hiperideal lateral 0-minimal i H, atëherë, ose ekziston një 
hiperideal lateral jozero A i I  i tillë që {0}=),,(),,,,( IAIfIIAIIf ≠ , ose I është 0-i thjeshtë 
lateral.

2. Në qoftë se I është  0-i thjeshtë lateral, atëherë I është hiperideal lateral 0-minimal i H.  
Vërtetim. Vërtetimi është i ngjashëm me atë të Teoremës 3.3.5(1) dhe  Lemës 3.2.15(2).  �

Teoremë 3.3.8 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar me zero dhe L një hiperideal i 
majtë jozero i H. Atëherë janë të vërteta pohimet që vijojnë:   

1. Në qoftë se L është një hiperideal i majtë 0-minimal i H, atëherë, ose ekziston një 
hiperideal i majtë jozero A i L i tillë që {0}=),,( ALLf , ose L është 0-i thjeshtë i majtë.

2. Në qoftë se L është 0-i thjeshtë i majtë, atëherë L është një hiperideal i majtë 0-minimal i 
H.

Vërtetim. Vërtetimi është  i ngjashëm me atë të teoremës së mësipërme.  �

Teoremë 3.3.9 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar pa zero që përmban 
hiperideale lateral të mirëfilltë. Atëherë çdo hiperideal lateral i mirëfilltë i H është minimal 
vetëm atëherë kur H përmban vetëm një  hiperideal lateral të mirëfilltë ose H përmban vetëm 
dy hiperideale lateral të mirëfilltë 21, II , të tillë që HII =21 ∪ dhe ∅∩ =21 II .

Vërtetim. ""⇒ . Supozojmë se çdo hiperideal lateral i mirëfilltë i H është minimal. Le të 
jetë I një hiperideal lateral i mirëfilltë i H. Atëherë, I është një hiperideal lateral minimal i H.
Janë të mundshme dy rastet e mëposhtme: 
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Rasti 1. Për çdo IHa \∈ , maH = .

Në qoftë se P është gjithashtu një hiperideal lateral i mirëfilltë i H dhe IP ≠ , atëherë 
meqë I është hiperideal lateral minimal, kemi që ∅≠IP \ , prandaj ekziston IHIPa \\ ⊆∈ .

Që këtej, HPaH m ⊆⊆= , kështu që HP = . Kjo është e pamundur! Pra, kemi që IP = dhe 

në këtë rast I është hiperideali lateral i vetëm i mirëfilltë i H .

Rasti 2. Ekziston IHa \∈ i tillë që maH ≠ .

Kemi Ia m ≠ dhe ma është një hiperideal lateral minimal i H . Nga Lema 3.2.13 rrjedh 

që Ia m ∪ është hiperideal lateral i H . Meqenëse IaI m ∪⊂ , nga  hipoteza marrim 

HIa m =∪ . Meqë mm aIa ⊂∩ dhe ma është një hiperideal lateral minimal i H ,

marrim ∅∩ =Ia m . Le të jetë P një hiperideal lateral i mirëfilltë i çfarëdoshëm i H .

Atëherë P është një hiperideal lateral minimal i H . Kemi që 
)()(=)(== IPaPIaPHPP mm ∩∪∩∪∩∩ . Në qoftë se ∅≠∩ IP , meqenëse P dhe 

ma janë  hiperideale lateral minimal të H , kemi maP = . Në këtë rast, H përmban vetëm 

dy hiperideale lateral të mirëfilltë I dhe ma të tillë që HIa m =∪ dhe ∅∩ =Ia m .

""⇐ . Evident.   �

Teoremë 3.3.10 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar pa zero që përmban 
hiperideale të majta të mirëfillta . Atëherë, çdo hiperideal i majtë i mirëfilltë i H është minimal 
vetëm atëherë kur H përmban vetëm një  hiperideal të majtë të mirëfilltë, ose H përmban  
vetëm  dy hiperideale të majta të mirëfillta 21, LL , të tilla që HLL =21 ∪ dhe ∅∩ =21 LL .

Vërtetim. Vërtetimi është i ngjashëm me atë të teoremës së mësipërme.  �

Teoremë 3.3.11 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar me zero që përmban 
hiperideale lateral të mirëfilltë jozero. Atëherë, çdo hiperideal lateral i mirëfilltë jozero i H
është 0-minimal vetëm atëherë kur H përmban vetëm një hiperideal lateral të mirëfilltë jozero 
ose H përmban vetëm dy hiperideale lateral të mirëfilltë  jozero 21, II , të tillë që HII =21 ∪

dhe {0}=21 II ∩ .
Vërtetim. Vërtetimi është i njëjtë me atë të Teoremës 3.3.9.  �

Teoremë 3.3.12 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar me zero që përmban 
hiperideale të majta të mirëfillta jozero. Atëherë, çdo hiperideal i majtë i mirëfilltë jozero i H 
është 0-minimal vetëm atëherë kur H përmban vetëm një hiperideal të majtë të mirëfilltë jozero  
ose H përmban  vetëm  dy hiperideale të majta të mirëfillta jozero 21, LL , të tilla që 

HLL =21 ∪ dhe {0}=21 LL ∩ .
Vërtetim. Vërtetimi është i njëjtë me atë të teoremës së mësipërme .  �
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§3.4 Hiperidealet lateral dhe të majta maksimale të gjysmëhipergrupeve 
ternare 

 
Në këtë seksion, japim disa veti të hiperidealeve lateral dhe të majta maximale të 

gjysmëhipergrupeve ternare dhe shqyrtojmë marrëdhëniet ndërmjet  hiperidealeve lateral dhe të 
majta maksimale dhe bashkimit të gjithë hiperidealeve lateral dhe të majta të mirëfillta (jozero)  
në gjysmëhipergrupet ternare. 

Përkufizim 3.4.1 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar. Një hiperideal lateral I i H 
quhet hiperideal lateral maksimal (maximal lateral hyperideal) i H, në qoftë se për çdo 
hiperideal lateral A të H të tillë që AI ⊂ , kemi HA = .

Përkufizim ekuivalent: Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar. Një hiperideal lateral 
I i H quhet hiperideal lateral maximal i H, në qoftë se për çdo hiperideal lateral të mirëfilltë A të 
H të tillë që AI ⊆ , kemi IA = .

Hiperideali lateral 2I i Shembullit  3.1.15 është një hiperideal lateral maximal i H.

Përkufizim 3.4.2 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup. Një hiperideal i majtë L i H quhet 
hiperideal i majtë maximal (maximal left hyperideal) i H në qoftë se për çdo hiperideal të majtë 
A të H të tillë që L⊂ A, kemi HA = .

Përkufizim ekuivalent: Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar. Një  hiperideal i 
majtë L i H quhet hiperideal i majtë maximal  i H, në qoftë se për çdo  hiperideal të majtë të 
mirëfilltë A të H të tillë që L⊆A, kemi A = L. 

Teoremë 3.4.3 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar pa zero që përmban 
hiperideale lateral të mirëfilltë. Atëherë, çdo hiperideal lateral i mirëfilltë H është maksimal 
vetëm atëherë kur H përmban vetëm një hiperideal lateral të mirëfilltë ose H përmban vetëm dy 
hiperideale lateral të mirëfilltë 21, II , të tillë që HII =21 ∪ dhe ∅∩ =21 II .

Vërtetim. . Supozojmë se çdo hiperideal lateral i mirëfilltë i H është  maximal. Le të 
jetë I një hiperideal lateral i mirëfilltë i H. Atëherë, I është hiperideal lateral maksimal i H. Kemi 
dy rastet e mëposhtme:  

Rasti 1. Për çdo IHa \∈ , maH = .

Në qoftë se P është gjithashtu një hiperideal lateral i mirëfilltë i H dhe IP ≠ , atëherë P
është hiperideal lateral maksimal i H . Që këtej rrjedh se ∅≠IP \ , prandaj ekziston

IHIPa \\ ⊆∈ . Pra HPaH m ⊆⊆= , kështu që HP = . Kjo është e pamundur! Pra, kemi 

IP = dhe në këtë rast I është hiperideali lateral i mirëfilltë i vetëm i H .

Rasti 2. Ekziston IHa \∈ i tillë që maH ≠ .

Kemi Ia m ≠ dhe ma është një hiperideal lateral maksimal i H. Nga Lema 3.2.13 rrjedh 

që Ia m ∪ është hiperideal lateral i H. Meqenëse IaI m ∪⊂ dhe I është një hiperideal 

""⇒
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lateral maksimal i H, kemi që HIa m =∪ . Meqenëse mm aIa ⊂∩ dhe nga hipoteza, kemi 

∅∩ =Ia m . Le të jetë P një  hiperideal lateral i mirëfilltë i çfarëdoshëm i H. Atëherë P është 

hiperideal lateral maximal i H. Kemi që )()(=)(== IPaPIaPHPP mm ∩∪∩∪∩∩ . Në 

qoftë se ∅≠∩ IP , atëherë, meqë maP∩ dhe ma janë hiperideale lateral maksimal të H,

kemi maIP = . Në këtë rast, H përmban vetëm dy hiperideale lateral të mirëfilltë I dhe ma , të 

tillë që HIa m =∪ dhe ∅∩ =Ia m .

""⇐ . Evident.   �

Teoremë 3.4.4 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar pa zero që përmban 
hiperideale të majta të mirëfillta. Atëherë, çdo hiperideal i majtë i mirëfilltë i H është maksimal 
vetëm atëherë kur H përmban vetëm një hiperideal të majtë të mirëfilltë ose H përmban vetëm 
dy hiperideale të majta të mirëfillta 21, LL , të tilla që HLL =21 ∪ dhe ∅∩ =21 LL .

Vërtetim. Vërtetimi është i ngjashëm me atë të teoremës së mësipërme.  �

Teoremë 3.4.5 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar me zero që përmban 
hiperideale lateral të mirëfilltë jozero. Atëherë çdo  hiperideal lateral i mirëfilltë jozero i H
është maksimal vetëm atëherë kur H përmban vetëm një hiperideal lateral të mirëfilltë ose H
përmban vetëm dy hiperideale lateral të mirëfilltë jozero 21, II , të tillë që HII =21 ∪ dhe 

{0}=21 II ∩ .
Vërtetim. Vërtetimi është i njëjtë me atë të  Teoremës 3.4.3.  �

Teoremë 3.4.6 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar me zero që përmban 
hiperideale të majta të mirëfillta jozero. Atëherë, çdo  hiperideal i majtë i mirëfilltë jozero i H
është maksimal vetëm atëherë kur H përmban vetëm një hiperideal të majtë të mirëfilltë jozero 
ose H përmban vetëm dy   hiperideale të majta të mirëfillta 21, LL , të tilla që HLL =21 ∪ dhe 

{0}=21 LL ∩ .
Vërtetim. Vërtetimi është i njëjtë  me atë të teoremës së mësipërme.  �

Teoremë 3.4.7 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar. Një hiperideal lateral i 
mirëfilltë I i H është maksimal vetëm atëherë kur  

1.  }{=\ aIH dhe IHaHf ⊆),,( për ndonjë Ha ∈ ose  

2.  ),,(),,,,(\ HaHfHHaHHfIH ∪⊆ për çdo IHa \∈ .
Vërtetim. ""⇒ . Supozojmë se I është një hiperideal lateral maksimal i H. Atëherë, kemi dy 

rastet e mëposhtme: 
Rasti 1. Ekziston IHa \∈ i tillë që IHaHfHHaHHf ⊆∪ ),,(),,,,( .

Kemi që IHaHf ⊆),,( . Nga Lema 3.2.5  rrjedh që  
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maI
aHaHfHHaHHfIaHaHfHHaHHfIaI

∪

∪∪∪∪∪∪∪

=
}){),,(),,,,((=}{)),,(),,,,((=}{

Kështu, meqenëse maI ∪ është një hiperideal lateral i H edhe }{aI ∪ është hiperideal lateral 

i H. Meqenëse I është një hiperideal lateral maksimal i H dhe }{aII ∪⊂ , kemi që HaI =}{∪ ,

prandaj }{=\ aIH .

Rasti 2. Për çdo IHa \∈ , IHaHfHHaHHf �),,(),,,,( ∪ .

Në qoftë se IHa \∈ , atëherë, në bazë të Lemës 3.2.7 IHaHfHHaHHf �),,(),,,,( ∪

dhe ),,(),,,,( HaHfHHaHHf ∪ është një hiperideal lateral i H. Nga Lema 3.2.13 rrjedh që 
),,(),,,,( HaHfHHaHHfI ∪∪ është hiperideal lateral i H dhe 

),,(),,,,( HaHfHHaHHfII ∪∪⊂ . Meqenëse I është një hiperideal lateral maksimal i H,
HHaHfHHaHHfI =),,(),,,,( ∪∪ . Që këtej, për çdo IHa \∈ , kemi 
),,(),,,,(\ HaHfHHaHHfIH ∪⊆ .

""⇐ . Le të jetë P një  hiperideal lateral i H i tillë që PI ⊂ . Atëherë ∅≠IP \ . Në qoftë se
}{=\ aIH dhe IHaHf ⊆),,( për ndonjë Ha ∈ , atëherë }{=\\ aIHIP ⊆ . Kështu, 
}{=\ aIP dhe si rrjedhim HaIP =}{= ∪ . Që këtej rrjedh se I është një hiperideal lateral 

maksimal i H. Në qoftë se ),,(),,,,(\ HaHfHHaHHfIH ∪⊆ për çdo IHa \∈ , atëherë 
PHPHfHHPHHfHxHfHHxHHfIH ⊆∪⊆∪⊆ ),,(),,,,(),,(),,,,(\ për çdo IPx \∈

Pra, HPIIHH ⊆⊆∪)\(= , prandaj HP = . Si rrjedhim, I është një hiperideal lateral 
maksimal i H. �

Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar. Shënojmë me U dhe V përkatësisht 
bashkimin e gjithë hiperidealeve lateral të mirëfilltë jozero të H dhe bashkimin e gjithë 
hiperidealeve të majta të mirëfillta jozero të H, në qoftë se H është një një gjysmëhipergrup  
ternar me zero dhe  shënojmë me U dhe V përkatësisht bashkimin e gjithë hiperidealeve lateral 
të mirëfilltë të H dhe bashkimin e gjithë hiperidealeve të majta të mirëfillta të H, në qoftë  se H
është gjysmëhipergrup ternar pa zero. Vërtetohen lehtë lemat e mëposhtme: 

Lemë 3.4.8 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar. Atëherë H=U në qoftë se për 

çdo Ha ∈ , Ha m ≠ .

Lemë 3.4.9 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar. Atëherë H=V në qoftë se për 

çdo Ha ∈ , Ha l ≠ .

Teoremë 3.4.10 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar pa zero. Atëherë, ka vend  
vetëm një nga pohimet që vijojnë:   

1.  H është i thjeshtë lateral 
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2.  Për çdo Ha ∈ , Ha m ≠ .

3.  Ekziston Ha ∈ i tillë që Ha m = , ),,(),,,,( HaHfHHaHHfa ∪∉ ,

}{\=),,( aHHaHf U⊆ dhe U është hiperideali lateral maksimal i vetëm i H.

4.  }=),,(),,,,(:{=\ HHxHfHHxHHfHxH ∪∈U dhe U është hiperideali lateral 
maksimal i vetëm i H .

Vërtetim. Supozojmë se H nuk është i thjeshtë lateral. Atëherë ekziston një hiperideal lateral 
i mirëfilltë i H. Pra U është hiperideal lateral i H. Paraqiten dy rastet e mëposhtme: 

Rasti 1. H=U .

Nga Lema 3.4.8,  për çdo Ha ∈ , Ha m ≠ pra, ka vend pohimi (2). 

Rasti 2. H≠U .
Kemi që U është hiperideal lateral maksimal i H. Supozojmë se I është një hiperideal lateral 

maksimal i H. Atëherë, meqenëse I është hiperideal lateral i mirëfilltë i H, kemi që HI ⊂⊆ U .
Meqenëse I është hiperideal lateral maksimal i H, kemi U=I , prandaj U është hiperideali 
lateral maksimal i vetëm i H. Nga Teorema 3.4.7 rrjedh që 

(a) }{=\ aH U dhe U⊆),,( HaHf për ndonjë Ha ∈ , ose 

(b) Për çdo U\Ha∈ , ),,(),,,,(\ HaHfHHaHHfH ∪⊆U .

Supozojmë se }{=\ aH U dhe U⊆),,( HaHf për ndonjë Ha ∈ . Atëherë 

}{\=),,( aHHaHf U⊆ . Meqenëse U∉a , kemi që Ha m = . Në qoftë se

),,(),,,,( HaHfHHaHHfa ∪∈ , atëherë ),,(),,,,(}{ HaHfHHaHHfa ∪⊆ . Nga Lema 
3.2.5  rrjedh që 

,=),,(

),,(),,,,(=}{),,(),,,,(==

HHHf

HaHfHHaHHfaHaHfHHaHHfaH m

⊆∪⊆

∪∪∪

UUU

kështu që kemi U=H . Kjo është e pamundur! Pra, ),,(),,,,( HaHfHHaHHfa ∪∉ dhe në 
këtë mënyrë, plotësohet pohimi (3). 

Supozojmë tani se për çdo U\Ha∈ , ),,(),,,,(\ HaHfHHaHHfH ∪⊆U . Le të jetë 
U\Hx∈ . Atëherë, ),,(),,,,( HxHfHHxHhfx ∪∈ , kështu që 

),,(),,,,(}{ HxHfHHxHHfx ∪⊆ . Nga Lema 3.2.5 rrjedh se 

),,(),,,,(=}{),,(),,,,(= HxHfHHxHHfxHxHfHHxHHfx m ∪∪∪ . Meqenëse U∉x ,

kemi Hx m = , prandaj ),,(),,,,(== HxHfHHxHHfxH m ∪ . Anasjellas, le të jetë Hx∈ i

tillë që HHxHfHHxHHf =),,(),,,,( ∪ . Në qoftë se U∈x , atëherë Hx m ⊂⊆U . Nga 

Lemma 3.2.5 rrjedh se HxHxHxHfHHxHHfx m =}{=}{),,(),,,,(= ∪∪∪ .
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Kjo gjë është e pamundur, kështu që U\Hx∈ . Që këtej kemi  
}=),,(),,,,(:{=\ HHxHfHHxHHfHxH ∪∈U , kështu që plotësohet pohimi (4). Këtu  

përfundon vërtetimi i teoremës.   �

Teoremë 3.4.11 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar pa zero. Atëherë ka vend 
vetëm një nga pohimet e mëposhtme:   

1.  H është i thjeshtë i majtë.

2.  Për çdo Ha ∈ , Ha l ≠ .

3.  Ekziston Ha ∈ i tillë që Ha l = , ),,( aHHfa ∉ , }{\=),,( aHHaHf V⊆ dhe 

V është i vetmi hiperideal i majtë maksimal i H .
4.  }=),,(:{=\ HxHHfHxH ∈V dhe V është i vetmi hiperideal i majtë maksimal i H.

Vërtetim. Vërtetimi është i ngjashëm me atë të teoremës së mësipërme.  �

Teoremë 3.4.12 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar me zero dhe 
{0}),,( ≠HHHf . Atëherë ka vend vetëm një nga pohimet e mëposhtme:   

1.  H është 0-i thjeshtë lateral.
2.  Për çdo Ha ∈ , Ha m ≠ .

3. Ekziston Ha ∈ i tillë që Ha m = , ),,(),,,,( HaHfHHaHHfa ∪∉ ,

}{\=),,( aHHaHf U⊆ dhe U është i vetmi hiperideal lateral maksimal i H.

4.  }=),,(),,,,(:{=\ HHxHfHHxHHfHxH ∪∈U dhe U është i vetmi hiperideal 
lateral maksimal i H.  

 Vërtetim. Vërtetimi është i njëjtë me atë të Teoremës 3.4.10.  �

Teoremë 3.4.13 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar me zero dhe 
{0}),,( ≠HHHf . Atëherë ka vend vetëm një nga pohimet e mëposhtme:  :   

1.  H është 0-i thjeshtë i majtë.

2.  Për çdo Ha ∈ , Ha l ≠ .

3.  Ekziston Ha ∈ i tillë që Ha l = , ),,( aHHfa ∉ , }{\=),,( aHHaHf V⊆ dhe V

është i vetmi hiperideal i majtë maksimal i H.
4.  }=),,(:{=\ HxHHfHxH ∈V dhe V është i vetmi hiperideal i majtë maksimal i H.
Vërtetim. Vërtetimi është i njëjtë me atë të teoremës së mësipërme.  �

§3.5 Mbi hiperidealet e pastra në gjysmëhipergrupet ternare 
 

Në këtë seksion prezantojmë konceptet e hiperidealeve prim të pastër dhe pastërtisht prim  
dhe studiojmë vetitë e tyre në gjysmëhipergrupet ternare dhe gjysmëhipergrupet ternare dobësisht 
të rregullta. 
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Përkufizim 3.5.1 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar. Një hiperideal i djathtë A i 
H quhet hiperideal i djathtë i pastër i djathtë (a right pure right hyperideal) në qoftë se për çdo

Ax ∈ , ekzistojnë Azy ∈, të tilla që ),,( zyxfx∈ . Në qoftë se A është një hiperideal i 
dyanshëm i H që gëzon vetinë që për çdo Ax ∈ , ekzistojnë elementet Azy ∈, të tilla që 

)),,()(,,( xzyfxzyxfx ∈∈ , atëherë A quhet hiperideal i dyanshëm i pastër i djathtë (i majtë) (a 
right(left) pure two-sided hyperideal). Në qoftë se A është një hiperideal i H që gëzon vetinë që 
për çdo Ax∈ , ekzistojnë elementet Azy ∈, të tilla që )),,()(,,( xzyfxzyxfx ∈∈ , atëherë A 
quhet hiperideal i pastër i djathtë (i majtë) (a right(left) pure hyperideal).  

Hiperidealet e majta të pastra të majta (left pure left hyperideals) përcaktohen në mënyrë 
analoge. 

Shembull 3.5.2 Le të jetë  gjysmëhipergrupi ternar i Shembullit 3.1.15. Eshtë e qartë 
se },{=1 dcI , },,,{=2 gedcI dhe H janë hiperideale të dyanshme të pastra të djathta (të 
majta) të H.

Shembull 3.5.3 Le të jetë },,,{0,1,= tzyxH dhe zyxzyxf oo )(=),,( për çdo Hzyx ∈,,
me  hiperveprimin o të dhënë nga tabela e mëposhtme:  

101
0

},{},{0
},{},{0

},{},{0
0000000
10

tzyx
tttttt
ztzztzzz
ytytyyyy
xHzxyxxx

tzyxo

Atëherë ),( fH është gjysmëhipergrup ternar. Eshtë e qartë se }{0,=1 tI , },{0,=2 tzI ,
},{0,=3 tyI dhe },,{0,=4 tzyI janë hiperideale të djathta të pastra të djathta të H.

Shembull 3.5.4 Le të jetë },,,,,{= fedcbaH dhe zyxzyxf oo )(=),,( për çdo
Hzyx ∈,, me hiperveprimin o të dhënë nga tabela e mëposhtme:  

101
0

},{},{},{0
0

},{},{},{0
0

},{},{},{0
000000000
10

fedcba
fffddfff
efeedccfeee
dddddddd
cdccdccdccc
bffddbbb
afeedccbaaa

fedcbao

Atëherë ),( fH është  gjysmëhipergrup ternar. Eshtë e qartë se }{0,=1 dI , },{0,=2 fdI dhe 
},,{0,=3 fdbI janë hiperideale të djathta të pastra të djathta  të H. },{0,=4 dcI është një  

),( fH
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hiperideal i dyanshëm i H , i cili është hiperideal i pastër i djathtë, por jo i pastër i majtë. 
},,,{0,=5 fedcI është hiperideal i dyanshëm i H , i cili është një hiperideal i pastër i djathtë 

dhe i majtë.  
Pohim 3.5.5 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar dhe A një hiperideal i dyanshëm 

i H . Atëherë, A është i pastër i djathtë vetëm atëherë kur për çdo hiperideal  të djathtë B ,
),,(= AABfAB ∩ .

Vërtetim. Supozojmë se A është një hiperideal i dyanshëm i pastër i djathtë i H . Për çdo 
hiperideal të djathtë B të H , kemi që  ABAABf ∩⊆),,( . Le të jetë ABx ∩∈ . Meqenëse A
është hiperideal i dyanshëm i pastër i djathtë, ekzistojnë Azy ∈, të tilla që ),,( zyxfx∈ .

Përderisa Bx ∈ dhe Azy ∈, , ),,(),,( AABfzyxfx ⊆∈ . Që këtej ),,( AABfx∈ . Kjo sjell që 
),,( AABfAB ⊆∩ . Pra, ),,(= AABfAB ∩ . Anasjellas, supozojmë se ),,(= AABfAB ∩ , për 

çdo hiperideal të djathtë B të H . Të tregojmë se A është një hiperideal i dyanshëm i pastër i 
djathtë. Le të jetë Ax ∈ dhe  ),,(}{= HHxfxB ∪ hiperideali i djathtë i  H i përftuar nga x .
Atëherë, kemi që 

⊆∪∪∩∪ ),),,,((),,(=),)),,,(}(({=)),,(}({ AAHHxffAAxfAAHHxfxfAHHxfx

).,,(=),,(),,( AAxfAAxfAAxf ∪⊆

Meqenëse AHHxfxx ∩∪∈ )),,(}({ , kemi që ),,( AAxfx∈ , kështu që ekzistojnë  
Azy ∈, të tilla që ),,( zyxfx∈ . Pra, A është i pastër i djathtë.  

Në mënyrë të ngjashme, tregohet se një hiperideal A i një gjysmëhipergrupi ternar H është i 
pastër i djathtë vetëm atëherë kur ),,(= AABfAB ∩ , për çdo hiperideal të djathtë B të H. �

Përkufizim 3.5.6 Një gjysmëhipergrup ternar ),( fH quhet dobësisht i rregullt i djathtë 

(right weakly regular) në qoftë se për çdo  )),,(),,,(),,,((, HHxfHHxfHHxffxHx ∈∈ .
Eshtë e qartë se çdo gjysmëhipergrup ternar i rregullt është dobësisht i rregullt i djathtë, por e 

anasjella nuk është e vërtetë. 
Teoremë 3.5.7 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar. Pohimet e mëposhtme janë 

ekuivalente:   
1.  H është dobësisht i rregullt i djathtë.
2. Cdo hiperideal i djathtë i H është idempotent, domethënë ),,(= BBBfB për çdo  

hiperideal të djathtë B të H.
3.  ),,(= AABfAB ∩ për çdo hiperideal të djathtë B dhe hiperideal të dyanshëm A të H 

4.  ),,(= AABfAB ∩ për çdo hiperideal të djathtë B dhe për çdo hiperideal A të H. 

Vërtetim. (2)(1) ⇒ . Le të jetë B një hiperideal i djathtë i H, atëherë  BHHBfBBBf ⊆⊆ ),,(),,(

Le të jetë Bx ∈ . Atëherë,  ),,()),,(),,,(),,,(( BBBfHHxfHHxfHHxffx ⊆∈ , kështu që 
),,( BBBfB ⊆ . Pra, ),,(= BBBfB .
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(1)(2) ⇒ . Supozojmë se çdo hiperideal i djathtë i H është idempotent. Le të jetë Hx∈ .

Atëherë, ),,(}{= HHxfxB ∪ është hiperideal i djathtë i H , kështu që është idempotent, 
domethënë  

 ))),,(}({)),,,(}({)),,,(}(({=),,(}{ HHxfxHHxfxHHxfxfHHxfx ∪∪∪∪

∪∪∪∪∪ ),,,,(),,,,,,(),,,,(),),,,((),,(= xxHHxfHHxHHxxfxHHxxfHHxxxffxxxf

).,,,,,,,,(),,,,,,(),,,,,,( HHxHHxHHxfxHHxHHxfHHxxHHxf ∪∪∪

Duke bërë llogaritje të thjeshta, kemi )),,(),,,(),,,(( HHxfHHxfHHxffx∈ , kështu që 
H është dobësisht i rregullt i djathtë. 

(3)(1) ⇒ . Supozojmë se H është gjysmëhipergrup ternar dobësisht i rregullt i djathtë, B

është një hiperideal i djathtë dhe A një hiperideal i dyanshëm i H. Atëherë, ABAABf ∩⊆),,( .
Le të jetë ABx ∩∈ . Meqenëse H është dobësisht i rregullt i djathtë, kemi 

)),,(),,,(),,,(( HHxfHHxfHHxffx∈ . Kështu, ),,( AABfx∈ , që tregon se 
),,( AABfAB ⊆∩ . Pra, ),,(= AABfAB ∩ .

(4)(3) ⇒ . Eshtë evident. 
(1)(4) ⇒ . Le të jetë Hx∈ dhe ),,(}{= HHxfxB ∪ hiperideali i djathtë i H i përftuar 

nga x , ),,,,(),,(),,(),,(}{= HHxHHfHxHfxHHfHHxfxA ∪∪∪∪ hiperideali   i H i
përftuar nga x . Atëherë, kemi që 

=),,,,(),,(),,(),,(}({)),,(}({ HHxHHfHxHfxHHfHHxfxHHxfx ∪∪∪∪∩∪

,)),,,,(),,(),,(),,(}({)),,,(}(({ HHxHHfHxHfxHHfHHxfxHHxfxf ∪∪∪∪∪=

∪∪∪ ),,(),,(}({ xHHfHHxfx ∪∪∪ ),,,,(),,((=))),,,,(),,( HHxxxfxxxfHHxHHfHxHf

∪∪∪∪∪ ),,,,(),,,,,,(),,,,(),,,,( xxHHxfHHxHHxxfHxHxxfxHHxxf

∪∪∪∪ ),,,,,,(),,,,,,(),,,,,,( HxHxHHxfxHHxHHxfHHxxHHxf

∪∪∪∪ ),,,,,,(),,,,(),,,,,,,,( HHxHxHxfxHxHxfHHxHHxHHxf

Nga llogaritje të thjeshta, kemi që )),,(),,,(),,,(( HHxfHHxfHHxffx∈ . Pra, H është 
gjysmëhipergrup ternar dobësisht i rregullt i djathtë.  �

Teoremë 3.5.8 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar. Pohimet e mëposhtme  janë 
ekuivalente:   

1.  H është dobësisht i rregullt i djathtë.
2.  Cdo hiperideal i dyanshëm A i H është i pastër i djathtë. 
3.  Cdo hiperideal A i H është i pastër i djathtë. 

Vërtetim. Vërtetimi rrjedh nga  Teorema 3.5.7 dhe Pohimi 3.5.5.  �

Pohim 3.5.9 Le të jetë (H,f) një gjysmëhipergrup ternar me 0. Janë të vërteta pohimet e 
mëposhtme:   

1.  {0}  është një hiperideal i pastër i djathtë i H. 
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2.  Bashkimi i një numri të çfarëdoshëm hiperidealesh të dyanshme (hiperidealesh) të 
pastra të djathta të H, është një hiperideal i dyanshëm (hiperideal)  i pastër i djathtë i H.  

3.  Prerja e një numri të fundëm hiperidealesh të dyanshme (hiperidealesh)  të pastra të 
djathta të H është një hiperideal i dyanshëm (hiperideal)  i pastër i djathtë i H.  

Vërtetim. (1) . Eshtë e qartë se {0}  është hiperideal i pastër i djathtë i H.
(2) . Le të jetë KkkI ∈}{ një familje hiperidealesh të dyanshme të pastra  të djathta  të H.

Atëherë, k
Kk

IU
∈

është një hiperideal i dyanshëm i H. Supozojmë se k
Kk

Ix U
∈

∈ . Atëherë Kk ∈∃ i

tillë që kIx∈ . Meqenëse kI është  hiperideal i dyanshëm i pastër i djathtë i H , ekzistojnë 

kIzy ∈, të tilla që ),,( zyxfx∈ . Që këtej rrjedh se k
Kk

Izy U
∈

∈, të tilla që ),,( zyxfx∈ . Pra, 

përfundimisht k
Kk

IU
∈

është një hiperideal i dyanshëm  i pastër i djathtë i H.

(3) . Le të jenë 1I dhe 2I hiperideale të dyanshme të pastra të djathta të H dhe 21 IIx ∩∈ .

Meqenëse 21, IxIx ∈∈ dhe 21, II janë hiperideale të dyanshme të pastra të djathta të H ,

ekzistojnë 111, Izy ∈ dhe 222 , Izy ∈ të tilla që ),,( 11 zyxfx∈ dhe  ),,( 22 zyxfx∈ . Në këtë 

mënyrë, kemi që 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1( , , ) ( ( , , ), , ) ( ( ( , , ), , ), , )x f x y z f f x y z y z f f f x y z y z y z∈ ⊆ ⊆

)),,(),,,(,( 112211 zyzfyzyfxf⊆ , ku 21112211 ),,(),,,( IIzyzfyzyf ∩⊆ . Kështu, 21 II ∩ është 
një hiperideal i dyanshëm  i pastër i djathtë i H.

Në mënyrë të ngjashme provohet rasti  i hiperidealit.  �

Pohim 3.5.10 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar me 0 dhe A një hiperideal i 
dyanshëm i çfarëdoshëm i H. Atëherë, A përmban  një  hiperideal të dyanshëm të pastër të 
djathtë më të madh, i cili quhet pjesa e pastër e A (the pure part of A ) dhe shënohet me )(AS .

Vëtetim. Le të jetë )(AS bashkimi i gjithë hiperidealeve të dyanshme të pastra të djathta që  

përfshihen në A. Hiperideale të tillë ekzistojnë, sepse {0}  është një hiperideal i pastër i djathtë që 

përfshihet në çdo hiperideal të dyanshëm. Nga  pohimi i mësipërm )(AS është një hiperideal i 
dyanshëm i pastër i djathtë. Ai është me të vërtetë hiperideali i dyanshëm i pastër i djathtë më i 
madh që përfshihet në A. �

Pohim 3.5.11 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar me 0. Le të jenë A, K  
hiperideale të dyanshme të H dhe IiiA ∈}{ familja e hiperidealeve të dyanshme të H. Atëherë  

1.  )()(=)( KAKA SSS ∩∩ . 2.  )()( i
Ii

i
Ii

AA UU
∈∈

⊆ SS .

Vërtetim. (1) . Nga KKAA ⊆⊆ )(,)( SS rrjedh se KAKA ∩⊆∩ )()( SS . Por, nga Pohimi 

3.5.9, )()( KA SS ∩ është i pastër  i djathtë, kështu që )()()( KAKA ∩⊆∩ SSS . Nga ana 
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tjetër, )()( AKA SS ⊆∩ . Në mënyrë të ngjashme, )()( KKA SS ∩⊆∩ , kështu që 
)()()( KAKA SSS ∩⊆∩ . Përfundimisht, )()(=)( KAKA SSS ∩∩ .

(2) . Nga ii AA ⊆)(S rrjedh se i
Ii

i
Ii

AA UU
∈∈

⊆)(S . Meqenëse )( iAS është i pastër  i djathtë, 

kemi që )( i
Ii

ASU
∈

është i pastër  i djathtë. Në këtë mënyrë, kemi që )()( i
Ii

i
Ii

AA UU
∈∈

⊆ SS . �

Përkufizim 3.5.12 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar dhe A një hiperideal i 
dyanshëm i pastër i djathtë i H. Atëherë, A quhet pastërtisht maksimal (purely maximal) në qoftë 
se A është maksimal në latisën e hiperidealeve të dyanshme të pastra të djathta të H .

Një hiperideal i dyanshëm i pastër i djathtë i mirëfilltë A i H quhet pastërtisht prim (purely 
prime) në qoftë se AAHAf ⊆),,( 21 sjell që AA ⊆1 ose  AA ⊆2 për çdo dy hiperideale të 

dyanshme të pastra të djathta 21, AA të H . Në mënyrë ekuivalente, AAA ⊆∩ 21 sjell që 
AA ⊆1 ose AA ⊆2 . Kjo ndodh sepse 2121 ),,( AAAHAf ∩⊆ dhe 

),,(),,(= 2122121 AHAfAAAfAA ⊆∩ . Kështu,  2121 =),,( AAAHAf ∩ .

Pohim 3.5.13 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar. Atëherë, çdo hiperideal i 
dyanshëm pastërtisht maksimal është pastërtisht prim.  

Vërtetim. Le të  supozojmë se A është hiperideal i dyanshëm pastërtisht maksimal i H dhe 

21, AA janë hiperideale të dyanshme të pastra të djathta të H të tilla që AAA ⊆∩ 21 . Supozojmë 

se AA�1 . Atëherë, AA ∪1 është hiperideal i pastër i djathtë i tillë që AAA ∪1⊊ . Meqenëse A

është pastërtisht maksimal, HAA =1 ∪ . Kështu,  
AAAAAAAAAAHAA =)()(=)(== 2121222 ∪⊆∩∪∩∪∩∩ .

Pra, A është pastërtisht prim.   �

Pohim 3.5.14 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar me 0. Atëherë, pjesa e pastër e 
çdo hiperideali të dyanshëm maksimal të H është pastërtisht  prim.  

Vërtetim. Le të jetë M një hiperideal i dyanshëm maksimal i H dhe )(MS pjesa e pastër e tij. 

Supozojmë se )(21 MAA S⊆∩ , ku 21, AA janë hiperideale të dyanshme të pastra të djathta të H.

Në qoftë se MA ⊆1 , atëherë )(1 MA S⊆ . Në qoftë se )(1 MA S� , atëherë MA�1 . Kështu, 
HMA =1 ∪ meqenëse M është maksimal. Që këtej, kemi që 

2 2 2 1 2 1 2= = ( ) = ( ) ( )A A H A A M A A A M∩ ∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ⊆ MMMMM =)( ∪⊆∪S .

Por )(MS është hiperideali i  dyanshëm i pastër i djathtë më i madh që përfshihet në M. Pra, 
)(2 MA S⊆ , kështu që )(MS është pastërtisht prim.  �

Pohim 3.5.15 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar. Le të jetë A një hiperideal i 
dyanshëm i pastër i djathtë i H dhe Ha ∈ i tillë që Aa ∉ , atëherë ekziston një hiperideal i 
dyanshëm pastërtisht prim B i H i tillë që BA ⊆ dhe Ba ∉ .
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Vërtetim. Le të jetë  
}dhe,idjathtëipastëridyanshëmihiperidealnjëështë:{= BaBAHBBX ∉⊆

Meqenëse XA∈ , atëherë ∅≠X . Për më tepër, X është pjesërisht e renditur në lidhje me 

përfshirjen. Le të jetë IiiB ∈}{ një nënbashkësi tërësisht e renditur e X . Nga Pohimi 3.5.9, i
Ii

BU
∈

është një hiperideal i dyanshëm i pastër i djathtë. Meqenëse i
Ii

BB U
∈

⊆ dhe i
Ii

Ba U
∈

∉ , atëherë 

XBi
Ii

∈
∈
U . Kështu, nga Lema e Zorn, X ka një element maksimal të cilin po e shënojmë me B,

të tillë që B është i pastër, BA ⊆ dhe Ba ∉ . Të provojmë se B është  pastërtisht prim. 
Supozojmë se 1A dhe 2A janë hiperideale të dyanshme të pastra të djathta të H të tilla që 

BA�1 dhe BA �2 . Meqenëse 21, AA dhe B janë të  pastra të djathta, atëherë BAi ∪ është një 

hiperideal i dyanshëm i pastër i djathtë i tillë që BAB i ∪⊊ . Kështu, 1,2)=(iBAa i ∪∈ .

Meqenëse Ba ∉ , kemi që 1,2)=(iAa i∈ , kështu që 21 AAa ∩∈ . Pra, BAA �21 ∩ . Kjo tregon 
që B është pastërtisht prim.   �

Pohim 3.5.16 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar. Atëherë, çdo hiperideal i 
dyanshëm i pastër i djathtë i mirëfilltë A i H është prerja e  gjithë hiperidealeve të dyanshme 
pastërtisht prim të H që përmbajnë A.  

Vërtetim. Nga Pohimi 3.5.15, ekzistojnë hiperideale të  dyanshme pastërtisht prim që 
përmbajnë A. Le të jetë IiiB ∈}{ familja e gjithë hiperidealeve të dyanshme pastërtisht prim të H

që përmbajnë A. Meqenëse iBA ⊆ për çdo Ii ∈ , atëherë i
Ii

BA I
∈

⊆ . Të tregojmë tani se 

ABi
Ii

⊆
∈
I . Le të jetë Aa ∉ . Atëherë, nga Pohimi 3.5.15, ekziston një hiperideal i  dyanshëm 

pastërtisht prim B i tillë që BA ⊆ dhe Ba ∉ . Që këtej rrjedh se i
Ii

Ba I
∈

∉ . Kështu, ABi
Ii

⊆
∈
I

dhe përfundimisht i
Ii

BA I
∈

= . �

§3.6   Hiperidealet dobësisht të pastra në gjysmëhipergrupet  ternare 
 

Në këtë seksion koncepti i hiperidealit dobësisht të pastër të gjysmëhipergrupit ternar 
prezantohet si përgjithësim i hiperidealit të dyanshëm të pastër dhe shqyrtohen disa veti të tij. 

Përkufizim 3.6.1 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar. Një hiperideal i dyanshëm
A i H quhet dobësisht i pastër i majtë (left weakly pure)  (dobësisht i pastër i djathtë (right 

weakly pure)), në qoftë se ),,(= BAAfBA∩ (përkatësisht ),,(= AABfBA∩ ) për çdo 
hiperideal të dyanshëm të H .
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Eshtë e qartë se çdo hiperideal i dyanshëm i pastër i majtë (i djathtë) është  dobësisht i pastër 
i majtë (i djathtë).  

Pohim 3.6.2 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar me 0 dhe BA, hiperideale të 
dyanshme të H . Atëherë  

},,),,(:{=1 AyxBhyxfHhBA ∈∀⊆∈− dhe },,),,(:{=1 AyxByxhfHhBA ∈∀⊆∈−

janë hiperideale të dyanshme të H .

Vërtetim. Kemi ∅≠−1BA , sepse 10 −∈ BA . Le të jenë Hsr ∈, dhe 1−∈ BAh . Atëherë, për 
çdo  BhrsyfxfhrsfyxfAyx ⊆∈ )),,,(,(=)),,(,,(,, , sepse Arsyf ⊆),,( . Kështu, 

1),,( −⊆ BAhrsf . Gjithashtu, BHHBfrshyxffrshfyxf ⊆⊆ ),,(),),,,((=)),,(,,( , sepse Bhyxf ⊆),,( .

Që këtej, 1),,( −⊆ BArshf . Si rrjedhim, 1−BA është një  hiperideal i dyanshëm i H. Le të jetë 

tani Hrs ∈, dhe BAh 1−∈ . Atëherë,  BBHHfyxhfrsfyxhrsff ⊆⊆ ),,()),,(,,(=),),,,((

për çdo Ayx ∈, , sepse Byxhf ⊆),,( . Kështu, BAhrsf 1),,( −⊆ . Gjithashtu, 
Byxhfyxrsfhfyxrshff ⊆),,(=)),,,(,(=),),,,(( , sepse  Axrsf ⊆),,( . Si rrjedhim, 

BArshf 1),,( −⊆ . Pra, BA 1− është një  hiperideal i dyanshëm i H. �

Pohim 3.6.3 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar dhe A një hiperideal i dyanshëm 
i H . Atëherë, pohimet e mëposhtme janë ekuivalente:   

1.  A është dobësisht i pastër i majtë (i djathtë).

2.  )=(=)( 1
1 BAABAABABA ∩∩∩∩ −

− për çdo hiperideal B të H .

Vërtetim. (2)(1) ⇒ . Supozojmë se A është dobësisht i pastër i majtë. Meqenëse 1−BA është 

hiperideal i dyanshëm, kemi që ),,(=)( 11 −− ∩ BAAAfABA . Të tregojmë tani se BBAAAf ⊆− ),,( 1 .

Le të jetë ),,(),,( 1−⊆ BAAAfxhaf , ku 1,, −∈∈ BAxAha . Atëherë, nga përkufizimi 

Bxhaf ⊆),,( . Si rrjedhim, BBAAAf ⊆− ),,( 1 . Gjithashtu, AHAAfBAAAf ⊆⊆− ),,(),,( 1

dhe BABAAAfABA ∩⊆∩ −− ),,(= 11 . Pra, ABABA ∩⊆∩− )( 1 . Le të jetë ABb ∩∈ ,

atëherë Bbyxf ⊆),,( për çdo Ayx ∈, , kështu që 1−∈ BAb . Pra, ABAAB ∩⊆∩ − )( 1 . Si 

rrjedhim, ABABA ∩∩− =)( 1 .
(1)(2) ⇒ . Supozojmë se BA, janë hiperideale të dyanshme të një gjysmëhipergrupi ternar 

H dhe ABABA ∩∩− =)( 1 . Të tregojmë se A është dobësisht i pastër i majtë. Së pari, të tregojmë 

se 1),,( −⊆ ABAAfB . Le të jetë Bb∈ , atëherë për çdo Ayx ∈, , kemi që 

),,(),,( BAAfbyxf ⊆ . Kështu,  1),,( −∈ ABAAfb . Kjo tregon se 1),,( −⊆ ABAAfB . Në këtë 

mënyrë, nga hipoteza ),,(),,(=),,( 1 BAAfABAAfAABAAfBA ⊆∩∩⊆∩ − . Por, gjithmonë kemi 

që BABAAf ∩⊆),,( , prandaj ),,(= BAAfBA∩ . Pra, A është dobësisht i pastër i majtë.  �
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Pohim 3.6.4 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar. Atëherë, pohimet e mëposhtme 
janë  ekuivalente:   

1.  Cdo hiperideal i dyanshëm i H është dobësisht i pastër i majtë. 
2.  Cdo hiperideal i dyanshëm i H është idempotent. 
3.  Cdo hiperideal i dyanshëm i H është dobësisht i pastër i djathtë.  

Vërtetim. (2)(1) ⇒ . Supozojmë se çdo hiperideal i dyanshëm i H është dobësisht i pastër i 
majtë. Le të jetë X një hiperideal i dyanshëm i H, atëherë, për çdo hiperideal të dyanshëm të H,
kemi që ),,(= YXXfYX ∩ . Veçanërisht, ),,(== XXXfXXX ∩ , kështu që çdo hiperideal 
i dyanshëm i H është idempotent. 

(1)(2) ⇒ . Supozojmë se çdo hiperideal i dyanshëm i H është idempotent. Le të jetë X një 
hiperideal i dyanshëm i H, atëherë për çdo hiperideal të dyanshëm Y të H, kemi 

YXYXXf ∩⊆),,( . Nga ana tjetër, kemi që  ),,(),,(= YXXfYXYXYXfYX ⊆∩∩∩∩ .

Si rrjedhim, ),,(= YXXfYX ∩ . Kështu, X është dobësisht i pastër i majtë.
(3)(2) ⇒ . Në mënyrë të ngjashme  provohet se (1)(2) ⇒ .
(2)(3) ⇒ . Supozojmë se çdo çdo hiperideal i dyanshëm i H është dobësisht i pastër i 

djathtë. Le të jetë X një hiperideal i dyanshëm i H. Atëherë, X është dobësisht i pastër i djathtë. 
Që këtej, për çdo hiperideal të dyanshëm Y të H, kemi ),,(= XXYfYX ∩ . Veçanërisht, 

),,(= XXXfXX ∩ . Pra, çdo hiperideal i dyanshëm i H është idempotent.  �

§3.7 Hiperradikali i pastër i një gjysmëhipergrupi ternar 
 

Në këtë seksion merremi me gjysmëhipergrupin ternar ),( fH që është një gjysmëhipergrup 

ternar me 0, i tillë që HHHHf =),,( . Bashkësia e gjithë hiperidealeve pastërtisht prim të 
mirëfilltë  të një gjysmëhipergrupi ternar me zero është topologjizuar. 

Le të jetë  )(HRP bashkësia e gjithë hiperidealeve të pastra të djathta të H dhe )(HPP

bashkësia e gjithë hiperidealeve pastërtisht prim të mirëfilltë të H . Përcaktojmë për çdo 
)(HI RP∈ , }:)({= JIHJI �PPB ∈ , )}(:{=)( HIH I RPB ∈ℑ .

Teoremë 3.7.1 )(Hℑ formon një topologji në )(HPP .

Vërtetim. Meqenëse {0}  është hiperideal i pastër i djathtë i H, atëherë 

∅∈ =}{0}:)({={0} JHJ �PPB , sepse 0 i përket çdo hiperideali të pastër të djathtë. Meqenëse 

H është një hiperideal i pastër i djathtë i H, )(=}:)({= HJHHJH PPPPB �∈ , sepse 
)(HPP është bashkësia e gjithë hiperidealeve pastërtisht prim të mirëfilltë të H. Le të jetë  

)(}: HI ℑ⊆Λ∈α
α

B , atëherë  

=}disapër:)({= Λ∈∈
Λ∈

ααα
α

JIHJI ÚPPBU .=}:)({
αα IJIHJ ∪∪∈ BPP �
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Për të provuar se )(
21

HII ℑ∈∩BB për çdo )(,
21

HII ℑ∈BB , shqyrtojmë 21 IIJ BB ∩∈ .

Atëherë, )(HJ PP∈ , JI �1 dhe JI �2 . Supozojmë se JII ⊆∩ 21 . Meqenëse J është 

hiperideal pastërtisht prim, atëherë ose JI ⊆1 ose JI ⊆2 . Ky është kontradiksion! Kështu, 

JII �21 ∩ , gjë që sjell që 21 IIJ ∩∈B . Në këtë mënyrë, 2121 IIII ∩⊆∩ BBB . Nga ana tjetër, në 

qoftë se 21 IIJ ∩∈B , atëherë JIJII �� 121 ⇒∩ dhe 
12 IJJI B∈⇒� dhe 

212 III JJ BBB ∩∈⇒∈ . Që këtej,  2121 IIII BBB ∩⊆∩ . Si rrjedhim, 2121
= IIII BBB ∩∩ ,

gjë që sjell )(
21

HII ℑ∈∩BB . Pra, )(Hℑ është   topologji në )(HPP . �

§3.8 Hiperidealet e majta prim në gjysmëhipergrupet ternare 
 

Në këtë seksion prezantojmë dhe karakterizojmë hiperidealet prim dhe hiperidealet e majta 
prim në gjysmëhipergrupet ternare. Gjithashtu,  janë shqyrtuar disa veti të tyre. 

Përkufizim 3.8.1 Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar dhe M një hiperideal i majtë i H. 
Atëherë M quhet hiperideal i majtë maksimal (maximal left hyperideal) i H në qoftë se HM ≠
dhe nuk ekziston ndonjë hiperideal i majtë i mirëfilltë I i H i tillë që IM ⊂ .

Përkufizim 3.8.2 Një hiperideal i majtë I i një gjysmëhipergrupi ternar H quhet idempotent 
në qoftë se IIIIf =),,( .

Përkufizim 3.8.3 Një gjysmëhipergrup ternar H quhet gjysmë i thjeshtë (semisimple) në 
qoftë se të gjitha hiperidealet e tij të majta janë idempotente.   

Lemë 3.8.4 Bashkimi i hiperidealeve të një gjysmëhipergrupi ternar është një hiperideal.  
Vërtetim. Supozojmë se I dhe J janë hiperideale të një gjysmëhipergrupi ternar ),( fH .

Atëherë kemi JIaHHfaHHfaHHfJIHHf
JaIaJIa

∪⊆










∪











∪

∈∈∪∈

),,(),,(=),,(=),,( UUU . �

Është e dukshme që bashkimi i çdo familjeje hiperidealesh të majta të një gjysmëhipergrupi 
ternar H është përsëri një hiperideal i majtë i H dhe prerja joboshe e çdo familjeje hiperidealesh të 
majta të një gjysmëhipergrupi ternar H është një hiperideal i majtë i H.

Lema e mëposhtme është e qartë.   
Lemë 3.8.5 Në qoftë se A, B, C janë tre hiperideale të majta çfarëdo të një gjysmëhipergrupi 

ternar , atëherë  është një hiperideal i majtë i H.  

Vërtetim. Kemi .  �

Përkufizim 3.8.6 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Një hiperideal (hiperideal i 
majtë)  i mirëfilltë i  quhet hiperideal (hiperideal i majtë)  prim (prime hyperideal (left 
hyperideal))  i  në qoftë se  sjell që  ose  ose  për çdo tre 
hiperideale (hiperideale të majta)  të .  

),( fH ),,( CBAf

),,(),),,,((=)),,(,,( CBAfCBAHHffCBAfHHf ⊆

),( fH
P H

H PCBAf ⊆),,( PA ⊆ PB ⊆ PC ⊆

CBA ,, H
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Përkufizim 3.8.7 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Një hiperideal (hiperideal i 
majtë)  i mirëfilltë  i quhet hiperideal (hiperideal i majtë) gjysmëprim (semiprime 
hyperideal (left hyperideal)) i  në qoftë se  sjell që  për çdo hiperideal 
(hiperideal të majtë)  të .  

Eshtë e qartë se çdo hiperideal i majtë prim i një gjysmëhipergrupi ternar  është gjithashtu 
hiperideal i majtë gjysmëprim i .  

Përkufizim 3.8.8 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Një hiperideal i mirëfilltë 
 i  quhet irreducible (irreducible), në qoftë se për hiperidealet T dhe  të ,T K P∩ =

sjell që P = T ose  ose në mënyrë ekuivalente, T K P∩ ⊆ sjell që T P⊆ ose .  
Shembull 3.8.9 Le të jetë  dhe , për çdo 

, ku  përcaktohet  nga tabela:  

Atëherë  është një gjysmëhipergrup ternar. Eshtë e qartë se, ,  

dhe H janë hiperideale të majta të H. Vërtetohet lehtë se  dhe H janë hiperideale të majta prim.  

 është hiperideal i majtë irreducible.   �

Teoremë 3.8.10 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar.  është një hiperideal i majtë 
gjysmëprim i  dhe . Atëherë, vetëm atëherë kur .  

Vërtetim. Le të supozojmë se P është hiperideal i majtë gjysmëprim i H. Në qoftë se , 
atëherë . 

Anasjellas, supozojmë se , ku P është një hiperideal i majtë gjysmëprim i H.
Atëherë  

 

Meqenëse P është hiperideal i majtë gjysmëprim, kemi që  dhe që këtej .  �

Teoremë 3.8.11 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe  një hiperideal i majtë i . 
Pohimet që vijojnë janë ekuivalente:   

1.   është një  hiperideal i majtë prim i .  
 2.   sjell që ose ose .  

 3.   sjell që ose ose .  

Vërtetim. . Supozojmë se  është një hiperideal i majtë prim i  dhe 

),( fH
P H

H PIIIf ⊆),,( PI ⊆

I H
H

H
),( fH

P H K H
KP = PK ⊆

},,,,,{= fedcbaH zyxzyxf ∗∗ )(=),,(
Hzyx ∈,, ∗

ffddfff
feedccfeee

ddddddd
dccdccdccc

ffddbbb
feedccbaaa

fedcba

},{},{},{

},{},{},{

},{},{},{
∗

),( fH },{=1 dcI },,,{=2 fedcI

2I

1I
H P

H Ha ∈ Pa ∈ PaHHf ⊆),,(
Pa ∈

PPHHfaHHf ⊆⊆ ),,(),,(

PaHHf ⊆),,(

.),,()),,(}{),,,(}{),,,((=),,( PaHHfaHHfaaHHfaaHHfafaaaf lll ⊆⊆∪∪∪

Pa l ⊆ Pa ∈

H P H

P H
PcHHbHHaf ⊆),,,,,,( Pa ∈ Pb∈ Pc ∈

Pcbaf lll ⊆),,( Pa ∈ Pb∈ Pc ∈

(2)(1) ⇒ P H



DISA REZULTATE MBI HIPERIDEAL STRUKTURËN E GJYSMËHIPERGRUPEVE TERNARE 

K. NAKA: Kontribut në studimin e teorisë së hiperstrukturave 53 

. Atëherë, . Nga 

kjo rrjedh që . Meqë  është hiperideal i majtë prim 

i , atëherë  ose  ose . Meqenëse çdo 
hiperideal i majtë prim është gjysmëprim, është hiperideal i majtë gjysmëprim. Kështu, nga 
Teorema 3.8.10,  ose  ose . 

. Le të jetë  për , atëherë 

. Si rrjedhim, nga 

(2)  kemi që  ose  ose . 
. Le të jenë  tre hiperideale të majta të çfarëdoshme të  të tilla që 

. Le të jetë  dhe dhe akoma,  dhe , të tilla që . 

Atëherë, për çdo  kemi që . Nga (3) marrim  ose 

 ose , por  dhe , kështu që dhe që këtej . Si rrjedhim,  
është një hiperideal i majtë prim i .   �

Rrjedhim 3.8.12 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar ndërrimtar dhe  një hiperideal 
i majtë i . Atëherë,  është hiperideal i majtë prim vetëm atëherë kur  sjell që 

 ose  ose , për çdo .  
Mund të shihet lehtë se rezultati i mësipërm është gjithashtu i vlefshëm për  

gjysmëhipergrupin ternar -ndërrimtar. 
Përkufizim 3.8.13 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Një nënbashkësi  joboshe  e 

 quhet -sistem i majtë (a left -system) në qoftë se për çdo , ekzistojnë 

elementet  të tilla që .  
Teoremë 3.8.14 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe  një hiperideal i majtë i 

mirëfilltë i .  është hiperideal i majtë prim vetëm atëherë kur plotësi i  tij  është një -
sistem i majtë.  

Vërtetim. Le të jetë  një hiperideal i majtë prim i . Supozojmë se . Atëherë 

. Le të supozojmë se  nuk është -sistem i majtë. Atëherë, për çdo 

, , kështu që . 

Meqenëse  është hiperideal i majtë prim i , nga Teorema 3.8.11 kemi  ose  ose 
. Kjo është e pamundur, kështu që  është një -sistem i majtë. 

Anasjellas, supozojmë se  është një -sistem i majtë. Le të jetë . Atëherë, 

ekzistojnë  të tilla që . Pra, , 

prandaj, në qoftë se , atëherë . Si rrjedhim, nga Teorema 
3.8.11,  është një hiperideal i majtë prim i .   �

PcHHbHHaf ⊆),,,,,,( PPHHfcHHbHHafHHf ⊆⊆ ),,()),,,,,,(,,(

PcHHfbHHfaHHff ⊆)),,(),,,(),,,(( P
H PaHHf ⊆),,( PbHHf ⊆),,( PcHHf ⊆),,(

P
Pa ∈ Pb∈ Pc ∈

(3)(2) ⇒ Pcbaf lll ⊆),,( Pcba ∈,,

PcbafcHHfbHHfafcHHbHHaf lll ⊆⊆ ),,()),,(),,,(,(=),,,,,,(

Pa ∈ Pb∈ Pc ∈
(1)(3) ⇒ CBA ,, H

PCBAf ⊆),,( PB� PC� Bb∈ Cc ∈ Pcb ∉,

Aa ∈ PCBAfcbaf lll ⊆⊆ ),,(),,( Pa ∈

Pb∈ Pc ∈ Pb∉ Pc ∉ Pa ∈ PA ⊆ P
H

H P
H P Pcbaf ⊆),,(

Pa ∈ Pb∈ Pc ∈ Hcba ∈,,

(1,3)
H A

H m m Azyx ∈,,

Haaaa ∈4321 ,,, Azaayaaxf ⊆),,,,,,( 4321

H P
H P cP m

P H Pzyx ∉,,
cPzyx ∈,, cP m

Haaaa ∈4321 ,,, cPzaayaaxf �),4,3,,2,1,( Pzaayaaxf ⊆),4,3,,2,1,(

P H Pa ∈ Pb∈

Pc ∈ cP m
cP m cPzyx ∈,,

Haaaa ∈4321 ,,, cPzaayaaxf ⊆),,,,,,( 4321 Pzaayaaxf �),,,,,,( 4321

Pzyx ∉,, PzHHyHHxf �),,,,,,(
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Përkufizim 3.8.15 Le të jetë  një gjysmëhipergrup  ternar dhe  një hiperideal i majtë i 
. quhet hiperideal i majtë plotësisht prim (completely prime left hyperideal) i  në qoftë se 

 sjell që  ose  ose  , për çdo element .  
Eshtë e qartë se çdo hiperideal i majtë plotësisht prim i është  hiperideal i majtë prim i , 

por e anasjella në përgjithësi, mund të mos jetë e vërtetë. Për gjysmëhipergrupet  ternare 
ndërrimtare, konceptet e hiperidealeve të majta plotësisht prim dhe prim përputhen. 

Lemë 3.8.16 Le të jetë H një gjysmëhipergrup  ternar. Një hiperideal i majtë P i 
gjysmëhipergrupit  ternar H është plotësisht prim vetëm atëherë kur  është 
nëngjysmëhipergrup  ternar i H.  

Vërtetim. Evident.   �

Teoremë 3.8.17 Le të jetë  një gjysmëhipergrup  ternar. Një  hiperideal i majtë  i  
është plotësisht prim vetëm atëherë kur për çdo çift , ku m+n numër çift , 

sjell që  ose  ose .  

Vërtetim. Supozojmë se  është një hiperideal i majtë plotësisht prim i  dhe 

. Atëherë, . 

Meqenëse  është plotësisht prim, nga induksioni matematik gjejmë  dhe që 

këtej,  ose  ose . 

Anasjellas, supozojmë se . Atëherë, për çdo çift  ku m+n numër 

çift, .

Si rrjedhim,  ose  ose , kështu që  është plotësisht prim.   �

Pohim 3.8.18 Le të jetë  një gjysmëhipergrup  ternar me identik të majtë. Atëherë çdo 
hiperideal i majtë maksimal i  është hiperideal prim i .  

Vërtetim. Le të jetë P një  hiperideal i majtë maksimal i H. Le të jenë A, B, C tre hiperideale 
të majta të H të tilla që . Supozojmë se . Atëherë,  dhe 

. Meqenëse , kemi që  dhe , kështu që  ose   
dhe  ose . Meqenëse , kemi që  dhe  sjell që  dhe . 
Tani, meqë , kemi  sjell që . Rrjedhimisht, P
është hiperideal i majtë prim i H. �

Teoremë 3.8.19 Le të jetë H një gjysmëhipergrup  ternar, P një -sistem i majtë dhe Q një  
hiperideal i majtë i H i tillë që . Atëherë, ekziston një hiperideal i majtë maksimal M i 
H që përmban Q dhe M P∩ =∅ . Për më tepër, M është gjithashtu një  hiperideal i majtë prim i 
H.  

Vërtetim. Le të jetë . 

Meqenëse , .  është bashkësi pjesërisht e renditur  në lidhje me përfshirjen e 
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bashkësive. Le të jetë  një varg i çfarëdoshëm në . Meqë bashkimi i hiperidealeve të 

majta është një hiperideal i majtë,  është hiperideal i majtë i . Meqenëse  për 

çdo , kemi që . Supozojmë se . Atëherë, ekziston  i tillë 

që . Kjo sjell që  dhe . Pra  për  dhe , kështu 

që . Kjo është e pamundur, prandaj . Si rrjedhim  është një 

kufi i sipërm i  . Meqenëse  është një varg i çfarëdoshëm, kemi që çdo varg në  ka 

një kufi të sipërm në ,  kështu që nga Lema e  Zorn, familja  përmban një element 
maksimal . Të tregojmë që  është një hiperideal i majtë prim i . Le të jenë  tre 

hiperideale të majta të  të tilla që . Supozojmë se  dhe . 

Atëherë, ekzistojnë  dhe  të tilla që . Tani,  

dhe  janë hiperideale të majta të  që e përmbajnë rigorozisht , kështu që 

 dhe . Le të jetë 

 dhe . Meqenëse  dhe  

është një -sistem i majtë, kemi që  për . 

Gjithashtu, . Si 

rrjedhim, kemi që 

Rasti I: Në qoftë se , atëherë 

 . 
Rasti II: Në qoftë se , atëherë 

 . Në mënyrë të 
ngjashme, në qoftë se  ose , atëherë  

 dhe 

.
Që këtej , gjë që është e pamundur, kështu që  ose  ose .  
Si rrjedhim,  është një hiperideal i majtë prim i .  �
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§3.9  Hiperfiltrat në gjysmëhipergrupet ternare 
 

Në këtë seksion prezantojmë konceptet e hiperfiltrave dhe kongruencës hipergjysmëlatisë  të 
gjysmëhipergrupeve ternare; japim disa karakteristika të hiperfiltrave në gjysmëhipergrupet 
ternare. Gjithashtu, shqyrtojmë  marrëdhëniet ndërmjet hiperfiltrave dhe hiperidealeve prim dhe 
kongruencës hipergjysmëlatisë në gjysmëhipergrupet ternare. 

Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Një nëngjysmëhipergrup ternar  i 
gjysmëhipergrupit ternar  quhet hiperfiltër i majtë, (lateral, i djathtë) (left (lateral, right) 
hyperfilter) i në qoftë se për çdo  

sjell që . Në qoftë se një nëngjysmëhipergrup ternar i gjysmëhipergrupit 
ternar  është hiperfiltër i majtë, lateral dhe i djathtë i , atëherë ai quhet hiperfiltër 
(hyperfilter) i . Prerja e gjithë hiperfiltrave të një gjysmëhipergrupi ternar  që përmbajnë 
një nënbashkësi joboshe  të , është hiperfiltri i  i përftuar  nga . Për , 

shënojmë me  hiperfiltrin e  të përftuar nga . Një relacion ekuivalence  në një 

gjysmëhipergrup ternar  quhet kongruencë (congruence) në qoftë se për çdo ,  

sjell që  i tillë që  dhe  i tillë 
që  për çdo . Një kongruencë  në një gjysmëhipergrup ternar  quhet 
kongruencë hipergjysmëlatisë (hypersemilattice congruence) në qoftë se , 

 dhe  i tillë që ,  i tillë 

që ,  i tillë që  për çdo . Për  një nënbashkësi joboshe  të 
një gjysmëhipergrupi ternar , përcaktojmë një relacion në  si më poshtë:  

.
Provohet lehtë se  është  relacion ekuivalence në . 
Teoremë 3.9.1 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe  një nënbashkësi  joboshe e 

. Atëherë pohimet e mëposhtme  janë ekuivalente:   
1.   është një hiperfiltër i majtë (lateral, i djathtë)  i .  

 2.   ose është një hiperideal i majtë (lateral, i djathtë)  prim i .  
Vërtetim. Supozojmë se  është një hiperfiltër i majtë i  dhe . Le të jenë 

 dhe . Atëherë  sepse  është hiperfiltër i majtë i  dhe 

, kështu që  është hiperideal i majtë i . Në vazhdim, le të jenë  të tilla 
që . Atëherë  ose  ose , sepse  është 

nëngjysmëhipergrup ternar i . Që këtej,  është hiperideal i majtë prim i . 
Anasjellas, në qoftë se , atëherë , prandaj F është një hiperideal i majtë i 

H. Supozojmë se  është hiperideal i majtë prim i H. Le të jenë . Atëherë 
, sepse  është prim, kështu që F është një nëngjysmëhipergrup ternar i H. Në 
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vazhdim, le të jenë  të tilla që . Atëherë , sepse  është  
hiperideal i majtë i H. Si rrjedhim F është një hiperfiltër i majtë i H. Në këtë mënyrë kompletohet 
vërtetimi i Teoremës.   �

Rrjedhim 3.9.2 Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar dhe F një nënbashkësi joboshe e H. 
Atëherë, janë ekuivalente pohimet e mëposhtme:   

1. F është  hiperfiltër i H.
2.   ose  është hiperideal prim i H.

Teoremë 3.9.3  Në qoftë se H është një gjysmëhipergrup ternar, atëherë n është  një 
kongruencë hipergjysmëlatisë në H.  

Vërtetim. Le të jenë  të tilla që . Atëherë, . Meqenëse 

, kemi që . Kështu, 

, prandaj dhe . Që këtej 

, kështu që . 

Në mënyrë të ngjashme, . Si rrjedhim, 

, kështu që  i tillë 

që . Në mënyrë të ngjashme tregohet se  i tillë që . Kjo 

provon se  është një kongruencë në . Në qoftë se , atëherë  

sepse . Kështu, . Meqenëse 

, kemi , kështu që . Si rrjedhim, 

. Në qoftë se , atëherë . Si 

rrjedhim, , kështu që . Që 

këtej, . Në mënyrë të ngjashme,

, kështu që 

 , pra  i tillë që 

. Në mënyrë të ngjashme mundemi të tregojmë raste të tjera që 

 i tillë që  dhe  i tillë që . 
Si rrjedhim,  është një  kongruencë hipergjysmëlatisë në . �
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§3.10  Hiperidealet e majta gjysmëprim në gjysmëhipergrupet ternare 
 

Në këtë seksion karakterizojmë hiperidealet gjysmëprim dhe hiperidealet e majta 
gjysmëprim në gjysmëhipergrupet ternare dhe shqyrtojmë disa veti të tyre. 

Teoremë 3.10.1 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe  një hiperideal i majtë i H. 
Pohimet e mëposhtme janë ekuivalente:   

1.   është    hiperideal i majtë gjysmëprim i .  
 2.  .  

 3.  .  

Vërtetim. . Supozojmë se  është hiperideal i majtë gjysmëprim i  dhe 

. Aëherë, . Si 
rrjedhim, . Meqenëse  është hiperideal i majtë gjysmëprim 
i , kemi që  dhe nga  Teorema 3.8.10 marrim . 

. Le të jetë  për ndonjë . Atëherë 

. Nga (2) marrim . 

. Le të jetë  një hiperideal i majtë i çfarëdoshëm i  i tillë që . 
Supozojmë se . Atëherë, ekziston një  element  i tillë që . Kështu, 

. Nga (3) kemi që . Kjo është e pamundur! Atëherë , 

kështu që  është hiperideal i majtë gjysmëprim i .  �

Rrjedhim 3.10.2 Le të jetë H një  gjysmëhipergrup ternar ndërrimtar dhe P një hiperideal i 
majtë i mirëfilltë i H. P është gjysmëprim vetëm atëherë kur për çdo ,   

Vërtetim. Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar ndërrimtar. Supozojmë se P është një 
hiperideal i majtë gjysmëprim i H dhe Paaaf ⊆),,( për ndonjë Ha ∈ . Atëherë, kemi që  

 PPHHfaaafHHfHHf ⊆⊆ ),,())),,(,,(,,( .

Meqenëse H është ndërrimtar, kemi PaHHaHHaf ⊆),,,,,,( . Nga Teorema 3.10.1, 
meqenëse P është hiperideal i majtë gjysmëprim i H , kemi që Pa ∈ .

Anasjellas, supozojmë se PaPaaaf ∈⇒⊆),,( . Supozojmë se për çdo hiperideal të majtë 

I të H , PIIIf ⊆),,( . Supozojmë se PI� . Atëherë, ekziston një  element Ix∈ i tillë që 
Px ∉ . Kështu, PIIIfxxxf ⊆⊆ ),,(),,( sjell që Px ∈ . Kjo është e pamundur! Atëherë, 
PI ⊆ dhe që këtej P është një hiperideal i majtë gjysmëprim i H . �

Përkufizim 3.10.3 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Një nënbashkësi  joboshe   e 
 quhet -sistem i majtë (left -system) në qoftë se për çdo , ekzistojnë elementet 

 të tilla që .  
Eshtë e qartë se në  një gjysmëhipergrup ternar  çdo -sistem i majtë është një -sistem i 

majtë dhe bashkimi i -sistemeve të majta është gjithashtu një -sistem i majtë. 

H P

P H
PaPaHHaHHaf ∈⇒⊆),,,,,,(

PaPaaaf lll ∈⇒⊆),,(

(2)(1) ⇒ P H
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PaHHfaHHfaHHff ⊆)),,(),,,(),,,(( P
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Teoremë 3.10.4 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe  një hiperideal i majtë i 
mirëfilltë i .  është gjysmëprim atëherë dhe vetëm atëherë kur plotësi i tij  është -sistem 
i majtë .  

Vërtetim. Le të jetë P një hiperideal i majtë gjysmëprim i H . Supozojmë se Pb∉ . Atëherë 
cPb∈ . Supozojmë se cP nuk është p -sistem i majtë. Atëherë, për çdo Haaaa ∈4321 ,,, ,

cPbaabaabf �),,,,,,( 4321 . Kjo sjell që për çdo Haaaa ∈4321 ,,, , Pbaabaabf ⊆),,,,,,( 4321 .

Nga Teorema 3.10.1 rrjedh që Pb∈ . Kjo është e pamundur! Si rrjedhim cP është një p -sistem i 
majtë. 

Anasjellas, supozojmë se cP është një p -sistem i majtë. Le të jetë cPb∈ . Atëherë, 

ekzistojnë Haaaa ∈4321 ,,, të tilla që cPbaabaabf ⊆),,,,,,( 4321 , kështu që 

Pbaabaabf �),,,,,,( 4321 . Në këtë mënyrë, PbHHbHHbfPb �),,,,,,(⇒∉ . Nga Teorema 
3.10.1 rrjedh që P është një hiperideal i majtë gjysmëprim i H . �

Përkufizim 3.10.5 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Një hiperideal i majtë  i  
quhet  hiperideal i majtë plotësisht gjysmëprim (completely semiprime left hyperideal) i  në 
qoftë se për çdo , .  

Teoremë 3.10.6 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Një hiperideal i majtë i mirëfilltë 
 i  është plotësisht gjysmëprim vetëm atëherë kur për çdo çift , ku m+n numër çift , 

.

Vërtetim. Supozojmë se  është hiperideal i majtë plotësisht gjysmëprim i  dhe 
. Atëherë, . Meqenëse 

P është i majtë plotësisht gjysmëprim, nga induksioni  matematik kemi  dhe që 

këtej, . 
Anasjellas, supozojmë se . Atëherë, për çdo çift , ku m+n numër çift, 

. Kjo sjell që . Që këtej, P është 

plotësisht gjysmëprim.   �

Teoremë 3.10.7 Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar, A një p-sistem dhe I një hiperideal 
i majtë i H i tillë që . Atëherë, ekziston një hiperideal i majtë maksimal M i H që 
përmban I, i tillë që . Për më tepër, M është gjithashtu një hiperideal i majtë 
gjysmëprim i H.  

Vërtetim. Le të jetë }=,,:{= ∅∩⊆ AMMIHimirëfilltëimajtëihiperidealështëMMAτ

Meqenëse AI τ∈ , kemi që ∅≠Aτ . Aτ është bashkësi pjesërisht e renditur në lidhje me 

përfshirjen e bashkësive. Le të jetë }{ iM një varg i çfarëdoshëm në Aτ . Të tregojmë se i
Ji
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është një element i Aτ . Meqë bashkimi i hiperidealeve të majta është  hiperideal i majtë, kemi që 

i
Ji

MU
∈

është hiperideal i majtë i H . Gjithashtu, iMI ⊆ për çdo Ji ∈ , si rrjedhim i
Ji

MI U
∈

⊆ .

Tani, le të tregojmë se ∅∩
∈

=)( AM i
Ji
U . Supozojmë se ∅≠∩

∈

AM i
Ji

)(U . Atëherë, ekziston 

Ha ∈ i tillë që ∅≠∩∈
∈

AMa i
Ji

)(U , kështu që i
Ji

Ma U
∈

∈ dhe Aa ∈ . Në këtë mënyrë, iMa ∈

për disa Ji ∈ dhe Aa ∈ , prandaj ∅≠∩ AM i . Kjo është e pamundur! Atëherë, 

∅∩
∈

=)( AM i
Ji
U , kështu që i

Ji

MU
∈

është kufiri i sipërm i }{ iM . Nga   Lema e Zorn familja Aτ

përmban një element maksimal M. Të tregojmë se M është një hiperideal i majtë gjysmëprim i H.
Le të jetë MXXXf ⊆),,( , ku X është një hiperideal i majtë i H. Supozojmë se MX� . Atëherë, 

ekziston Xx∈ i tillë që Mx∉ . Kemi që Ma l ∪ është një hiperideal i majtë i H që e 

përmban rigorozisht M, i tillë që ∅≠∩∪ AMa l )( . Le të jetë AcAMac l ∈⇒∩∪∈ )( .

Meqenëse A është një p-sistem i majtë, atëherë ekzistojnë Hcccc ∈4321 ,,, të tilla që 

Acccccccf ⊆),,,,,,( 4321 . Kështu, ),,,,,,(),,,,,,( 4321 MaHHMaHHMafcccccccf lll ∪∪∪⊆ .

Kemi 

Rasti I: Në qoftë se lac∈ , meqenëse Xa l ⊆ , kemi që Xc∈ . Si rrjedhim, 

MXXXfXHHfXHHfXfcccccccf ⊆⊆⊆ ),,()),,(),,,(,(),,,,,,( 4321 .
Rasti II: Në qoftë se Mc∈ , atëherë,  

MMMMfMHHfMHHfMfcccccccf ⊆⊆⊆ ),,()),,(),,,(,(),,,,,,( 4321 , kështu që 
∅≠∩ MA , gjë që është e pamundur! Pra, MX ⊆ dhe si rrjedhim, M është një hiperideal i 

majtë gjysmëprim i H. �

§3.11  Hiperidealet e majta irreducible  në gjysmëhipergrupet ternare 
 

Në këtë seksion prezantojmë dhe karakterizojmë hiperidealet e majta irreducible në 
gjysmëhipergrupet ternare dhe shqyrtojmë disa veti të tyre.  

Përkufizim 3.11.1 Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar. Një hiperideal i majtë i mirëfilltë 
I i H quhet irreducible, në qoftë se për hiperidealet e majta T dhe K të H,  ose 

.
Vërtetohet lehtë se përkufizimi i mësipërm është ekuivalent me përkufizimin që vijon. 
Përkufizim 3.11.2 Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar. Një hiperideal i majtë i mirëfilltë 

I i H quhet irreducible, në qoftë se për  hiperidealet e majta T dhe K të H,  ose 
.

TIIKT == ⇒∩

KI =

ITIKT ⊆⇒⊆∩

IK ⊆
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Pohim 3.11.3 Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar,  dhe I një hiperideal i majtë i 
mirëfilltë i H i tillë që . Atëherë, ekziston një hiperideal i majtë irreducible T i H i tillë që 

 dhe .  
Vërtetim. Le të jetë }:{= IadheJIHimajtëihiperidealnjëJ ∉⊆F . Eshtë e 

qartë se ∅≠F meqenëse F∈I . Bashkësia F është bashkësi pjesërisht e  renditur në lidhje me 
përfshirjen e bashkësive. Le të jetë }:{ Ω∈iTi një varg hiperidealesh të majta në F . Atëherë, 

i
i

TT U
Ω∈

= është hiperideal i majtë i H i tillë që Ta ∉ . Nga  Lema e Zorn rrjedh se bashkësia F

përmban një element maksimal M. Të tregojmë se M është një hiperideal i majtë irreducible. 
Supozojmë se CBM ∩= , ku B dhe C janë hiperideale të majta të tilla që CBI ,⊂ .
Meqenëse CBM ∩= , nga vetia që gëzon M , kemi që Ba ∈ dhe Ca ∈ . Si rrjedhim   

MCBa =∩∈ , gjë që është e pamundur! Si rrjedhim, BM = ose CM = . Kështu, M është 
hiperideal i majtë irreducible.   �

Pohim 3.11.4 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Cdo hiperideal i majtë i mirëfilltë  
i është prerja e gjithë hiperidealeve të majta irreducible që e përmbajnë atë.  

Vërtetim. Evident.   �

Pohim 3.11.5 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe  një hiperideal i majtë 
gjysmëprim irreducible i . Atëherë,  është një hiperideal i majtë prim i .  

Vërtetim. Evident.   �

Përkufizim 3.11.6 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Një nënbashkësi  joboshe  e 
 quhet -sistemi majtë (left -system), në qoftë se për  , .  

Teoremë 3.11.7 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Pohimet e mëposhtme janë 
ekuivalente:   

1.   është gjysmë i thjeshtë. 
2.  Për çdo tre hiperideale të majta  të , .  

 3.  Cdo  hiperideal  i majtë i  është i majtë gjysmëprim.
4.  Cdo  hiperideal  i majtë i H është prerja e hiperidealeve të majta prim që e përmbajnë atë.  
Vërtetim. . Le të jetë  gjysmë i thjeshtë dhe  hiperideale të majta të . 

Meqenëse  është një hiperideal i majtë i , kemi  
 

. Duke marrë  kemi  dhe meqenëse , rrjedh që  
.
. Le të jetë  gjysmë i thjeshtë dhe  hiperideale të majta të  të tilla që 

. Meqenëse  është gjysmë i thjeshtë, kemi që , kështu që . Që 
këtej, është një hiperideal i majtë gjysmëprim i . 

. Le të supozojmë se çdo  hiperideal i majtë i  është hiperideal i majtë 
gjysmëprim. Nga Pohimi 3.10.4 dhe (3) kemi që çdo hiperideal i majtë i është prerja e gjithë 
hiperidealeve të majta gjysmëprim irreducible të  që e përmbajnë atë. Nga Pohimi 3.10.5 çdo 

Ha∈

Ia∉

TI ⊆ Ta ∉

H I
H

H I
H I H

H A
H i i Aba ∈, ∅≠∩∩ Aba ll

H

H
KJI ,, H ),,( KJIfKJI ⊆∩∩

H

(2)(1) ⇒ H KJI ,, H

KJI ∩∩ H
).,,(),,(= KJIfKJIKJIKJIfKJI ⊆∩∩∩∩∩∩∩∩

(1)(2) ⇒ KJI == ),,( IIIfI ⊆ IIIIf ⊆),,(

),,(= IIIfI

(3)(1) ⇒ H JI , H

JIIIf ⊆),,( H IIIIf =),,( JI ⊆

J H
(4)(3) ⇒ H

H
H
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hiperideal i majtë gjysmëprim irreducible është hiperideal i majtë prim. Në këtë mënyrë, çdo 
hiperideal i majtë  i  është prerja e  gjithë  hiperidealeve të majta prim që e përmbajnë atë. 

. Supozojmë se çdo hiperideal i majtë i  është prerja e  gjithë  hiperidealeve të 
majta prim që e përmbajnë atë. Le të jetë  një hiperideal i majtë i çfarëdoshëm i . Nga (4), ai 
është prerja e  gjithë  hiperidealeve të majta prim që e përmbajnë atë. Meqenëse prerja e 
hiperidealeve prim është një hiperideal i majtë gjysmëprim, kemi që  është hiperideal i majtë 
gjysmëprim. Por, meqenëse  dhe , kemi që 

. Kështu,  është gjysmë i thjeshtë.   �

§3.12  Zgjerimet hiperideale në gjysmëhipergrupet ternare 
 

Në këtë seksion prezantojmë konceptin e zgjerimit të hiperidealeve në gjysmëhipergrupet 
ternare dhe karakterizojmë vetitë e zgjerimit të hiperidealeve në gjysmëhipergrupet ternare. 

Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar,  një hiperideal i  dhe . Kemi që  
 

përmban  dhe quhet zgjerimi i  nga . Eshtë e qartë se  dhe për 
 sjell që . Në fakt, në qoftë se  është ndërrimtar,  është 

një hiperideal i  që përmban . Meqenëse  
 

rrjedh që . 
Lemë 3.12.1 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar,  një hiperideal i  dhe . 

Atëherë, pohimet e mëposhtme janë të vërteta:   
1.  Në qoftë se , atëherë .  

 2.  Në qoftë se , atëherë .  
 3.  .  
Vërtetim. (1). Le të jetë . Atëherë, kemi  

 
Që këtej, . 

(2). Le të jetë . Eshtë e qartë se . Në qoftë se , atëherë kemi  
 .  

Kështu,  dhe që këtej,  . Pra, . 
(3). Meqenëse , nga (1) rrjedh që .  �

Pohim 3.12.2 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar,  një hiperideal i  dhe . 
Atëherë, për çdo nënbashkësi  të , kemi  

.
Vërtetim. Meqenëse  

dhe  rrjedh që përkatësisht 
 dhe . �

I H
(1)(4) ⇒ H

I H

I
),,(),,(),,( IIIfIIIIfIIIf ⊆⇒⊆ IIIIf ⊆),,(

),,(= IIIfI H

H I H HA ⊆

}),,(|{>:=,< IhHAfHhIA ⊆∈

I I A IIAHAf ⊆>),<,,(

IBHAfHB ⊆⊆ ),,(, >,< IAB ⊆ H >,< IA

H I
),>),,<,,((=)),>,,(<,,( HHIAHAffHHIAfHAf ),,(= HHIf ,= I

>,<),>,,(< IAHHIAf ⊆

H I H HBA ⊆,

BA ⊆ >,<>,< IAIB ⊆

IA ⊆ HIA >=,<

>,\<>,< IIAIA ⊆

BA ⊆

IxHBfIBx ⊆⇒∈ ),,(>,< IxHAf ⊆⇒ ),,( .>,< IAx∈⇒

>,<>,< IAIB ⊆

IA ⊆ HIA ⊆>,< Hx∈

IxHIfxHAf ⊆⊆ ),,(),,(

>,< IAx∈ >,< IAH ⊆ HIA >=,<

AIA ⊆\ >,\<>,< IIAIA ⊆

H I H HA ⊆

YX , H

>),,,(<>),,,(<>,< IAYXfIAHXfIA ⊆⊆

>)),<,,(,,(=>),<,),,,(( IAHAfHXfIAHAHXff ),,( IHXf⊆ I⊆

>)),,,(<,),,,((>)),,,(<,),,,(( IAHXfHAHXffIAHXfHAYXff ⊆ ,I⊆

>),,,(<>,< IAHXfIA ⊆ >),,,(<>),,,(< IAYXfIAHXf ⊆
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Pohim 3.12.3 Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar, I dhe  hiperideale të H dhe 
 për çdo . Atëherë, kemi që  

1.  .  

 2.  .  

Vërtetim. (1). Për , kemi  

 
Që këtej, . 

(2). Për , kemi  

 
Që këtej, .   �

Pohim 3.12.4 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe  një hiperideal i . Atëherë, 
 është  hiperideal prim i  vetëm atëherë kur  për çdo  me .  

Vërtetim. Le të jetë I një hiperideal prim i H dhe le të jetë . Meqenëse 
 dhe I është hiperideal prim i H, rrjedh që . Kjo sjell që 

.
Anasjellas, supozojmë se  për çdo . Le të jenë  të tilla që 

 dhe . Atëherë, . Kështu, I është një hiperideal prim i H. �

Pohimi i mëposhtëm është  rrjedhim i drejtpërdrejtë i Lemës 3.12.1(2) dhe Pohimit 3.12.4.  
Rrjedhim 3.12.5 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar ndërrimtar. Në qoftë se  është 

një hiperideal prim i  dhe , atëherë  është  hiperideal prim i .  
Rrjedhim 3.12.6 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar ndërrimtar dhe . Në qoftë 

se  është një bashkësi hiperidealesh prim të  të tilla që , atëherë  

është hiperideal gjysmëprim i .  
Vërtetim. Nga Rrjedhimi 3.12.5 kemi që  është një hiperideal prim i H për çdo . 

Nga Pohimi 3.12.3(1) kemi . Nga fakti i qartë që një prerje joboshe 

hiperidealesh prim të  është  hiperideal gjysmëprim i , rrjedh që   është një 

hiperideal gjysmëprim.   �

Pohim 3.12.7 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar ndërrimtar dhe . Në qoftë se 
, atëherë për çdo hiperideal  të , .  

iI

HAA i ⊆, Ω∈i

>,<>=,< i
i

i
i

IAIA II
Ω∈Ω∈

>,<>=,< IAIA i
i

i
i

IU
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i
i

i
i

IxHAfIAx II
Ω∈Ω∈
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∈⇔
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i
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IU
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H HA ⊆ >,< IA H
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Vërtetim. Le të jetë  dhe  një hiperideal i . Në qoftë se , atëherë 
. Nga Lema 3.12.1(1), meqenëse , rrjedh që . Nga Lema 

3.12.1(1), Pohimi 3.12.2 dhe Pohimi 3.12.3(2), kemi që  
 �

BA ⊆ I H >,< IBx∈

IxHBf ⊆),,( BA ⊆ >,<>,< IAIB ⊆

>),,,(<>,<>,< IBHHfIBIB ∩⊆ >),,,(=< IBHHfB ∪ >,=< IB .>,< IA⊆
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KKaappiittuullllii 44

DISA REZULTATE MBI KUAZI-HIPERIDEALET 

DHE BI-HIPERIDEALET NË 

GJYSMËHIPERGRUPET TERNARE 

 
§4.1  Kuazi-hiperidealet e gjysmëhipergrupeve ternare 

 

Në këtë seksion prezantojmë konceptin e kuazi-hiperidealeve në gjysmëhipergrupet ternare 
dhe studiojmë disa veti të tyre. 

Përkufizim 4.1.1 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe  një nënbashkësi 
joboshe  e . Atëherë,  quhet kuazi-hiperideal (quasi-hyperideal) i  vetëm atëherë kur  

dhe .  
Teoremë 4.1.2 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe  një nënbashkësi joboshe 

e . është kuazi-hiperideal i  vetëm atëherë kur  është prerja e një hiperideali të djathtë, 
lateral dhe të majtë të .  

Vërtetim. Le të jetë R një hiperideal i djathtë, M një hiperideal lateral dhe L një hiperideal i 
majtë i H, të tillë që . Atëherë, Q është një kuazi-hiperideal. Në fakt, kemi:  

 

Anasjellas, le të jetë  një kuazi-hiperideal i . Atëherë, është e qartë se 

, ku ,  dhe . 

Për më tepër,  
 

Pra, .   �

Rrjedhim 4.1.3 Cdo kuazi-hiperideal i një gjysmëhipergrupi ternar H është një  
gjysmëhipergrup ternar.  

Vërtetim. Në qoftë se Q është një kuazi-hiperideal i H, atëherë, kemi  

),( fH Q

H Q H

QQHHfHQHfHHQf ⊆∩∩ ),,(),,(),,( QQHHfHHQHHfHHQf ⊆∩∩ ),,(),,,,(),,(

),( fH Q

H Q H Q

H

LMRQ ∩∩=

⊆∩∩∩∩∩∩∩∩ ))(,,()),(,(),),(( LMRHHfHLMRHfHHLMRf

⊆∩∩⊆ ),,(),,(),,( LHHfHMHfHHRf ,LMR ∩∩

⊆∩∩∩∩∩∩∩∩ )))(,,(),),(,,(),),(( LMRHHfHHLMRHHfHHLMRf

⊆∩∩⊆ ),,(),,,,(),,( LHHfHHMHHfHHRf .LMR ∩∩

Q H

LMR QQQQ ∩∩⊆ R
Qq

R qQ U
∈

= M
Qq

M qQ U
∈

= L
Qq

L qQ U
∈

=

)),,,,(),,(()),,((=) HHQHHfHQHfQHHQfQQQQ LMR ∪∪∩∪∩∩ =)),,(( QHHfQ ∪∩

)),,,,(),,(((),,((= HHQHHfHQHfHHQfQ ∪∩∪ .)),,( QQHHf ⊆∩

LMR QQQQ ∩∩=
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.
Lemë 4.1.4 Cdo hiperideal i majtë, i djathtë dhe lateral i një gjysmëhipergrupi ternar H 

është kuazi-hiperideal i H.  
Vërejtje 4.1.5 E anasjella e  Lemës 4.1.4, në përgjithësi nuk është e vërtetë, pra, një kuazi-

hiperideal mund të mos jetë një hiperideal i majtë, i djathtë ose  lateral i H.  
Shembull 4.1.6 Le të jetë  dhe  për çdo , ku  

përcaktohet nga tabela e mëposhtme:  

Atëherë,  është një gjysmëhipergrup ternar. Shihet thjeshtë se  është një kuazi-
hiperideal i H, por nuk është  hiperideal i majtë i H.  

Pohim 4.1.7 Në qoftë se Q është një kuazi-hiperideal i një gjysmëhipergrupi ternar 
dhe  është një nëngjysmëhipergrup ternar i H, atëherë  është ose boshe, ose një kuazi-
hiperideal i H.  

Lemë 4.1.8 Prerja e një bashkësie të çfarëdoshme kuazi-hiperidealesh të një  
gjysmëhipergrupi ternar është ose boshe ose një kuazi-hiperideal i H.  

Vërtetim. Le të jetë iQ një kuazi-hiperideal i H për çdo Ii ∈ , i tillë që ∅≠
∈

i
Ii

QI . Kjo 

prerje është me të vërtetë një kuazi-hiperideal. Në fakt, në qoftë se është boshe, përfundimi është 
i dukshëm. Në përgjithësi, kemi që për çdo Ii ∈ :

∩∪∩
∈∈∈

)),),(,,()),(,((),),(( HHQHHfHQHfHHQf i
Ii

i
Ii

i
Ii

III

)),,,,(),,((),,())(,,( HHQHHfHQHfHHQfQHHf iiii
Ii

∪∩⊆∩
∈
I .),,( ii QQHHf ⊆∩

Që këtej 
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Shembull 4.1.9 Le të jetë  dhe  përcaktohet si më poshtë :  

Shihet lehtë se  është një gjysmëhipergrup ternar. Le të jetë  për çdo 
. Atëherë,  është një kuazi-hiperideal i  dhe .

Teoremë 4.1.10 Bashkësia  e gjithë kuazi-hiperidealeve të një gjysmëhipergrupi ternar 
 është një bashkim-gjysmëlatisë e plotë.  

QQHHfHHQHHfHQHfHHQfQQQf ⊆∩∪∩⊆ ),,()),,,,(),,((),,(),,(

},,,{= tzyxH zyxzyxf oo )(=),,( Hzyx ∈,, o

ttttt
tzztzzz
tytyyyy

Hzxyxxx
tzyx

},{},{
},{},{

},{},{
o

),( fH },{= tzQ

),( fH

T TQ ∩

),( fH

NH = )(: * HHHHf P→××

Nzyxzyxf 5=),,( +++

),( fH 1,...},{= +iiQi

Ni ∈ iQ H ∅
∈

=i
Ii

QI

L
),( fH



DISA REZULTATE MBI KUAZI-(BI-)HIPERIDEALET NË GJYSMËHIPERGRUPET TERNARE 

K. NAKA: Kontribut në studimin e teorisë së hiperstrukturave 67 

Vërtetim. Eshtë e qartë se L është pjesërisht e renditur në lidhje me përfshirjen. Le të 
shënojmë  

 
L
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Nga Teorema 4.1.2, është e qartë që ky është një  kuazi-hiperideal i cili  kufizon  nga sipër 
gjithë kuazi-hiperidealet )( IiQi ∈ . Ai është superiori i L . Me të vërtetë, për çdo kuazi-

hiperideal Q që përmban të gjitë )( IiQi ∈ , kemi  
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§4.2  Disa karakterizime të kuazi-hiperidealeve minimale të 
gjysmëhipergrupit  ternar 

 

Në këtë seksion, prezantojmë konceptin e kuazi-hiperidealit minimal në gjysmëhipergrupet 
ternare dhe studiojmë disa veti të tyre. 

Përkufizim 4.2.1 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Një hiperideal (i majtë, i 
djathtë, lateral), kuazi- hiperideal  i  quhet minimal (minimal) në qoftë se nuk përmban 
rigorozisht asnjë hiperideal (të majtë , të djathtë, lateral), kuazi- hiperideal të .  

Teoremë 4.2.2 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Një nënbashkësi  joboshe  e 
 është kuazi-hiperideal minimal vetëm atëherë kur Q është prerja e një hiperideali të majtë 

minimal, një hiperideali lateral minimal dhe një hiperideali të djathtë minimal të .  
Vërtetim. Le të jetë  një hiperideal i majtë minimal,  një hiperideal lateral minimal dhe 

 një hiperideal i djathtë minimal i . Atëherë, nga Teorema 4.1.2,  është një 
kuazi-hiperideal. Le të supozojmë se  është një tjetër kuazi-hiperideal i . Atëherë, 

 është hiperideal i djathtë dhe  , kështu që . Në 
mënyrë të ngjashme   dhe . Atëherë, 

. Rrjedhimisht, . 
Anasjellas, në qoftë se  është një kuazi-hiperideal minimal i , atëherë nga përkufizimi  

.
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Le të jetë . Atëherë,  është një hiperideal i djathtë, 
është një hiperideal lateral dhe  është një hiperideal i majtë, kështu që  

 
është një kuazi-hiperideal që përfshihet në Q dhe si rrjedhim, nga  minimaliteti, i barabartë me Q.
Gjithashtu, theksojmë se , dhe  janë përkatësisht 
hiperideal i djathtë minimal, lateral minimal dhe i majtë minimal i . Le të jetë  një hiperideal 
i djathtë i çfarëdoshëm që përmbahet në . Atëherë , kështu që 

QqHHfHHqHHfHqHfHHqf
qHHfHHqHHfHqHfHHRf

=),,()),,,,(),,((),,(
),,()),,,,(),,((),,(

∩∪∩⊆
∩∪∩

.

Në këtë mënyrë, nga minimaliteti i Q, kemi . 
Kjo do të thotë se , kështu që . 
Përfundimisht, rrjedh që . Vërtetimi është i ngjashëm dhe për dy rastet e 
tjera.   �

Rrjedhim 4.2.3 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Cdo kuazi-hiperideal minimal i  
përfshihet në një hiperideal minimal të .  

Vërtetim. Vërtetimi rrjedh nga fakti që çdo hiperideal lateral minimal është një hiperideal 
minimal. Le të jetë , ku  është një hiperideal lateral minimal. Atëherë, është e qartë se

 është gjithashtu një hiperideal lateral i , i cili përfshihet në  dhe 
nga minimaliteti i , rrjedh se është i barabartë me të. Nga ana tjetër, 

 është njëkohësisht hiperideal i majtë dhe i djathtë i , meqenëse  
 

�

Rrjedhim i menjëhershëm i Teoremës 4.2.2 është pohimi i mëposhtëm: 
Rrjedhim 4.2.4 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Atëherë  ka të paktën një 

kuazi-hiperideal minimal vetëm atëherë kur  ka të paktën një hiperideal të djathtë minimal, të 
paktën një hiperideal lateral minimal  dhe të paktën një hiperideal të majtë minimal.  

Teoremë 4.2.5 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Atëherë, kanë vend pohimet e 
mëposhtme:   

1. Një hiperideal i djathtë R është  minimal vetëm atëherë kur   për çdo .  
 2. Një hiperideal lateral M është  minimal vetëm atëherë kur  

për çdo .  
 3. Një hiperideal i majtë L është  minimal vetëm atëherë kur   për çdo   
 4. Një kuazi-hiperideal Q është  minimal vetëm atëherë kur 

 për çdo .  
Vërtetim. (1). Supozojmë se hiperideali i djathtë  është minimal dhe . Atëherë, 

. Kemi që  është një hiperideal i djathtë i dhe meqenëse  
është një hiperideal i djathtë minimal i , atëherë . 
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Anasjellas, le të supozojmë se   për çdo . Le të jetë  një hiperideal i 
djathtë i  që  përfshihet në . Le të jetë . Atëherë, . Nga supozimi, kemi që 

 për çdo . . Kjo sjell që . Kështu, . 
Si rrjedhim,  është hiperideal i djathtë minimal. 

Në mënyrë të ngjashme vërtetohen  (2), (3) dhe (4).  �

Në vazhdim, më poshtë prezantojmë dhe karakterizojmë gjysmëhipergrupet ternare të 
thjeshta të djathta, të thjeshtë lateral, të thjeshta të majta, kuazi-të thjeshta. Disa veti të tyre janë 
studiuar nëpërmjet  hiperidealeve të djathta, të majta, lateral dhe kuazi-hiperidealeve.  

Përkufizim 4.2.6 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar pa zero. quhet i thjeshtë 
lateral (i majtë, i djathtë), kuazi-i thjeshtë, (lateral (left, right, quasi-) simple) në qoftë se nuk 
përmban asnjë hiperideal lateral (të majtë, të djathtë), kuazi- hiperideal të mirëfilltë.  

 Teoremë 4.2.7 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Janë të vërteta pohimet e 
mëposhtme:   

1. H është një gjysmëhipergrup ternar i thjeshtë i majtë vetëm atëherë kur  , 
për çdo .  

 2. H është një gjysmëhipergrup ternar i thjeshtë i djathtë vetëm atëherë kur 
për çdo .  

 3. H është një gjysmëhipergrup ternar i thjeshtë lateral vetëm atëherë kur 
 për çdo .  

 4. H është një gjysmëhipergrup ternar kuazi-i thjeshtë vetëm atëherë kur 
për çdo .  

Vërtetim. (1) Meqenëse H është një gjysmëhipergrup ternar i thjeshtë i majtë, kemi që H
është  hiperideal i majtë minimal i H. Nga Teorema 4.2.5(3), kemi  për çdo  

Anasjellas, supozojmë se   për çdo . Nga Teorema 4.2.5(3),  është 
hiperideal i majtë minimal i  dhe si pasojë,  është gjysmëhipergrup ternar i thjeshtë i majtë. 

(2), (3) dhe (4) provohen në mënyrë të ngjashme si tek (1).  �

Teoremë 4.2.8 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Janë të vërteta pohimet e 
mëposhtme:   

1. Në qoftë se një hiperideal i majtë  i  është  gjysmëhipergrup ternar i thjeshtë i 
majtë, atëherë  është hiperideal i majtë  minimal i ;  

 2. Në qoftë se një hiperideal i djathtë  i  është gjysmëhipergrup ternar i thjeshtë i 
djathtë , atëherë  është hiperideal i djathtë  minimal i ;  

 3. Në qoftë se një hiperideal lateral  i  është gjysmëhipergrup  ternar i thjeshtë 
lateral, atëherë  është hiperideal lateral  minimal i ;  

 4.  Në qoftë se një kuazi-hiperideal  i  është gjysmëhipergrup ternar kuazi-i thjeshtë, 
atëherë  është kuazi-hiperideal minimal i .  
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Vërtetim. (1). Le të jetë L një gjysmëhipergrup ternar i thjeshtë i majtë. Nga Teorema 
4.2.10(1), kemi  për çdo . Për çdo , kemi  

. Nga Teorema 4.2.5(3), kemi që është minimal. 
(2), (3) dhe (4) vërtetohen në mënyrë të ngjashme si (1).  �

Theksojmë se jo çdo gjysmëhipergrup ternar përmban një kuazi-hiperideal minimal. Këtë e 
shohim në shembullin që vijon:  

Shembull 4.2.9 Le të jetë  gjysmëhipergrupi ternar i Shembullit 4.1.9. Shihet lehtë se 
për  çdo kuazi-hiperideal ,  është një kuazi-hiperideal i  dhe një nënbashkësi e 
mirëfilltë e , kështu që  nuk përmban një  kuazi-hiperideal minimal.  

 
§4.3  Bi-hiperidealet e gjysmëhipergrupeve ternare 

 
Në këtë seksion prezantojmë konceptin e bi-hiperidealeve në gjysmëhipergrupet ternare dhe 

studiojmë disa veti të tyre. 
Përkufizim 4.3.1 Një nëngjysmëhipergrup  i një gjysmëhipergrupi ternar  quhet bi-

hiperideal (bi-hyperideal) i  në qoftë se .  
Lemë 4.3.2 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Cdo kuazi-hiperideal i  është një 

bi-hiperideal i .  
Vërejtje 4.3.3 E anasjella e lemës së mësipërme në përgjithësi nuk qëndron, domethënë një 

bi-hiperideal i një gjysmëhipergrupi ternar mund të mos  jetë një kuazi-hiperideal i .  
Shembull 4.3.4 Le të jetë  gjysmëhipergrupi ternar i Shembullit 4.1.9. Le të jetë 

. Vërtetohet lehtë se B është një bi-hiperideal i H, por jo një kuazi-
hiperideal i H, meqenëse , por   

Vërejtje 4.3.5 Meqenëse çdo hiperideal i majtë, i djathtë dhe lateral i H është një kuazi-
hiperideal i H, rrjedh se çdo hiperideal i majtë, i djathtë dhe lateral i H është një bi-hiperideal i 
H, por në përgjithësi, e anasjella nuk është e vërtetë. Në  Shembullin 4.3.4, B është një  bi-
hiperideal i H, por nuk është hiperideal i majtë, i djathtë dhe lateral i H.  

Në vazhdim, kanë vend rezultatet që vijojnë. Vërtetimin e tyre nuk po e bëjmë, meqenëse 
është evident. 

Pohim 4.3.6 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Në qoftë se B është bi-hiperideal i 
H dhe T është nëngjysmëhipergrup ternar i H, atëherë  është ose boshe, ose bi-hiperideal i 
T.  

Lemë 4.3.7 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Në qoftë se B është një bi-
hiperideal i gjysmëhipergrupit ternar H dhe  janë dy nëngjysmëhipergrupe ternare të H, 
atëherë  dhe  janë bi-hiperideale të H.  

Rrjedhim 4.3.8 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Në qoftë se  dhe  janë 
tre bi-hiperideale të gjysmëhipergrupit ternar H, atëherë  është një bi-hiperideal i H.  
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Rrjedhim 4.3.9 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Në qoftë se  dhe  janë 
tre kuazi-hiperideale të gjysmëhipergrupit ternar H, atëherë  është një bi-hiperideal i 
H.  

Në përgjithësi, në qoftë se B është një bi-hiperideal i një gjysmëhipergrupi ternar H dhe C
është një bi-hiperideal i , atëherë  nuk është një  bi-hiperideal i . Por, në veçanti, ka vend 
rezultati i mëposhtëm. 

Teoremë 4.3.10 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar,  një bi-hiperideal i dhe  
një bi-hiperideal i  i tillë që . Atëherë,  është një bi-hiperideal i .  

Pohim 4.3.11 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Le të jenë X, Y, Z tre 
nëngjysmëhipergrupe ternare të H dhe . Atëherë, B është bi-hiperideal në qoftë se 
të paktën një nga X, Y, Z është hiperideal i djathtë,  lateral ose i majtë i H.  

Rrjedhim 4.3.12 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Një  nëngjysmëhipergrup 
ternar  i  është  bi-hiperideal i  në qoftë se  , ku  është një hiperideal i 
djathtë,  është një hiperideal lateral dhe  është një hiperideal i majtë i .  

Pohim 4.3.13 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe B një nëngjysmëhipergrup 
ternar i H. Në qoftë se R është një hiperideal i djathtë, M një hiperideal lateral dhe L një 
hiperideal i majtë  i H , të tillë që , atëherë B është një bi-hiperideal i 
H.  

Pohim 4.3.14 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar, A një hiperideal i H dhe Q një 
kuazi-hiperideal i H. Atëherë  është ose boshe, ose një bi-hiperideal dhe një kuazi-
hiperideal i H.  

Pohim 4.3.15 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Prerja e një bashkësie të 
çfarëdoshme bi-hiperidealesh të H është ose boshe, ose bi-hiperideal i H.  

Shembull 4.3.16 Le të jetë  dhe  e përcaktuar si më poshtë:  

.

Mund të shihet se  është një gjysmëhipergrup ternar. Le të jetë se për  çdo , 

. Atëherë,  është një bi-hiperideal i  dhe .

Shembull 4.3.17 Le të jetë  bashkësia e gjithë numrave të plotë negativë dhe 
 një hiperveprim ternar i përcaktuar si më poshtë:  

, ku është shumëzimi i zakonshëm.
Mund të shihet se  është një gjysmëhipergrup ternar. Le të jetë  për 

çdo . Atëherë,  është një bi-hiperideal i  për çdo . Por .  
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§4.4  Disa karakterizime të bi-hiperidealeve  minimale në 
gjysmëhipergrupet ternare 

 
Në këtë seksion, prezantojmë konceptin e bi-hiperidealeve minimale në gjysmëhipergrupet 

ternare dhe studiojmë disa veti të tyre. 
Përkufizim 4.4.1 Një bi-hiperideal B i një gjysmëhipergrupi ternar  quhet bi-

hiperideal minimal ( minimal bi-hyperideal) i H në qoftë se B nuk përmban rigorozisht asnjë bi-
hiperideal të H.  

Teoremë 4.4.2 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe  një bi-hiperideal i . 
Atëherë,  është minimal vetëm atëherë kur  është produkti i ndonjë hiperideali të djathtë 
minimal , hiperideali lateral minimal  dhe hiperideali të majtë minimal  të .  

Vërtetim. Supozojmë se  është bi-hiperideal minimal i . Le të jetë  . Atëherë, 
 është një hiperideal i djathtë,  është një hiperideal lateral,  është një 

hiperideal i majtë dhe  është bi-hiperideal i . Tani,  
. Meqenëse  është 

minimal, atëherë . Tani të tregojmë se është 
hiperideal i djathtë minimal i . Le të jetë  një hiperideal i djathtë i  që përfshihet në 

. Atëherë,  . Meqenëse 
 është  bi-hiperideal i H dhe B është minimal, atëherë 

. Kjo sjell që . Si pasojë,  
. Kështu,  është minimal. Në mënyrë të ngjashme 

provohet se  është hiperideal lateral minimal i  dhe  është hiperideal i majtë 
minimal i .    

Anasjellas, supozojmë se  për ndonjë hiperideal të djathtë minimal R,
hiperideal lateral minimal M dhe hiperideal të majtë minimal L. Kështu, ,  dhe 
. Le të jetë B0 një bi-hiperideal i H që përfshihet në  B. Atëherë, 

. Në mënyrë të ngjashme, 
 dhe . Tani, 

, kështu që  është një hiperideal i djathtë i H. Në 
mënyrë të ngjashme,  është hiperideal lateral dhe   është hiperideal i majtë i 
H. Meqenëse R, M dhe L janë përkatësisht  hiperideal i djathtë minimal, hiperideal lateral 
minimal dhe hiperideal i majtë minimal i H, atëherë  dhe 

. Kështu, , prandaj . 
Si rrjedhim, B është bi-hiperideal minimal i H. �

Përkufizim 4.4.3 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Atëherë, H quhet  
gjysmëhipergrup ternar bi-i thjeshtë (bi-simple) në qoftë se H është bi-hiperideali i vetëm i H.  

),( fH

),( fH B H

B B
R M L H

B H Ba ∈

),,( HHaf ),,( HaHf ),,( aHHf

)),,(),,,(),,,(( aHHfHaHfHHaff H

BBHHfHBHfHHBffaHHfHaHfHHaff ⊆⊆ )),,(),,,(),,,(()),,(),,,(),,,(( B

BaHHfHaHfHHaff =)),,(),,,(),,,(( ),,( HHaf

H R H
),,( HHaf BaHHfHaHfHHaffaHaHfRf =)),,(),,,(),,,(()),,,(,( ⊆

)),,(),,,(,( aHHfHaHfRf

BaHHfHaHfRf =)),,(),,,(,( RB ⊆

RHHRfHHBfHHaf ⊆⊆⊆ ),,(),,(),,( ),,( HHaf

),,( HaHf H ),,( aHHf

H
),,(= LMRfB

RB ⊆ MB ⊆ LB ⊆

RHHRfHHBfHHBf ⊆⊆⊆ ),,(),,(),,( 0

MHMHfHBHfHBHf ⊆⊆⊆ ),,(),,(),,( 0 LLHHfBHHfBHHf ⊆⊆⊆ ),,(),,(),,( 0

),,(),),,,(( 00 HHBfHHHHBff ⊆ ),,( 0 HHBf

),,( 0 HBHf ),,( 0BHHf

MHBHfRHHBf =),,(,=),,( 00

LBHHf =),,( 0 0000 )),,(),,,(),,,((=),,(= BBHHfHBHfHHBffLMRfB ⊆ 0= BB

),( fH
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Teoremë 4.4.4 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe B një bi-hiperideal i H. 
Atëherë, B është bi-hiperideal minimal i H vetëm atëherë kur B është gjysmëhipergrup ternar bi-i 
thjeshtë.  

Vërtetim. Supozojmë se B është një bi-hiperideal minimal i H. Le të jetë C një bi-hiperideal i 
B. Atëherë, . Nga Lema 4.3.7,  është një bi-
hiperideal i H, prandaj, 

.
Meqenëse B është minimal, atëherë . Tregohet lehtë se 

 është një bi-hiperideal i H. Meqë B është  minimal, atëherë 
. Kjo sjell që  . Që 

këtej, . Si rrjedhim, B është një  gjysmëhipergrup ternar bi-i thjeshtë.  
Anasjellas, supozojmë se B është gjysmëhipergrup ternar bi- i thjeshtë. Le të jetë C një bi-

hiperideal i H i tillë që . Atëherë,  
 prej nga rrjedh që C është 
një bi-hiperideal i B. Meqenëse B është  gjysmëhipergrup ternar bi-i thjeshtë, atëherë  dhe 
si rrjedhim, B është minimal.   �

Shembull 4.4.5 Le të jetë e tillë që  dhe  
përcaktohet si më poshtë:  

dhe .  është një gjysmëhipergrup ternar. Mund të shihet se  dhe 
 janë bi-hiperideale të H.  është një bi-hiperideal minimal, ndërsa  nuk është 

bi-hiperideal minimal.  
 

Në dy seksionet që vijojnë prezantojmë konceptin e bi-hiperidealeve të përgjithësuara në 
gjysmëhipergrupet ternare dhe studiojmë vetitë e disa llojeve të tyre. Rezultatet e përftuara në  
[86] mund të shihen si rrjedhim i rezultateve tona. 

 

§4.5  Bi-hiperidealet e përgjithësuara prim, fortësisht prim dhe 
gjysmëprim të gjysmëhipergrupeve ternare 

 
Përkufizim 4.5.1  Një nënbashkësi  joboshe B e një gjysmëhipergrupi ternar H quhet bi-

hiperideal i përgjithësuar (generalized bi-hyperideal) i H në qoftë se . Në qoftë 
se H është gjysmëhipergrup ternar me zero, atëherë  për çdo 
bi-hiperideal të përgjithësuar B të H.  

Eshtë e qartë se bi-hiperidealet e përgjithësuara janë një përgjithësim i bi-hiperidealeve. 
Shembull 4.5.2 Le të jetë  gjysmëhipergrupi ternar i Shembullit 4.4.5. Shihet lehtë se 

 është një bi-hiperideal i përgjithësuar, por jo një bi-hiperideal.  

),( fH

BCCBBfBCBfBBCff ⊆⊆)),,(),,,(),,,(( ),,( CCBf
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Në këtë seksion do ta konsiderojmë  si një gjysmëhipergrup ternar me zero. 
Lemë 4.5.3 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar i rregullt. Atëherë, çdo bi-

hiperideal i përgjithësuar i  është një bi-hiperideal.  
Vërtetim. Le të jetë  një bi-hiperideal i përgjithësuar i . Atëherë,  . 

Duhet të tregojmë se  është një nëngjysmëhipergrup ternar i . Le të jetë . Atëherë, 
ekzistojnë  të tilla që  dhe . Kështu,  

 
BBHBHBf

cczcfcbybaxfafczczcfbfybaxfaf
czcbfybaxfafczcfbybfaxaffcbaf

⊆⊆
⊆⊆

⊆

),,,,(
)),,,(,),,,,,(,()),),,,(,(,),,,(,(

)),,,(,),,,(,(=)),,(),,,(),,,((),,(

.

Pra,  është një nëngjysmëhipergrup ternar i  dhe si rrjedhim,  është një bi-hiperideal. �
Teoremë 4.5.4 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Atëherë, pohimet që vijojnë janë 

ekuivalente:   
1.   është  intra-i rregullt 
2.  Për çdo hiperideal të majtë L, hiperideal lateral M dhe hiperideal të djathtë R të H,

.
Vërtetim. Le të supozojmë se H është një gjysmëhipergrup ternar intra-i rregullt 

dhe le të jenë L, M dhe R përkatësisht  hiperideal i majtë, hiperideal lateral dhe hiperideal i 
djathtë i H. Për RMLa ∩∩∈ , kemi ),,,,( yaaaxfa ∈ për ndonjë Hyx ∈, . Kjo sjell që 

),,()),,,,(),,,,,,,(),,,,,((),,,,( RMLfyyaaafxyaaaxyfaaaxxffyaaaxfa ⊆⊆∈ . Pra, kemi 

që  ),,( RMLfRML ⊆∩∩ .

Supozojmë se ),,( RMLfRML ⊆∩∩ . Le të jetë Ha ∈ dhe konsiderojmë 

hiperidealin e djathtë ra të përftuar nga a , hiperidealin lateral ma të përftuar nga a dhe 

hiperidealin e majtë la të përftuar nga a . Kështu, nga hipoteza kemi: 

)),,(}{),,,(}{),,,(}({
)),,(}({)),,(}({)),,(}({

HHafaHaHfaaHHfaf
HHafaHaHfaaHHfa

∪∪∪⊆
∪∩∪∩∪

( ) ( )),,(}{),,,(}{),,,((),,(}{),,,(}{,( HHafaHaHfaaHHffHHafaHaHfaaf ∪∪∪∪∪⊆

( ) ( )),,(}{),,,(}{),,,((),,(}{),,,(}{,( HHafaHaHfaaHHffHHafaHaHfaaf ∪∪∪∪∪⊆

)),,(),,,(),,,(()),,,(),,,((
)),,(,),,,((),),,,(()),,(),,,(,(

)),,,(,()),,(,,(),,(

HHafHaHfaHHffaHaHfaHHff
HHafaaHHffaaaHHffHHafHaHfaf

aHaHfafHHafaafaaaf

∪∪
∪∪∪

∪∪⊆

Pra, në çdo rast kemi që ),,,,( HaaaHfa ∈ , prandaj H është intra-i rregullt.  �

Lemë 4.5.5 (shih Teoremë 5.1.3) Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Atëherë,  
është i rregullt vetëm atëherë kur për çdo hiperideal të djathtë , hiperideal lateral dhe 
hiperideal të majtë  të , .  

H
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H
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Lemë 4.5.6 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar i rregullt dhe intra-i rregullt. 
Atëherë,  për çdo bi-hiperideal të përgjithësuar  të .  

Vërtetim. Le të jetë  një bi-hiperideal i përgjithësuar i . Nga Lema 4.5.3, kemi 
. Le të jetë . Atëherë, ekzistojnë  të tilla që   dhe 

 (*). Që këtej rrjedh se  dhe . Prej këndej, marrim 
, kështu që .   �

Lemë 4.5.7 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe  bi-hiperideale të 
përgjithësuara të . Atëherë,  është një  bi-hiperideal i përgjithësuar.  

Vërtetim. Evident.   �

Lemë 4.5.8 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Prerja e çdo familjeje bi-
hiperidealesh të përgjithësuara  të H është një bi-hiperideal i përgjithësuar.  

Vërtetim. Le të jetë }|{= HiuarpërgjithësihiperidealbiështëBB −B . Meqenëse B∈0

për çdo B∈B , kemi që BI∈0 . Kështu, ∅≠BI . Le të jetë ),,,,( BBB III HHfx∈ .

Atëherë, ),,,,( 32211 bhbhbfx∈ për Hhhbbb ∈∈ 21321 ,,,, BI . Në këtë mënyrë, 

BBHBHBfHHfx ⊆⊆∈ ),,,,(),,,,( BBB III , për çdo BI∈B . Që këtej BI∈x dhe kështu 

BBBB IIII ⊆),,,,( HHf . Si rrjedhim, BI është një bi-hiperideal i përgjithësuar i H. �

Përkufizim 4.5.9 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Një bi-hiperideal i 
përgjithësuar B i H  quhet   

• prim( prime) në qoftë se  sjell që  ose  ose  për çdo bi-
hiperideale të përgjithësuara  të .  

• fortësisht prim (strongly prime) në qoftë se  sjell 
që  ose  ose  për çdo  bi-hiperideale të përgjithësuara  të .  

• gjysmëprim (semiprime) në qoftë se  sjell që  për çdo bi-hiperideal të 
përgjithësuar  të .  

Vërejtje 4.5.10 Cdo bi-hiperideal i përgjithësuar fortësisht prim i një gjysmëhipergrupi 
ternar është një bi-hiperideal i përgjithësuar prim dhe çdo  bi-hiperideal i përgjithësuar prim 
është një bi-hiperideal i përgjithësuar gjysmëprim. Një bi-hiperideal i përgjithësuar prim nuk 
është domosdoshmërisht një bi-hiperideal i përgjithësuar fortësisht prim dhe një bi-hiperideal i 
përgjithësuar gjysmëprim nuk është domosdoshmërisht një bi-hiperideal i përgjithësuar prim.  

Shembull 4.5.11 Le të jetë  dhe  për çdo  , ku 
 përcaktohet nga tabela e mëposhtme:  
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0
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Atëherë,  është një gjysmëhipergrup ternar. Eshtë e qartë se , 
, janë të gjitha bi-hiperideale të përgjithësuara prim të  dhe si 

rrjedhim gjysmëprim. Bi-hiperideali i përgjithësuar prim  nuk është bi-hiperideal i 
përgjithësuar fortësisht prim.

Vërtetohet lehtë se kanë vend pohimet e mëposhtme.  
 Pohim 4.5.12 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Prerja e çdo familjeje bi-
hiperidealesh të përgjithësuara prim të H është një bi-hiperideal i përgjithësuar gjysmëprim.  

Vërtetim. Le të jetë . 

Meqenëse  për çdo , kemi që . Kështu, . Nga Lema 4.5.8,  është 

një bi-hiperideal i përgjithësuar i H. Le të jetë B një bi-hiperideal i përgjithësuar i H i tillë që 
. Pra , kështu që  është një bi-hiperideal i përgjithësuar gjysmëprim i 

H. �

§4.6  Bi-hiperidealet e përgjithësuara irreducible dhe fortësisht irreducible 
të gjysmëhipergrupeve ternare 

 

Përkufizim 4.6.1 Le të jetë ),( fH një gjysmëhipergrup ternar. Një bi-hiperideal i 
përgjithësuar B i H quhet   

• irreducible (irreducible) në qoftë se BBBB =321 ∩∩ sjell që BB =1 ose BB =2 ose 
BB =3 për çdo bi-hiperideale të përgjithësuara 321 ,, BBB të H .

• fortësisht irreducible (strongly irreducible) në qoftë se BBBB ⊆∩∩ 321 sjell që BB ⊆1

ose BB ⊆2 ose BB ⊆3 për çdo bi-hiperideale të përgjithësuara 321 ,, BBB të H .
Çdo bi-hiperideal i përgjithësuar fortësisht irreducible i një gjysmëhipergrupi ternar H është 

një bi-hiperideal i përgjithësuar irreducible por e anasjella, në përgjithësi  nuk është e vërtetë. 
Në Shembullin 4.5.11, të gjithë bi-hiperidealet e përgjithësuara janë  bi-hiperideale të 

përgjithësuara irreducible. Bi-hiperideale të përgjithësuara fortësisht irreducible janë vetëm 

432 ,, BBB .
Pohim 4.6.2 Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar. Cdo bi-hiperideal i përgjithësuar 

gjysmëprim fortësisht irreducible i H është një bi-hiperideal i përgjithësuar fortësisht prim.  

),( fH },{0,={0},= 21 dcBB

},,,{0,=3 gedcB },,{0,=4 gdbB H

{0}

),( fH
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Vërtetim. Le të jetë B një bi-hiperideal i përgjithësuar gjysmëprim fortësisht irreducible i H.
Supozojmë se 21, BB dhe 3B janë bi-hiperideale të  përgjithësuara të H, të tilla që  

 BBBBfBBBfBBBf ⊆∩∩ ),,(),,(),,( 213132321 .
Meqenëse 

 ),,(),,( 321321321321 BBBfBBBBBBBBBf ⊆∩∩∩∩∩∩

),,(),,( 132321321321 BBBfBBBBBBBBBf ⊆∩∩∩∩∩∩

),,(),,( 213321321321 BBBfBBBBBBBBBf ⊆∩∩∩∩∩∩

kemi  
 BBBBfBBBfBBBfBBBBBBBBBf ⊆∩∩⊆∩∩∩∩∩∩ ),,(),,(),,(),,( 213132321321321321 .

Por B është gjysmëprim, kështu që BBBB ⊆∩∩ 321 .

Meqenëse B është fortësisht irreducible, kemi ose BB ⊆1 ose BB ⊆2 ose  BB ⊆3 . Pra, B
është një bi-hiperideal i përgjithësuar fortësisht prim i H. �

Le të jetë GB familja e gjithë bi-hiperidealeve të përgjithësuara  të H dhe P familja e gjithë 
bi-hiperidealeve të përgjithësuara fortësisht prim të mirëfilltë të H. Për çdo GB∈B , përcaktojmë  

}:{= JBJB �P∈Θ dhe  }.:{=)( GBP ∈Θ BBF

Lemë 4.6.3 Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar. Atëherë, GB është një bashkësi 
pjesërisht e renditur në lidhje me përfshirjen.  

Vërtetim. Kemi që ∅≠GB , meqenëse GB∈{0}  dhe {0}  është një   bi-hiperideal i 
përgjithësuar i H . Shihet lehtë se përfshirja është pasqyruese, anti-simetrike, kalimtare, pra është 
një relacion renditjeje në GB . Pra, GB është një bashkësi pjesërisht e renditur në lidhje me 
përfshirjen.   �

Pohim 4.6.4 Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar dhe B një bi-hiperideal i 
përgjithësuar i H . Për çdo BHa \∈ , ekziston një bi-hiperideal i  përgjithësuar irreducible I i
H i tillë që IB ⊆ dhe Ia ∉ .

Vërtetim. Le të jetë 
}dheqëtillëiiuarpërgjithësihiperidealbinjëështë|{= iBaiBBHiBiB ∉⊆−BGB .

Atëherë, ∅≠BGB sepse BB GB∈ . Nga Lema 4.6.3 është evidente që BGB është një 
bashkësi pjesërisht e renditur në lidhje me përfshirjen. Në qoftë se C është një nënbashkësi 
tërësisht e renditur e çfarëdoshme e BGB , e cila është një zinxhir  i BGB , atëherë tregohet lehtë 

se CU është një bi-hiperideal i përgjithësuar i H që përmban B dhe nuk përmban a . Me të 

vërtetë: Le të jetë ),,,,( CCC UUU HHfx∈ . Atëherë, ),,,,( 32211 bhbhbfx∈ për  

CU∈321 ,, bbb dhe Hhh ∈21, . Kështu, 332211 ,, BbBbBb ∈∈∈ për C∈321 ,, BBB . Por 

321 ,, BBB janë të krahasueshme  meqenëse C është një zinxhir. Kështu, 21 BB ⊆ ose 12 BB ⊆ ,
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13 BB ⊆ ose 31 BB ⊆ , 32 BB ⊆ ose 32 BB ⊆ , prandaj 1321 ,, Bbbb ∈ ose 2321 ,, Bbbb ∈ ose 

3321 ,, Bbbb ∈ . Meqenëse 321 ,, BBB janë bi-hiperideale të përgjithësuara, kemi  

CU⊆⊆⊆∈ 111132211 ),,,,(),,,,( BBHBHBfbhbhbfx ose  

CU⊆⊆⊆∈ 222232211 ),,,,(),,,,( BBHBHBfbhbhbfx ose  

CU⊆⊆⊆∈ 333332211 ),,,,(),,,,( BBHBHBfbhbhbfx . Pra CU∈x . Që këtej, CU është një 

bi-hiperideal i përgjithësuar i H i tillë që CU⊆B dhe CU∉a meqenëse  Ca ∉ për çdo 

C∈C . Si rrjedhim, BGBC∈U . Kështu, CU është një kufi i sipërm i C në BGB , prandaj nga  

Lema e Zorn, ekziston një element maksimal I në BGB . Të tregojmë se I është një bi-hiperideal i 
përgjithësuar irreducible i H. Le të jenë  DC, dhe E tre bi-hiperideale të përgjithësuara të 
çfarëdoshme  të H, të tilla që EDCI ∩∩= . Në qoftë se të tre  bi-hiperidealet e përgjithësuara 
C, D dhe E përmbajnë rigorozisht I, atëherë EIBDIBCIB ⊂⊆⊂⊆⊂⊆ ,, . Në qoftë se 

Ca ∉ , atëherë BC GB∈ , por kjo është e pamundur meqenëse I është një element maksimal i 

BGB . Pra, Ca ∈ . Për të njëjtën arsye, kemi që Da ∈ dhe  Ea ∈ . Pra, IEDCa =∩∩∈ , gjë 
që është e pamundur meqë Ia ∉ . Kështu, ose  CI = ose DI = ose . Që këtej rrjedh se I
është një bi-hiperideal i përgjithësuar irreducible i H. �

Pohim 4.6.5 Le të jetë H një  gjysmëhipergrup ternar i rregullt, B një  bi-hiperideal i 
përgjithësuar i H dhe  janë nënbashkësi joboshe të H. Atëherë, ,  
janë bi-hiperideale të përgjithësuara të H.  

Vërtetim. Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar i rregullt,  B bi-hiperideal i përgjithësuar i 
H dhe  janë nënbashkësi  joboshe të H. Atëherë,  

 

sepse në gjysmëhipergrupin ternar të rregullt . Kështu,  është  një 
nëngjysmëhipergrup ternar i . Gjithashtu  

 

Pra,  është bi-hiperideal i përgjithësuar i H.

Në mënyrë të ngjashme tregohet se ,  janë bi-hiperideale të 
përgjithësuara të H. �

EI =

21,TT ),,( 21 TTBf ),,( 21 BTTf

21,TT

),),,,(),,,(,()),,(),,,(),,,(( 212121212121 TTBTTfBTTfBfTTBfTTBfTTBff ⊆

),),,,(),,,(,( 21 TTBHHfBHHfBf⊆ )),,(),,,,,(,(= 21 TTBfHHBHHfBf

),,),,,,,(,( 21 TTBHHHHHfBf⊆ ),,),,,(,( 21 TTBHHHfBf⊆

).,,(=),),,,( 2121 TTBfTTBHBf⊆

),,(= BHBfB ),,( 21 TTBf
H

)),,(,),,,(,),,,(( 212121 TTBfHTTBfHTTBff ),,),,,(,),,,(,( 212121 TTBHTTfBHTTfBf⊆

),,),,,(,),,,(,( 21 TTBHHHfBHHHfBf⊆ ).,,(),),,,,,(( 2121 TTBfTTBHBHBff ⊆⊆

),,( 21 TTBf

),,( 21 TBTf ),,( 21 BTTf
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Rrjedhim 4.6.6 Në qoftë se B1, B2 dhe B3 janë bi-hiperideale të përgjithësuara të një 
gjysmëhipergrupi ternar të rregullt H, atëherë  është bi-hiperideal i përgjithësuar i 
H.  

Rrjedhim 4.6.7 Në qoftë se  janë kuazi-hiperideale të një gjysmëhipergrupi ternar 
të rregullt , atëherë  është një  bi-hiperideal i përgjithësuar.  

Teoremë 4.6.8 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Pohimet që vijojnë janë 
ekuivalente:   

1. H është gjysmëhipergrup ternar i rregullt dhe intra-i rregullt;  
 2. çdo bi-hiperideal i përgjithësuar i H është idempotent;  
 3. për çdo bi-hiperideale të 

përgjithësuara  të ;  
 4. çdo bi-hiperideal i përgjithësuar i H është gjysmëprim;  

5. çdo bi-hiperideal i përgjithësuar i mirëfilltë i H është prerja e gjithë bi-hiperidealeve të 
përgjithësuara gjysmëprim irreducible të H që përfshihen në të.

Vërtetim. . Vërtetimi është i qartë nga Teorema 4.5.4, Lema 4.5.5 dhe  Lema 4.5.6. 
 Vërtetimi është i ngjashëm me atë të Teoremës 11[86], duke u 

mbështetur në Lemën 4.5.3, Teoremën 4.5.4, Lemën 4.5.5 dhe Lemën 4.5.6, Lemën 4.5.8, 
Pohimin 4.6.4.   �

Pohim 4.6.9 Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar i rregullt dhe intra-i rregullt. Atëherë 
një bi-hiperideal i përgjithësuar B i H është fortësisht irreducible vetëm atëherë kur B është 
fortësisht prim.  

Vërtetim. Vërtetimi bëhet në mënyrë të ngjashme me atë të Pohimit  8[86] duke shfrytëzuar 
Teoremën 4.6.8.   �

Në vazhdim karakterizojmë ato gjysmëhipergrupe ternare për të cilat çdo bi-hiperideal i 
përgjithësuar është fortësisht irreducible dhe gjithashtu ato gjysmëhipergrupe ternare në të cilat 
çdo bi-hiperideal i përgjithësuar është fortësisht prim. 

Teoremë 4.6.10 Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar. Atëherë çdo  bi-hiperideal i 
përgjithësuar i  H është fortësisht prim vetëm atëherë kur H është i rregullt dhe intra-i rregullt 
dhe bashkësia  e bi-hiperidealeve të përgjithësuara të H është bashkësi tërësisht e renditur në 
lidhje me  përfshirjen.  

Vërtetim. Supozojmë se çdo bi-hiperideal i përgjithësuar i H është  fortësisht prim, atëherë 
çdo bi-hiperideal i përgjithësuar i  H është gjysmëprim. Kështu, nga Teorema 4.6.8,  H është i 
rregullt dhe intra-i rregullt. Të tregojmë se bashkësia  e bi-hiperidealeve të përgjithësuara të H
është tërësisht e renditur në lidhje me përfshirjen. Nga Lema 4.6.3,  është bashkësi  pjesërisht 
e renditur në lidhje me përfshirjen. Le të jenë  dhe  dy  bi-hiperideale të përgjithësuara të  
H, atëherë nga Teorema 4.6.8, kemi .  

Kështu  .  

),,( 321 BBBf

321 ,, QQQ

H ),,( 321 QQQf

),( fH

),,(),,(),,(= 213132321321 BBBfBBBfBBBfBBB ∩∩∩∩

321 ,, BBB H

(2)(1) ⇔

(5)(4)(3)(2) ⇔⇔⇔

GB

GB

GB

1B 2B

),,(),,(),,(== 2112212121 BBHfBHBfHBBfHBBBB ∩∩∩∩∩

21211221 ),,(),,(),,( BBBBHfBHBfHBBf ∩⊆∩∩
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Përderisa çdo bi-hiperideal i përgjithësuar është fortësisht prim, atëherë  është bi- 
hiperideal i përgjithësuar fortësisht prim. Që këtej, ose , ose , ose 

. Tani, në qoftë se  , atëherë ; në qoftë se , atëherë 
; në qoftë se , atëherë . Pra, bashkësia  e bi-hiperidealeve të 

përgjithësuara të  H është tërësisht e renditur në lidhje me përfshirjen. 
E anasjella provohet në mënyrë të ngjashme si Teorema 12[86], duke shfrytëzuar Lemën 

4.5.3, Lemën 4.5.6, Lemën 4.5.8, Teoremën 4.6.8.  �

Teoremë 4.6.11 Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar. Në qoftë se bashkësia e bi-
hiperidealeve të përgjithësuara të H është tërësisht e renditur në lidhje me përfshirjen, atëherë H 
është njëkohësisht i rregullt dhe intra-i rregullt vetëm atëherë kur çdo bi-hiperideal i 
përgjithësuar i H është prim.  

Vërtetim. Vërtetimi bëhet në mënyrë të ngjashme me atë të Teoremës 13[86], duke 
shfrytëzuar Lemën 4.5.3, Lemën 4.5.6, Lemën 4.5.8, Pohimin 4.5.12, Teoremën 4.6.10 dhe 
Teoremën 4.6.8.  

 Teoremë 4.6.12 Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar. Pohimet e mëposhtme janë 
ekuivalente:   

1.  Bashkësia  e bi-hiperidealeve të përgjithësuara të H është tërësisht e renditur në 
lidhje me përfshirjen;

2.  çdo bi-hiperideal i përgjithësuar i H është fortësisht  irreducible;
3.  çdo bi-hiperideal i përgjithësuar i H është irreducible.
Vërtetim. Vërtetimi është i ngjashëm me atë të Teoremës 14[86] duke u mbështetur në 

rezultatet e mësipërme.   �

Teoremë 4.6.13 Në qoftë se H është gjysmëhipergrup ternar i rregullt dhe intra-i rregullt , 
atëherë  formon topologji në bashkësinë .  

Vërtetim. Vërtetimi është i ngjashëm me atë të Teoremës 15[86] duke  shfrytëzuar Lemën 
4.5.3, Lemën 4.5.6, Lemën 4.5.8, Teoremën 4.6.10 dhe Teoremën 4.6.8.  �

Në seksionet e mëposhtme, për të shmangur ndonjë keqkuptim, gjysmëhipergrupin ternar do 

ta shënojmë me  dhe . 
 
§4.7  (m, (p,q),n)- Kuazi-hiperidealet në gjysmëhipergrupet ternare 

 

Në këtë seksion, prezantojmë konceptin e kuazi-hiperidealeve të përgjithësuara në 
gjysmëhipergrupet ternare, domethënë -kuazi-hiperidealeve duke shtrirë konceptin e 
kuazi-hiperidealeve në gjysmëhipergrupet të trajtuar në §2.2 dhe vërtetojmë disa rezultate në 
lidhje me to.  

Përkufizim 4.7.1 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Një nëngjysmëhipergrup 
ternar Q i një gjysmëhipergrupi ternar H quhet kuazi-hiperideal i përgjithësuar (generalized 
quasi-hyperideal) ose -kuazi-hiperideal ( -quasi-hyperideal) i H në 
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qoftë se , ku  janë 
numra të plotë pozitivë dhe çift.  

Vërejtje 4.7.2 Cdo kuazi-hiperideal i një gjysmëhipergrupi ternar H është -

kuazi-hiperideal i H. Por një -kuazi-hiperideal i një gjysmëhipergrupi ternar H 
mund të mos jetë kuazi-hiperideal i H.  

Shembull 4.7.3 Le të jetë  dhe  përcaktohet si më poshtë:  
 

Mund të shihet lehtë se  është gjysmëhipergrup ternar. Le të jetë 

. Verifikohet lehtë se Q është një -kuazi-hiperideal i 

H, por jo një kuazi-hiperideal i H meqë , 
por .  

Lemë 4.7.4 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Prerja joboshe e një bashkësie të 
çfarëdoshme nëngjysmëhipergrupesh ternare të një gjysmëhipergrupi ternar H është  
nëngjysmëhipergrup ternar i H.  

Vërtetim. Le të jetë  një nëngjysmëhipergrup ternar i H për çdo , i tillë që . Le 

të jetë . Atëherë,  për çdo . Meqenëse  është një 

nëngjysmëhipergrup ternar i H për çdo Ii ∈ , atëherë iTttt ⊆⋅⋅ 321 për çdo Ii ∈ . Si rrjedhim,  

i
Ii

Tttt I
∈

⊆⋅⋅ 321 , kështu që i
Ii

TI
∈

është një nëngjysmëhipergrup ternar i H . �

Teoremë 4.7.5 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe  një -kuazi-

hiperideal i  i tillë që . Atëherë  është një - kuazi-hiperideal i .  

Vërtetim. Eshtë e qartë se  është një gjysmëhipergrup ternar i H (nga Lema 4.7.4). Le të 

jetë . Atëherë,  

 dhe . Kjo sjell që 

 dhe  për çdo . Atëherë,  
 

për çdo , meqenëse  është një - kuazi-hiperideal i . Në këtë mënyrë,  

për çdo . Si rrjedhim, , kështu që është një - kuazi-hiperideal i .   �

Vërejtje 4.7.6 Le të jetë  bashkësia e gjithë numrave të plotë negativë  në lidhje me 
hiperveprimin ternar  të përcaktuar si më poshtë: , ku  është shumëzimi i 
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zakonshëm. Atëherë,  është një gjysmëhipergrup ternar. Le të jetë  për 

çdo . Atëherë,  është një  - kuazi-hiperideal i  për çdo . Por , 

kështu që kushti  është i nevojshëm.  

Përkufizim 4.7.7 Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar. Atëherë, një nëngjysmëhipergrup  
ternar   

1. R i H quhet hiperideal -i djathtë ( -right hyperideal) i H  në qoftë se .  
 2. M i H quhet hiperideal -lateral ( -lateral hyperideal) i H në qoftë se  

,
3. L i H quhet hiperideal -i majtë  ( -left hyperideal) i H në qoftë se ,  

ku  janë numra të plotë pozitivë dhe  është një numër i plotë çift.  
Teoremë 4.7.8 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Cdo hiperideal -i djathtë, 
-lateral dhe -i majtë i një gjysmëhipergrupi ternar  është një -kuazi-

hiperideal i . Por e anasjella mund të mos jetë e vërtetë.  
Vërtetim. Njëra anë e njëvlershmërisë është evidente. Anasjellas, le të jetë  dhe 

 përcaktohet si më poshtë:  
 

Mund të shihet lehtë se  është një gjysmëhipergrup ternar. Le të jetë 
. Verifikohet lehtë se  është një -kuazi-hiperideal i , por 

nuk është një hiperideal 2-i djathtë , hiperideal (1,1)-lateral dhe hiperideal 3-i majtë i .   �

Teoremë 4.7.9 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Atëherë, janë të vërteta pohimet e 
mëposhtme:   

1. Le të jetë  një hiperideal -i djathtë i  H i tillë që . Atëherë,  është një  

hiperideal m-i djathtë i H.  
 2. Le të jetë  një hiperideal -lateral i H i tillë që . Atëherë  është një 

hiperideal -lateral i H.  

 3. Le të jetë  një hiperideal n-i majtë i H i tillë që . Atëherë  është një 

hiperideal n-i majtë i H.  
Vërtetim. Vërtetimi është i ngjashëm me atë të Teoremës 4.7.5.  �

Teoremë 4.7.10 Le të jetë R një hiperideal -i djathtë, M një hiperideal -lateral dhe L 
një hiperideal -i majtë i një gjysmëhipergrupi ternar . Atëherë  është 
- kuazi-hiperideal i H.  

Vërtetim. Supozojmë se . Meqenëse çdo hiperideal -i djathtë, -lateral 
dhe n-i majtë i një  gjysmëhipergrupi ternar H është një  -kuazi-hiperideal i H, atëherë 
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R, M dhe L janë -kuazi-hiperideale të H. Eshtë e qartë se  është joboshe. 
Nga Teorema 4.7.5, kemi që  është një  -kuazi-hiperideal i H. �

Lemë 4.7.11 Le të jetë Q një -kuazi-hiperideal i një gjysmëhipergrupi ternar  
Atëherë   

1. është një hiperideal -i djathtë i .  
 2. është një hiperideal -lateral i .  
 3. është një hiperideal -i majtë i .  
Vërtetim. Eshtë e thjeshtë të tregojmë se  është nëngjysmëhipergrup ternar i . Të 

tregojmë tani se  është hiperideal -i djathtë i .  
 

Atëherë  është hiperideal -i djathtë i . Në mënyrë të ngjashme, mundemi të tregojmë se 
 është hiperideal -lateral i  dhe  është hiperideal -i majtë i .   �

Teoremë 4.7.12 Cdo -kuazi-hiperideal në një gjysmëhipergrup ternar të rregullt 
është prerja e një hiperideali -të djathtë, -lateral dhe -të majtë të .  
Vërtetim. Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar i rregullt dhe Q një -kuazi-

hiperideal i H. Atëherë,  dhe 
 janë përkatësisht hiperideal -i djathtë, -lateral dhe n-i majtë i H. Eshtë e 

qartë se  dhe  sjell që . Meqenëse H është i rregullt, atëherë 
 dhe . Kështu, 
 dhe . Tani  

 .  
Që këtej, .   �

Themi se një -kuazi-hiperideal  i një gjysmëhipergrupi ternar  ka vetinë e 
-prerjes në qoftë se  është prerja e një hiperideali -të djathtë, një hiperideali 

-lateral dhe një hiperideali -të majtë të . Provohet lehtë teorema e mëposhtme.  
Teoremë 4.7.13 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe  një -kuazi-

hiperideal i . Atëherë pohimet e mëposhtme janë ekuivalente:   
1. ka vetinë e -prerjes;  

 2. .
Nga sa thamë më sipër ka vend teorema që vijon. 
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Teoremë 4.7.14 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar i rregullt dhe  një  
nënbashkësi  e .  është një -kuazi-hiperideal i  vetëm atëherë kur  është 
prerja e një hiperideali -të djathtë, -lateral dhe -të majtë të .  

Teoremë 4.7.15 Le të jetë  një gjysmëhipergrup. Bashkësia  e gjithë -kuazi-
hiperidealeve të   të tilla që çdo familje e  ka një prerje joboshe, është një hiperlatisë e plotë.   

Vërtetim. Eshtë e qartë se L është pjesërisht e renditur në lidhje me përfshirjen. Nga 
Teorema 4.7.5, inferiori i çdo bashkësie të )),,(,( nqpm -kuazi-hiperidealeve )( IiQi ∈ është e 

qartë se është i
Ii

QI
∈
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)( IiQi ∈ . Ky është superiori i L . Me të vërtetë, për çdo )),,(,( nqpm -kuazi-hiperideal Q që 

përmban gjithë )( IiQi ∈ , kemi  












⋅⋅∪

∈∈∈
∨ m

i
Ii

i
Ii

i
Ii

HHQQQ )(= UU ∩











⋅⋅⋅⋅∪⋅⋅∪∩

∈∈∈

q
i

Ii

pq
i

Ii

p
i

Ii

HHQHHHQHQ UUU

=)(











⋅⋅∪∩

∈∈
i

Ii

n
i

Ii

QHHQ UU












⋅⋅∩⋅⋅⋅⋅∪⋅⋅∩⋅⋅∪

∈∈∈∈∈
i

Ii

nq
i

Ii

pq
i

Ii

pm
i

Ii
i

Ii

QHHHHQHHHQHHHQQ UUUUU )()(=

[ ] QHHHHQHHHQHHHQ nqpqpm ⋅⋅∩⋅⋅⋅⋅∪⋅⋅∩⋅⋅⊆ )()( .Q⊆ �

§4.8  (m, (p,q),n)- Kuazi-hiperidealet minimale në gjysmëhipergrupet 
ternare 

 

Në këtë seksion, studiojmë konceptin e kuazi-hiperidealit minimal të përgjithësuar  ose 
-kuazi-hiperidealit minimal të një gjysmëhipergrupi ternar H. Një -kuazi-

hiperideal Q i një gjysmëhipergrupi ternar H quhet -kuazi-hiperideal minimal 
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(minimal -quasi-hyperideal) i H, në qoftë se Q nuk përmban në mënyrë rigoroze asnjë 
- kuazi-hiperideal të H. Në mënyrë të ngjashme, përcaktojmë hiperidealin -të djathtë 

minimal, hiperidealin -lateral minimal dhe hiperidealin -të majtë minimal të një 
gjysmëhipergrupi ternar. Gjithashtu, prezantojmë dhe karakterizojmë gjysmëhipergrupin ternar të 
thjeshtë -të majtë (the -left simple ternary semihypergroup), gjysmëhipergrupin ternar të 
thjeshtë -lateral( -lateral simple ternary semihypergroup), gjysmëhipergrupin ternar të 
thjeshtë -të djathtë ( -right simple ternary semihypergroup). Disa veti të tyre shqyrtohen 
nëpërmjet hiperidealeve -të majta, -lateral dhe -të djathta. 

Lemë 4.8.1 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe . Atëherë, kanë vend 
pohimet e mëposhtme:   

1.   është një hiperideal -i djathtë i .  
 2.   është një hiperideal -lateral i .  
 3.   është një hiperideal -i majtë i .  
 4.  është një -kuazi-hiperideal i H.  

Vërtetim. (1), (2) dhe (3) janë evidente. (4) rrjedh nga (1), (2), (3) dhe Teorema 4.7.10.  �

Teoremë 4.8.2 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe  një -kuazi-
hiperideal i . Atëherë,  është minimal vetëm atëherë kur  është prerja e ndonjë hiperideali 

-të djathtë minimal , -lateral minimal  dhe -të majtë minimal  të .  
Vërtetim. Supozojmë se  është -kuazi-hiperideal minimal i dhe le të jetë 
. Atëherë, nga Lema e mësipërme kemi që  është hiperideal -i djathtë, 

 është hiperideal -lateral,  është hiperideal -i majtë 
dhe  është -kuazi-hiperideal i . 
Tani  

 

Meqenëse  është minimal, atëherë .  
Të tregojmë tani që  është hiperideal -i djathtë minimal i . Le të jetë  një 
hiperideal -i djathtë i  që përfshihet në . Atëherë  

 

Meqenëse  është një -kuazi-hiperideal i 
 dhe  është minimal, rrjedh që . Kjo sjell që 

 dhe si pasojë,  sjell që . Kështu, 
hiperideali -i djathtë  është minimal. Në mënyrë të ngjashme, mund të provojmë se 
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është hiperideal -lateral minimal i  dhe  është 
hiperideal -i majtë minimal i . 

Anasjellas, supozojmë se  për ndonjë hiperideal m-të djathtë minimal R, -
lateral minimal M dhe n-të majtë minimal L. Kështu,  dhe . Le të jetë  një 

-kuazi-hiperideal i H që përfshihet në Q. Atëherë 
. Në mënyrë të ngjashme,  dhe . 
Tani,  është një hiperideal m-i djathtë i H, përderisa . 
Në mënyrë të  ngjashme,  është një hiperideal -lateral i H dhe 

 është një hiperideal n-i majtë i H. Meqenëse R, M dhe L janë përkatësisht hiperideal 
m-i djathtë minimal, hiperideal -lateral minimal dhe hiperideal n-i majtë minimal i H,
atëherë  dhe . Në këtë mënyrë 

, kështu që . Si 
rrjedhim, Q është -kuazi-hiperideal minimal i H. �

Vërejtje 4.8.3 Një gjysmëhipergrup ternar H mund të mos të përmbajë një -kuazi-
hiperideal minimal. Për shembull, le të jetë  gjysmëhipergrupi ternar i Vërejtjes 4.7.6. Le 
të jetë . Atëherë Q është një -kuazi-hiperideal i . Le të  supozojmë se 
Q është -kuazi-hiperideal minimal i . Le të jetë . Atëherë, mund të 
tregojmë lehtë se  është një -kuazi-hiperideal i . Por  është një nënbashkësi e 
mirëfilltë e Q. Ky është kontradiksion! Pra,  nuk përmban një -kuazi-hiperideal 
minimal.  

Pohimet e mëposhtme japin kushte të nevojshme dhe të mjaftueshme për ekzistencën e një 
-kuazi-hiperideali minimal të një gjysmëhipergrupi ternar. Një rrjedhim i 

drejtpërdrejtë i Teoremës 4.8.2 është pohimi që vijon.  
Rrjedhim 4.8.4 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Atëherë,  përmban të paktën 

një -kuazi-hiperideal minimal vetëm atëherë kur përmban  të paktën një hiperideal 
-të djathtë minimal, të paktën një hiperideal -lateral minimal dhe të paktën një hiperideal
-të majtë minimal.  

Teoremë 4.8.5 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Atëherë, kanë vend pohimet e 
mëposhtme:   

1. Një hiperideal -i djathtë  është minimal vetëm atëherë kur  për çdo 

2. Një hiperideal -lateral M është minimal vetëm atëherë kur 
 për çdo .  

3.  Një hiperideal -i majtë  është minimal vetëm atëherë kur   për çdo .  
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4. Një -kuazi-hiperideal Q është minimal vetëm atëherë kur 
 për çdo .  

Vërtetim. (1). Le të supozojmë se hiperideali -i djathtë  është minimal dhe . 
Atëherë . Nga Lema 4.8.1, kemi që  është një hiperideal -
i djathtë i . Meqenëse  është hiperideal -i djathtë minimal i , atëherë . 

Anasjellas, supozojmë se  për çdo . Le të jetë  një  hiperideal -i 
djathtë i  i cili përfshihet në . Le të jetë . Atëherë . Nga supozimi, kemi 

 për çdo . . Kjo sjell që  dhe si rrjedhim, 
, kështu që  është hiperideal -i djathtë minimal. 

Në mënyrë të ngjashme  vërtetohen (2), (3) dhe (4).  �

Në vazhdim, prezantojmë dhe karakterizojmë gjysmëhipergrupet ternare të thjeshta n-të 
majta, të thjeshtë -lateral, të thjeshta m-të djathta. Disa veti të tyre shqyrtohen nëpërmjet 
hiperidealeve n-të majta, -lateral dhe -të djathta.  

Përkufizim 4.8.6 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar pa zero. H quhet i thjeshtë 
-lateral ( -lateral simple) në qoftë se nuk përmban asnjë hiperideal -lateral të 

mirëfilltë. 
Përkufizim 4.8.7 Le të  jetë  një gjysmëhipergrup ternar pa zero. H quhet i thjeshtë n-i 

majtë (n-left simple) në qoftë se  nuk përmban asnjë hiperideal n-të majtë të mirëfilltë.  
Përkufizim 4.8.8 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar pa zero. H quhet i thjeshtë m-i 

djathtë (m-right simple) në qoftë nuk përmban asnjë hiperideal m-të djathtë të mirëfilltë.  
Përkufizim 4.8.9 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar pa zero.  quhet -

kuazi-i thjeshtë në qoftë nuk përmban asnjë -kuazi-hiperideal.  
Teoremë 4.8.10 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Janë të vërteta pohimet e 

mëposhtme:   
1. H është një gjysmëhipergrup ternar i thjeshtë n-i majtë vetëm atëherë kur  

për çdo .  
 2. H është një gjysmëhipergrup ternar i thjeshtë m-i djathtë vetëm atëherë kur 

 për çdo .  
 3. H është një gjysmëhipergrup ternar i thjeshtë -lateral vetëm atëherë kur 

 për çdo .  
 4. H është një gjysmëhipergrup ternar -kuazi-i thjeshtë vetëm atëherë kur 

 për çdo .
Vërtetim. (1) Meqenëse H është gjysmëhipergrup ternar i thjeshtë n-i majtë, kemi që H është 

hiperideal n-i majtë minimal i  H. Nga Teorema 4.8.5(3), kemi  për çdo  
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Anasjellas, supozojmë se  për çdo . Nga Teorema 4.8.5(3), H është një 
hiperideal n-i majtë minimal i H dhe si rrjedhim, H është një gjysmëhipergrup ternar i thjeshtë n-i 
majtë. 

(2), (3) dhe (4) mund të vërtetohen në mënyrë të ngjashme me (1).  �

Teoremë 4.8.11 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Janë të vërteta pohimet e 
mëposhtme:   

1. Në qoftë se një hiperideal -i majtë  i  është   gjysmëhipergrup ternar i thjeshtë -i 
majtë, atëherë  është  hiperideal -i majtë minimal i ;  

 2. Në qoftë se një hiperideal -i djathtë  i  është gjysmëhipergrup ternar i thjeshtë -i 
djathtë, atëherë  është  hiperideal -i djathtë minimal i ;  

 3. Në qoftë se një hiperideal -lateral  i  është gjysmëhipergrup ternar i thjeshtë 
-lateral, atëherë  është  hiperideal -lateral minimal i ;  

 4. Në qoftë se një -kuazi-hiperideal  i  është gjysmëhipergrup ternar 
-kuazi-i thjeshtë, atëherë  është  -kuazi-hiperideal minimal i .  

Vërtetim. (1). Le të jetë L një gjysmëhipergrup ternar i thjeshtë n-i majtë. Nga Teorema 
4.8.10(1), kemi  për çdo . Për çdo , kemi 

. Nga Teorema 4.8.5(3) rrjedh që L është minimal. 
(2), (3) dhe (4) vërtetohen në mënyrë të ngjashme me (1).  �

§4.9  (m, (p,q),n)- Bi-hiperidealet në gjysmëhipergrupet ternare 
 

Në këtë seksion, përkufizojmë bi-hiperidealet e përgjithësuara në një gjysmëhipergrup ternar, 
domethënë shqyrtojmë -bi-hiperidealet dhe vetitë e tyre. 

Përkufizim 4.9.1 Një nëngjysmëhipergrup ternar B i një gjysmëhipergrupi ternar  

quhet bi-hiperideal i përgjithësuar (generalized bi-hyperideal) ose -bi-hiperideal (

-bi-hyperideal) i H, në qoftë se , ku 
 janë numra të plotë pozitivë dhe  dhe  janë tek.  

Vërejtje 4.9.2 Cdo bi-hiperideal i një gjysmëhipergrupi ternar H është -bi-

hiperideal i H, por siç  ilustrohet nga shembujt e mëposhtëm,  jo çdo -bi-hiperideal i 
një gjysmëhipergrupi ternar H është bi-hiperideal i H.  

Shembull 4.9.3 Le të jetë H gjysmëhipergrupi ternar i Shembullit 4.7.3 dhe 
. Vërtetohet lehtë se B është një -bi-hiperideal i 

H, por nuk është bi-hiperideal i H meqenëse , por .  
Teoremë 4.9.4 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe  një -bi-

hiperideal i  i tillë që . Atëherë  është një -bi-hiperideal i .  

Vërtetim. Evident.   �
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Vërejtje 4.9.5 Le të jetë  bashkësia e gjithë numrave të plotë negativë e pajisur me 
hyperveprimin ternar  të përcaktuar si më poshtë:  , ku  është 

shumëzimi i zakonshëm. Atëherë,  është një  gjysmëhipergrup ternar. Le të jetë 

 për çdo . Atëherë,  është -bi-hiperideal i  për çdo

. Por , kështu që kushti  është i nevojshëm.  

Teoremë 4.9.6 Cdo -kuazi-hiperideal i një gjysmëhipergrupi ternar  

është një -bi-hiperideal i .  

Vërtetim. Le të jetë  një -kuazi-hiperideal i . Atëherë  

 
Në mënyrë të ngjashme,  

 

Përsëri, , kështu që  

 .  
Gjithashtu,  

 .
Si rrjedhim,  

.

Që këtej,  është një -bi-hiperideal i .  �

Vërejtje 4.9.7 Jo çdo  -bi-hiperideal është një -kuazi-hiperideal i 
H dhe kjo ilustrohet nga shembulli që vijon.  

Shembull 4.9.8 Le të jetë  bashkësia e gjithë numrave të plotë negativë  pa 

 e pajisur me hiperveprimin ternar  të përcaktuar si më poshtë: , 

ku  është shumëzimi i zakonshëm. Atëherë,  është një gjysmëhipergrup ternar. Le 

të jetë . Vërtetohet lehtë se B është -bi-

hiperideal i H. Kështu, . Por 

, kështu që B nuk  është -kuazi-hiperideal i H.  
Shembull 4.9.9 Le të jetë  gjysmëhipergrupi ternar i Shembullit 4.7.3. Le të jetë 

. Vërtetohet lehtë se B është një -bi-hiperideal i 

H, por nuk është një -kuazi-hiperideal i H.  
Teoremë 4.9.10  Një nëngjysmëhipergrup ternar B i një gjysmëhipergrupi ternar të rregullt 

H është -bi-hiperideal i  vetëm atëherë kur .  
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Vërtetim. Supozojmë se B është -bi-hiperideal i një gjysmëhipergrupi ternar të 

rregullt H. Le të jetë . Atëherë ekziston  i tillë që . Kjo sjell që 
, kështu që . Tani,  

 .
Atëherë, . 
Anasjellas, në qoftë se , atëherë  

 ,

kështu që B është  një -bi-hiperideal i H. �

Teoremë 4.9.11 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar i rregullt. Atëherë çdo 

-bi-hiperideal i  është një -kuazi-hiperideal i H.  

Vërtetim. Le të jetë B një -bi-hiperideal i H. Le të jetë 

. Atëherë,  

 dhe . Meqenëse H është 
i rregullt, atëherë për çdo , ekziston një element x i H i tillë që . Atëherë 

 

Pra, . Atëherë, , 

kështu që B është një -kuazi-hiperideal i H. �

Vërtetohen lehtë pohimet e mëposhtme: 
Pohim 4.9.12 Prerja e një -bi-hiperideali B të një gjysmëhipergrupi ternar 

 me një  nëngjysmëhipergrup ternar T të H është ose boshe ose një -bi-
hiperideal i T.  

Pohim 4.9.13 Le të jetë B një -bi-hiperideal i një gjysmëhipergrupi ternar H 

dhe  dy nëngjysmëhipergrupe ternare të . Atëherë, ,  dhe  

janë -bi-hiperideale të H.  

Pohim 4.9.14 Le të jenë  dhe  tre -bi-hiperideale të një 

gjysmëhipergrupi ternar H. Atëherë,  është një -bi-hiperideal i H.  
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Pohim 4.9.15 Le të jenë  dhe  tre -kuazi-hiperideale të një 

gjysmëhipergrupi ternar . Atëherë,  është një -bi-hiperideal i H.  

Pohim 4.9.16 Le të jetë R një hiperideal -i djathtë,  një hiperideal -lateral dhe L 

një hiperideal -i majtë i një gjysmëhipergrupi ternar . Atëherë,  gjysmëhipergrupi ternar 

 i H është -bi-hiperideal i H.  

Teoremë 4.9.17 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar i rregullt. Në qoftë se B është 

një - bi-hiperideal i H, atëherë .  

Vërtetim. Le të jetë  një -bi-hiperideal i H. Le të jetë . Atëherë  
Meqenëse H është i rregullt, atëherë  ekziston  i tillë që . Tani 

. Në mënyrë të 
ngjashme, nga vetia e  rregullsisë, është e thjeshtë të  tregojmë që 

. Kështu, . 

Meqenëse B është një -bi-hiperideal i H, atëherë 

. Pra, .  �

Rrjedhim 4.9.18 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar i rregullt. Në qoftë se Q është 

një -kuazi-hiperideal i H, atëherë .  

Vërtetim. Meqenëse çdo -kuazi-hiperideal i H është një -bi-
hiperideal i H, rezultati i duhur rrjedh në mënyrë të drejtpërdrejtë.  �

Teoremë 4.9.19 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Në qoftë se A është një 

-bi-hiperideal i H dhe B është një -bi-hiperideal i A i tillë që 

, atëherë B është një -bi-hiperideal i H.  

Vërtetim. Kemi:  

 

Kështu, B është një -bi-hiperideal i H. �

§4.10  (m, (p,q),n)- Bi-hiperidealet minimale në gjysmëhipergrupet ternare 
 
Në këtë seksion, prezantojmë konceptin e bi-hiperidealit minimal të përgjithësuar ose 

-bi-hiperidealit minimal në gjysmëhipergrupet ternare  dhe shqyrtojmë veti të tyre. 
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Përkufizim 4.10.1 Një -bi-hiperideal i një gjysmëhipergrupi ternar 

quhet -bi-hiperideal minimal ( minimal -bi-hyperideal) i  në qoftë se 

 nuk përmban asnjë -bi-hiperideal të .  

Lemë 4.10.2 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe . Atëherë kanë vend 
pohimet e mëposhtme:   

1.   është një hiperideal -i djathtë i H.

2.   është një hiperideal -lateral i H.

3.   është një hiperideal -i majtë i H.

4.   është një -bi-hiperideal.  
Vërtetim. (1), (2) dhe (3) janë evidente dhe (4) rrjedh nga (1), (2), (3).  �

Teoremë 4.10.3 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe B një -bi-
hiperideal i H. Atëherë B është minimal vetëm atëherë kur B jepet si prodhim i ndonjë hiperideali 
m-të djathtë minimal R, hiperideali -lateral minimal M dhe hiperideali n-të majtë minimal 
L të H.  

Vërtetim. Supozojmë se B është -bi-hiperideal minimal i H. Le të jetë . 

Atëherë, nga Lemma e mësipërme,  është një hiperideal -i djathtë,  

është një hiperideal - lateral,  është një hiperideal -i majtë dhe 

 është një -bi-hiperideal i . Tani, 

.

Meqenëse  është minimal, rrjedh që . Le të 

tregojmë tani  se  është hiperideal -i djathtë minimal i . Le të jetë  një 

hiperideal -i djathtë i  që përfshihet në . Atëherë 

. Meqenëse  

është një -bi-hiperideal i  dhe  është  minimal, atëherë 

. Kjo sjell që . Si rrjedhim, 

, kështu që  është minimal. Në 

mënyrë të ngjashme vërtetohet se  është hiperideal -lateral minimal i H dhe 

 është hiperideal -i majtë minimal i H.
Anasjellas, supozojmë se  për ndonjë hiperideal -të djathtë minimal R,

hiperideal -lateral minimal M dhe hiperideal -të majtë minimal L. Kështu, , 

 dhe . Le të jetë  një -bi-hiperideal i H që përfshihet në B.
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Atëherë, . Në mënyrë të ngjashme, 

 dhe . 

Tani, , kështu që  është një hiperideal 

-i djathtë i . Në mënyrë të ngjashme,  është një hiperideal -lateral dhe 

 një  hiperideal -i majtë i . Meqenëse  dhe  janë përkatësisht 

hiperideal -i djathtë minimal, hiperideal -lateral minimal dhe hiperideal -i majtë 

minimal të , atëherë  dhe . Në këtë 

mënyrë, , kështu që . 

Rrjedhimisht, B është -bi-hiperideal minimal i H. �

Përkufizim 4.10.4 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Atëherë, H quhet  
gjysmëhipergrup ternar bi-i thjeshtë (bi-simple ternary semihypergroup) në qoftë se H është 

-bi-hiperideali i vetëm i H.  

Teoremë 4.10.5 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe B një -bi-

hiperideal i H. Atëherë B është -bi-hiperideal minimal i H vetëm atëherë kur B është 
gjysmëhipergrup ternar bi-i thjeshtë.  

Vërtetim. Supozojmë se  është një -bi-hiperideal minimal i . Le të jetë  

një -bi-hiperideal i . Atëherë  . 

Nga Teorema 4.9.11,  është një -bi-hiperideal i . Atëherë, 

.
Meqenëse  është minimal, rrjedh se . Eshtë e lehtë të tregojmë se 

 është një -bi-hiperideal i . Meqë  

është minimal, atëherë . Kjo sjell që  

. Kështu, . Rrjedhimisht,  është një bi- 
gjysmëhipergrup ternar bi-i thjeshtë. Anasjellas, supozojmë se  është gjysmëhipergrup ternar 
bi-i thjeshtë. Le të jetë C një -bi-hiperideal i H i tillë që . Atëherë, 

. Që 

këtej rrjedh se C është një -bi-hiperideal i B. Meqenëse B është gjysmëhipergrup 
ternar bi-i thjeshtë, rrjedh që . Pra, B është minimal.  �
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KKaappiittuullllii 55

DISA REZULTATE MBI REGULLSINË E 

GJYSMËHIPERGRUPEVE TERNARE 
 
§5.1  Gjysmëhipergrupet ternare të rregullta 
 
Koncepti i rregullsisë i tipeve të ndryshme të strukturave algjebrike është paraqitur dhe  

karakterizuar nga autorë të ndryshëm si Neumann, Iseki, Kovacs, Lajos etj. [88-91]. Autorë të 
ndryshëm kanë studjuar konceptin e rregullsisë në sistemet algjebrike ternare [92-96]. Në këtë 
seksion  ne përgjithësojmë konceptin e rregullsisë në gjysmëhipergrupet ternare, studjojmë disa 
veti të  gjysmëhipergrupeve ternare të rregullta dhe i  karakterizojmë ato nëpërmjet llojeve të 
ndryshme të hiperidealeve të gjysmëhipergrupeve ternare. 

Përkufizim 5.1.1 Një gjysmëhipergrup ternar H quhet i rregullt (regular) në qoftë se për 
çdo , ekziston një  element  i tillë që .  

Eshtë e qartë se çdo hipergrup ternar është një gjysmëhipergrup ternar i  rregullt. 
Gjysmëhipergrupet ternare të Shembullit 3.1.15 dhe 3.1.18 janë gjysmëhipergrupe ternare të 

rregullta. 
Theksojmë se çdo hiperideal i majtë dhe i djathtë i një gjysmëhipergrupi ternar të rregullt 

mund të mos jetë një gjysmëhipergrup ternar i rregullt; ndërkaq, për një hiperideal lateral të një 
gjysmëhipergrupi ternar të rregullt, ka vend  lema e mëposhtme: 

Lemë 5.1.2 Cdo hiperideal lateral i një gjysmëhipergrupi ternar të rregullt H është 
gjysmëhipergrup ternar i rregullt.  

Vërtetim. Le të jetë  një hiperideal lateral i një gjysmëhipergrupi ternar të rregullt . 
Atëherë, për çdo , ekziston  i tillë që . Kemi 

, kështu që ekziston  i 

tillë që . Kjo sjell që  është një gjysmëhipergrup ternar i  rregullt.  �

Vërejtje. Cdo hiperideal i një gjysmëhipergrupi ternar të  rregullt H është  gjysmëhipergrup 
ternar i  rregullt. 

Në  teoremën e  mëposhtme karakterizojmë gjysmëhipergrupet ternare të rregullta. 
Teoremë 5.1.3 Le të jetë  një gjysmëhipergrup  ternar. Atëherë, pohimet e 

mëposhtme janë  ekuivalente:   
1.  H është i rregullt.

Ha ∈ Hx ∈ ),,( axafa ∈

L H
La ∈ Hx ∈ ),,( axafa ∈

),,()),,,(,()),,(,,(),,( aLafaxaxfafaxafxafaxafa ⊆⊆⊆∈ Lb∈

),,( abafa ∈ L

),( fH
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2.  Për çdo  hiperideal të djathtë R, hiperideal lateral M dhe hiperideal të majtë L të H, 
.

3.  Për , .

4.  Për , .  

Vërtetim. . Le të jetë H një gjysmëhipergrup  ternar i rregullt. Le të jenë R, M dhe L
përkatësisht hiperideal i djathtë, hiperideal lateral dhe hiperideal i majtë i H. Atëherë, është e 
qartë se . Tani, për , kemi që  për ndonjë 

. Kjo sjell që  . Në këtë mënyrë 

kemi që . Pra, gjetëm që . 

Eshtë e qartë se  dhe . 

Mbetet të tregojmë se . 

Le të jetë . Eshtë e qartë se . Atëherë, 

kemi që .

Në këtë mënyrë gjetëm se , kështu që ekziston një element  i tillë që 

. Që këtej rrjedh se  është i  rregullt dhe  si rrjedhim,  është i rregullt.  �

Rrjedhim 5.1.4 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Atëherë pohimet e mëposhtme 
janë ekuivalente:   

1.   është i rregullt.
2.  Për çdo  hiperideal të djathtë   dhe hiperideal të majtë  të , . 

3.  Për , . 

4.  Për , . 

Teoremë 5.1.5 Një gjysmëhipergrup ternar  është i  rregullt vetëm atëherë  kur çdo 
hiperideal i  është idempotent.  

Vërtetim. Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar i rregullt dhe  një  hiperideal i 
çfarëdoshëm i . Atëherë . Le të jetë . Atëherë ekziston 

 i tillë që . Meqenëse  është një hiperideal dhe , 

, kështu që . Si pasojë, 

 dhe përfundimisht . Pra,  është idempotent. 
Anasjellas, supozojmë se çdo hiperideal i H është idempotent. Le të jenë A, B dhe C tre 

hiperideale të H. Atëherë  dhe 

. Kjo sjell që . Gjithashtu, 

. Nga ana tjetër, meqenëse  është 

një hiperideal i H, , kështu që 

LMRLMRf ∩∩=),,(

Hcba ∈,, lmrlmr cbacbaf ∩∩=),,(

Ha ∈ lmrlmr aaaaaaf ∩∩=),,(

(2)(1) ⇒

LMRLMRf ∩∩⊆),,( LMRa ∩∩∈ ),,( axafa ∈

Hx ∈ ),,()),,(,),,,((),,( LMRfaxafxaxaffaxafa ⊆⊆∈

),,( LMRfLMR ⊆∩∩ LMRLMRf ∩∩=),,(

(3)(2) ⇒ (4)(3) ⇒

(1)(4) ⇒

Ha ∈ ),,(= lmrlmr aaafaaaa ∩∩∈

),,(}){),,(},{),,,,(),,(},{),,(( aHafaaHHfaHHaHHfHaHfaHHaffa ⊆∪∪∪∪∈

),,( aHafa∈ Hx ∈

),,( axafa ∈ a H
),( fH

H
R L H LRLHRf ∩=),,(

Hba ∈, lrlr babHaf ∩=),,(

Ha ∈ lrlr aaaHaf ∩=),,(

H
H

H I
H IIHHfIIIf ⊆⊆ ),,(),,( Ia ∈

Hx ∈ )),,(,,(),,( axafxafaxafa ⊆∈ I Ia ∈

Ixaxf ⊆),,( ),,()),,(,,(),,( IIIfaxafxafaxafa ⊆⊆∈

),,( IIIfI ⊆ IIIIf =),,( I

BHBHfCBAfAHHAfCBAf ⊆⊆⊆⊆ ),,(),,(,),,(),,(

CCHHfCBAf ⊆⊆ ),,(),,( CBACBAf ∩∩⊆),,(
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dhe si rrjedhim . Atëherë, nga Teorema 3.23.3, 
rrjedh që H është një gjysmëhipergrup ternar i rregullt.  �

Teoremë 5.1.6 Një gjysmëhipergrup ternar ndërrimtar H është i  rregullt vetëm atëherë kur 
çdo hiperideal i H është gjysmëprim.  

Vërtetim. Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar i rregullt ndërrimtar dhe I një  hiperideal i 
çfarëdoshëm i H i tillë që  për çdo hiperideal A të H. Nga Teorema 5.1.3  rrjedh se 

, prandaj  , kështu që I është një hiperideal gjysmëprim i H.
Anasjellas, supozojmë se çdo hiperideal i një gjysmëhipergrupi ternar  ndërrimtar H është 

gjysmëprim. Le të jetë . Atëherë  është një hiperideal i H. Nga hipoteza, 

 është një hiperideal gjysmëprim i H. Në qoftë se , atëherë vërtetimi 

përfundon këtu. Le të supozojmë se . Atëherë  

 ( , , )f a a a  

prandaj, . Kjo sjell që  meqenëse  është 

një hiperideal gjysmëprim i H. Si rrjedhim,  për ndonjë  dhe që këtej, H
është një gjysmëhipergrup ternar i rregullt.   �

Le të jetë N hiperideali nuklear (nuclear hyperideal) i një gjysmëhipergrupi ternar  i 

cili është prerja e gjithë hiperidealeve të H, prerja e gjithë hiperidealeve të djathta të H,

prerja e gjithë hiperidealeve lateral të H dhe  prerja e gjithë hiperidealeve të majta të H. Në 

qoftë se , atëherë është e qartë se . 

 Teoremë 5.1.7 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe . 
Atëherë, H është i rregullt vetëm atëherë kur  është gjysmëhipergrup  ternar i  rregullt.  

Vërtetim. Në qoftë se H është i rregullt, atëherë është e qartë se N është gjithashtu i rregullt si  
hiperideal. 

Anasjellas, supozojmë se N është një hiperideal i rregullt i H, kështu që për çdo hiperideal të 
djathtë R, hiperideal lateral M dhe  hiperideal të majtë L të H,

.

Meqenëse  është njëkohësisht  hiperideal i djathtë dhe i majtë, atëherë  

 .  

 Që këtej, .   �
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Rrjedhim 5.1.8 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe . 
Atëherë,  është i rregullt vetëm atëherë kur çdo hiperideal i H është i  rregullt.  

Vërtetim. Në qoftë se H është i rregullt, atëherë N është një hiperideal i rregullt. Që këtej, çdo 
hiperideal I i cili  përmban domosdoshmërisht N, është  gjithashtu  hiperideal i rregullt. 

Anasjellas, në qoftë se çdo hiperideal i H është i  rregullt atëherë, aq më tepër është i 
rregullt N. Si rrjedhim, nga Teorema 5.1.7, H është gjysmëhipergrup ternar i rregullt.  �

Teoremë 5.1.9 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe I një hiperideal i H. 
Pohimet e mëposhtme janë ekuivalente:   

1.   është hiperideal i rregullt i H;

2.  Për çdo , ;  

 3.  Për çdo , ose ose ,  

 për .  

Vërtetim. . Supozojmë se I është një hiperideal i rregullt. Atëherë për çdo ,  

 .  

 Për më tepër, meqenëse secila nga tre bashkësitë në anën e djathtë përmban I, kemi:   

 

. Vërejmë se  

 

Në të njëjtën mënyrë, marrim  

 

),( fH lmr NNNN ===
H

),( fH

I
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Atëherë 
 

Përfundimi është  i qartë. 
. Le të jenë  një hiperideal i djathtë i çfarëdoshëm,  një  hiperideal lateral i 

çfarëdoshëm,  një hiperideal i majtë i çfarëdoshëm i , të tillë që përmbahen të gjithë në . 
Supozojmë se  plotëson kushtin (3). Eshtë e qartë se, .  

 Le të jetë . Nga (3), kemi që  ose , ose 

 për . Vërejmë gjithashtu, se në rastin e dytë 
dhe të tretë kemi që:  

 

kështu që në dy rastet e fundit kemi  për 

. Pra, në çdo rast kemi që    dhe si përfundim  

. �

Teoremë 5.1.10 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe  një hiperideal i  
rregullt i . Atëherë, për çdo hiperideal të djathtë , hiperideal lateral , dhe hiperideal të 
majtë  të , në qoftë se , atëherë .  

Vërtetim. Supozojmë se  dhe  është një hiperideal i rregullt. Atëherë  

 

�

Rrjedhim 5.1.11 Një hiperideal i  rregullt dhe fortësisht irreducible është gjithmonë prim.  
Rrjedhim 5.1.12 Cdo hiperideal i  regullt është prim.  

Teoremë 5.1.13 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar i  rregullt  dhe Q një 
nënbashkësi joboshe e H. Atëherë, Q është një  kuazi-hiperideal vetëm atëherë kur  

.
Vërtetim. Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar i  rregullt dhe Q një kuazi-hiperideal i H.

Atëherë  

).,,(=),,(= aHHfIaHHfIaI lll ∪∪∪
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=)),,(,),,(,),,((= lmm aHHfIHaHfIHHafIfI ∪∪∪∪
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, dhe 
 

dhe që këtej 
 

Anasjellas, supozojmë se   është i  rregullt dhe  
 .  

Atëherë 
 

�

Teoremë  5.1.14 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar i  rregullt  dhe  tre 
kuazi-hiperideale të . Atëherë  është një kuazi-hiperideal.  

Vërtetim. 

�

Rrjedhim 5.1.15  Familja e gjithë kuazi-hiperidealeve të një gjysmëhipergrupi ternar të 
rregullt është gjysmëhipergrup ternar.  

 
§5.2  Gjysmëhipergrupet ternare plotësisht të rregullta dhe intra të 

rregullta 
 
Në këtë seksion studiojmë disa veti të gjysmëhipergrupeve ternare plotësisht të rregullta dhe 

intra të rregullta dhe i  karakterizojmë ato nëpërmjet llojeve të ndryshme të hiperidealeve të 
gjysmëhipergrupeve ternare. 

Përkufizim 5.2.1 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Një element  quhet i  
rregullt i majtë (përkatësisht i  djathtë) (left (resp. right) regular) në qoftë se ekziston një element 

 i tillë që  (përkatësisht ).  
Në qoftë se të gjitha elementet e një gjysmëhipergrupi ternar H janë të rregullta të majta 

(përkatësisht të djathta), atëherë H quhet i rregullt  i majtë (përkatësisht i djathtë) ( left (resp. 
right) regular). 

Përkufizim 5.2.2 Le të jetë  një gjysmëhipergrup  ternar. Një element  quhet  
plotësisht i rregullt (completely regular) në qoftë se është i  rregullt i majtë, i  rregullt i djathtë 
dhe i rregullt.  
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Në qoftë se të gjitha  elementët e H janë plotësisht të rregullta, atëherë H quhet plotësisht i  
rregullt. Gjysmëhipergrupi ternar i Shembullit 3.1.15 është një gjysmëhipergrup ternar plotësisht 
i rregullt. 

Përkufizim 5.2.3 Një hiperideal i mirëfilltë A i një gjysmëhipergrupi ternar H quhet 
hiperideal plotësisht gjysmëprim (completely semiprime) i H në qoftë se nga  
rrjedh që  për çdo element .  

Teoremë 5.2.4 Një gjysmëhipergrup ternar  është  i rregullt i majtë (përkatësisht i 
djathtë) vetëm atëherë kur çdo hiperideal i  majtë (përkatësisht i djathtë) i  është plotësisht 
gjysmëprim.  

Vërtetim. Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar i rregullt i majtë dhe L një hiperideal i 
majtë i çfarëdoshëm i H. Supozojmë se  për . Meqenëse H është i rregullt i 
majtë, atëherë ekziston një element  i tillë që 

. Si rrjedhim, L është 
plotësisht gjysmëprim. 

Anasjellas, supozojmë se çdo hiperideal i majtë i  është plotësisht gjysmëprim. Për çdo 
, është një hiperideal i majtë  i . Atëherë, nga hipoteza,  është 

një hiperideal plotësisht gjysmëprim  i . Dimë që . Meqenëse 

 është plotësisht gjysmëprim, rrjedh që . Pra, ekziston një element 

 i tillë që . Rrjedhimisht,  është i rregullt i majtë. Meqenëse  është një 
element i çfarëdoshëm, rrjedh që  është i rregullt i majtë.  �

Në mënyrë të ngjashme, vërtetohet  teorema për rregullsinë e djathtë.  
Pohim 5.2.5 Një gjysmëhipergrup ternar  është plotësisht i rregullt vetëm atëherë kur 

 për çdo .  
Vërtetim. Supozojmë se  është një gjysmëhipergrup  ternar plotësisht i rregullt. Le të jetë 

. Atëherë, nga përkufizimi, kemi që  dhe , domethënë 

. Meqenëse  është plotësisht i rregullt, atëherë  ekziston një 

element  i tillë që . Pra, kemi që  

 

Anasjellas, supozojmë se për çdo , . Atëherë 

1. , domethënë  është i  rregullt. 

2. , domethënë  është i  rregullt i majtë. 

3. , domethënë  është i rregullt i djathtë  
Si rrjedhim, H është plotësisht i rregullt.   �

Teoremë 5.2.6 Një gjysmëhipergrup  ternar  është plotësisht i rregullt vetëm atëherë 
kur çdo bi-hiperideal i H është plotësisht gjysmëprim.  
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Vërtetim. Supozojmë se H është gjysmëhipergrup ternar plotësisht i rregullt. Le të jetë B një 
bi-hiperideal i çfarëdoshëm i H dhe  për . Meqenëse H është plotësisht i 

rregullt, nga Pohimi 5.2.5 rrjedh që . Kjo sjell që ekziston  i tillë që  

 

Kjo tregon se B është plotësisht gjysmëprim. 
Anasjellas, supozojmë se çdo bi-hiperideal i H është plotësisht gjysmëprim. Meqenëse çdo 

hiperideal i majtë dhe i djathtë i një gjysmëhipergrupi ternar H është një bi-hiperideal i H, atëherë 
çdo hiperideal i majtë dhe i djathtë i H është plotësisht gjysmëprim. Si rrjedhim, nga Teorema 
5.2.4 kemi që H është  njëkohësisht i rregullt i majtë dhe i djathtë. 

Le të jetë . Shqyrtojmë . Le të jetë  dhe . 

Për  kemi që:  

 

Kjo sjell që , domethënë  

është një bi-hiperideal i . Meqenëse  dhe  është plotësisht 

gjysmëprim, rrjedh që  për çdo . Pra,  është i rregullt. Kjo përfundon 
vërtetimin.   �

Teoremë 5.2.7 Në qoftë se është një  gjysmëhipergrup ternar plotësisht i rregullt, 
atëherë çdo bi-hiperideal i  është idempotent.  

Vërtetim. Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar plotësisht i rregullt dhe B një bi-hiperideal 
i H. Meqenëse H është gjysmëhipergrup ternar plotësisht i rregullt, do të jetë gjithashtu dhe një 
gjysmëhipergrup ternar i rregullt. Le të jetë . Atëherë, ekziston  i tillë që 

. Kjo sjell që  dhe që këtej . Gjithashtu, 

. Pra, gjetëm që . Përsëri, nga Pohimi 3.24.5, kemi që 

. Kjo sjell që . 

Rrjedhimisht, .   �

Përkufizim 5.2.8 Një gjysmëhipergrup ternar  quhet intra i  rregullt (intra-regular)

në qoftë se për çdo element , ekzistojnë elementet  të tilla që .  

Teoremë 5.2.9 Në qoftë se  është një gjysmëhipergrup ternar intra i rregullt, atëherë 
për çdo hiperideal të majtë L, hiperideal lateral M dhe hiperideal të djathtë R të H, 

.
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Vërtetim. Supozojmë se H është një gjysmëhipergrup ternar intra i rregullt. Le të jenë L, M 
dhe R përkatësisht një hiperideal i majtë, një hiperideal lateral dhe një hiperideal i djathtë i H.
Tani, për , kemi që  për . Kjo sjell që 

. Si 

rrjedhim, .   �

Pohim 5.2.10 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar intra i rregullt. Atëherë, një 
nënbashkësi  joboshe I e H është  hiperideal i H vetëm atëherë kur I është hiperideal lateral i H.  

Vërtetim. Eshtë e qartë se, në qoftë se I është hiperideal i H, atëherë I është  hiperideal lateral 
i H.

Anasjellas, le të jetë I një hiperideal lateral i një gjysmëhipergrupi ternar intra të rregullt. Le 
të jetë  dhe . Atëherë , kështu që ekzistojnë elementet  të tilla që 

. Kemi  dhe 

. Kjo sjell që I është njëkohësisht  hiperideal i 
majtë dhe hiperideal i djathtë i H. Si rrjedhim, I është  hiperideal i H. �

Lemë 5.2.11 Cdo hiperideal lateral i një gjysmëhipergrupi ternar intra të rregullt  
është një gjysmëhipergrup ternar intra i rregullt. 

Vërtetim. Le të jetë L një hiperideal lateral i një gjysmëhipergrupi ternar intra të rregullt H.
Atëherë, për çdo , ekzistojnë  të tilla që . Tani,   

.

Që këtej rrjedh se ekzistojnë  të tilla që . Rrjedhimisht, L është 
gjysmëhipergrup ternar intra i rregullt.   �

Nga Pohimi 3.24.10 marrim rrjedhimin që vijon:  
Rrjedhim 5.2.12 Cdo hiperideal i një gjysmëhipergrupi ternar intra të rregullt H është 

gjysmëhipergrup ternar intra i rregullt. 
Teoremë 5.2.13 Le të jetë I një hiperideal i një gjysmëhipergrupi ternar intra të rregullt H 

dhe J një hiperideal i I. Atëherë J është hiperideal i gjithë gjysmëhipergrupit ternar H.  
Vërtetim. Mjafton të tregojmë se J është hiperideal lateral i H. Le të jetë  dhe 

. Atëherë . Duhet të tregojmë tani se . Nga Rrjedhimi 5.2.12, 
kemi që  është një gjysmëhipergrup ternar intra i rregullt. Pra, ekzistojnë  të tilla që 

 
Si rrjedhim, J është  hiperideal lateral i H. �

Teoremë 5.2.14 Një gjysmëhipergrup ternar  është intra i rregullt  vetëm atëherë kur 
çdo hiperideal i H është plotësisht gjysmëprim.  
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Vërtetim. Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar intra i rregullt dhe I një hiperideal i H. Le 
të jetë  për . Meqenëse H është intra i rregullt, ekzistojnë  të tilla 

që . Atëherë, I është plotësisht gjysmëprim. 
Anasjellas, supozojmë se çdo hiperideal i H është plotësisht gjysmëprim. Le të jetë . 

Atëherë . Kjo sjell që , meqenëse  është 
plotësisht gjysmëprim. Tani,   

.

Pra,  kemi rastet e mëposhtme: 
Në qoftë se , atëherë . Që këtej 

.

Në qoftë se , atëherë . Që këtej 

.

Në qoftë se , vërtetimi përfundon këtu. 

Në qoftë se , atëherë . 
Që këtej  

 

Në qoftë se , atëherë  

 .  
Në këtë mënyrë, arrijmë në përfundimin se në çdo rast  është intra i rregullt.  �

§5.3  Përgjithësim i rregullsisë së hipersistemeve algjebrike 
 
Në këtë seksion përgjithësojmë konceptin e rregullsisë në hipersistemet algjebrike duke 

dhënë një përgjithësim të unifikuar të karakterizimeve të Kovacs, Iseki dhe Lajos etj. Gjithashtu,  
përgjithësojmë konceptin e idealit duke futur konceptin e  j-hiperidealit dhe të hiperidealit të një 
hipersistemi algjebrik. Rezulton që përshkrimi i rregullsisë nëpërmjet hiperidealeve është një 
çështje e brendshme e hiperveprimeve shoqërimtare në përgjithësi. Teorema kryesore 
përgjithëson në hipersistemet algjebrike disa rezultate që kanë vend në gjysmëgrupet dhe unazat e 
rregullta dhe shpreh një kusht të nevojshëm dhe të mjaftueshëm me anë të hiperidealeve kryesore. 
Për më tepër, janë përftuar dy teorema të tjera: njëra ka të bëjë me një kusht të nevojshëm dhe të 
mjaftueshëm që një hipersistem algjebrik ndërrimtar, shoqërimtar të jetë i rregullt; tjetra ka të 
bëjë me elementet nilpotent në një hipersistem algjebrik. 

Fillimisht japim disa përkufizime bazë që lidhen me disa koncepte të njohura në lidhje me 
atë që ne kuptojmë me një hipersistem algjebrik dhe hiperstrukturë m-are. 
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Në përgjithësi, një pasqyrim , ku H shfaqet m herë, quhet 
hiperveprim (algjebrik) -ar ( -ary (algebraic) hyperoperation), dhe m quhet ariteti (arity) i
këtij hiperveprimi. Një sistem algjebrik , ku f është një hiperveprim m-ar i përcaktuar në 
H, quhet hipergrupoid m-ar (m-ary hypergroupoid) ose hipersistem m-ar (m-ary hypersystem).
Meqenëse mundemi të identifikojmë bashkësinë  me elementin , çdo grupoid (binar) -ar 
është një  hipergrupoid (binar) -ar. 

Le të jetë f një hiperveprim -ar në  dhe  nënbashkësi joboshe të H.

Përcaktojmë  .  

Do të përdorim simbolet e shkurtuara si më poshtë: vargu  do paraqitet me 

simbolin ; për ,  simboli bosh. Me këtë marrëveshje,  

 

do të shkruhet si . Në rastin kur , shprehja e fundit  do të 

shkruhet në trajtën .  

Në mënyrë të ngjashme, për nënbashkësitë  të  përcaktojmë  

 .  

Një hiperveprim -ar  quhet ( ) në qoftë se 

 ,  

ka  vend për i, j të fiksuara të tilla që  dhe për çdo . 

Theksojmë se të qenët -shoqërimtar  rrjedh nga të qenët - dhe - shoqërimtar. 

Në qoftë se kushti i mësipërm plotësohet për çdo , atëherë themi se f është 
shoqërimtar (associative). 

 Hiperveprimi m-ar  f quhet ndërrimtar (commutative) në qoftë se për çdo  

dhe për çdo . 

Me një hipersistem algjebrik (algebraic hypersystem) ose shkurt H,

kuptojmë një bashkësi H të mbyllur në lidhje me një bashkësi hiperveprimesh -are  dhe që 
shpesh plotësojnë një bashkësi të fiksuar ligjesh, për shembull, ligjin e shoqërimit. 

Le të jetë H një hipersistem algjebrik. H quhet i rregullt (regular) në lidhje me hiperveprimin 
f vetëm atëherë kur për çdo , ekzistojnë   

të tilla që  .  
Një nënbashkësi S e H formon një nënhipersistem (subhypersystem) në qoftë se S është e 

mbyllur në lidhje me të njëjtat hiperveprime dhe plotëson të njëjtat ligje në H.
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Le të jetë H një  hipersistem algjebrik. Një -hiperideal në lidhje me 

hiperveprimin -ar përkufizohet si një nënhipersistem  i tillë që për çdo , 

në qoftë se , atëherë . -hiperideali në lidhje me f i përftuar nga 

një element  (në përgjithësi quhet -hiperideal kryesor) shënohet me  

 .  

Një nënhipersistem I i cili është -hiperideal për çdo  quhet thjesht hiperideal 
(hyperideal).

Teoremë  5.3.1 Le të jetë H një hipersistem algjebrik i cili është shoqërimtar në lidhje me 
një hiperveprim -ar . Atëherë kushtet e mëposhtme janë të njëvlershme:   

1.  është i rregullt në lidhje me hiperveprimin .  

 2.  për çdo bashkësi -hiperidealesh  në lidhje me hiperveprimin 

3.   për çdo bashkësi elementesh .  

 4.   për çdo element .  

Vërtetim. . Le të jetë H i rregullt në lidhje me hiperveprimin m-ar f dhe le të jetë 

 për çdo bashkësi prej m -hiperidealesh  në lidhje me hiperveprimin. Atëherë, nga 

rregullsia, ekzistojnë  të tillë që  
 

Duke qenë  një -hiperideal për çdo , kemi që 

 dhe  dhe që këtej 

.

Anasjellas, në qoftë se , atëherë  për 
 dhe si rrjedhim,  për çdo . Në këtë mënyrë u vërtetua (2). 

Eshtë e qartë se . 
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. Le të jetë  për çdo . Meqenëse për çdo 

, atëherë , ku ose  ose  me 

. Kështu, për çdo rast kemi:  
 

për . Kjo tregon që  është i rregullt në lidhje me 
hiperveprimin.   �

Teoremë 5.3.2 Një hipersistem algjebrik  i cili është shoqërimtar dhe ndërrimtar në 
lidhje me një  hiperveprim -ar , është i rregullt në lidhje me të njëjtin hiperveprim në qoftë 
se çdo hiperideal  i  është idempotent, domethënë .  

Vërtetim. Në qoftë se  është ndërrimtar në lidhje me , atëherë 
 dhe që këtej, çdo -hiperideal është 

gjithashtu një -hiperideal për çdo . Kështu, nga rregullsia  
 për çdo hiperideal  në .  

Anasjellas, supozojmë se çdo hiperideal në  është  idempotent. Në qoftë se  

janë hiperideale të , atëherë  është gjithashtu një  hiperideal dhe si rrjedhim,  

 ,  

duke qenë se  përmban prerjen për çdo j. Për më tepër, meqenëse çdo  është 

gjithashtu një j-hiperideal, atëherë . Që këtej rrjedh përfundimi i 

dëshiruar.    �
Nga sa kemi përmendur në fillim të këtij seksioni, vërejmë se në rastin kur hiperveprimi -

ar  është një hiperveprim -ar shoqërimtar në , mund të paraqesim shkurt 

 

Kështu, eksponentet e lejueshme të kompozimeve të rangut më të lartë se 2 janë secili të formës 
 për ndonjë numër të plotë. Duke proceduar në mënyrë induktive, supozojmë se 

 janë eksponente të lejueshme të njohura që më parë, 
atëherë eksponenti  
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i është gjithashtu dukshëm i së njëjtës formë. 

Që këtej, çdo eksponent i lejueshëm i një hiperveprimi -ar është i formës . 
 Një  element  i tillë që 

 

për çdo , quhet element zero (zero element). Elementi zero shënohet me  

Element nilpotent (nilpotent) quhet një element i tillë që  për ndonjë 

numër të plotë  më të madh se . 
Teoremë 5.3.3  Një  hipersistem algjebrik H i cili është ndërrimtar, shoqërimtar, i rregullt 

dhe ka një element 0 në lidhje me një hiperveprim m-ar f, nuk përmban element tjetër nilpotent 
përveç 0.

Vërtetim. Për çdo , le të shënojmë me  nënhipersistemin e H të përftuar nga a,
i cili mund të përcaktohet në mënyrë induktive si më poshtë:   

 1.    

 2.    

 3. sa herë që , atëherë edhe .  
Për të vërtetuar  teoremën mjafton të tregojmë që 0 [ ]a∉ . E vërtetojmë me induksion. 
(1) Nga supozimi . 

(2) , sepse në qoftë se , atëherë nga vetia e shoqërimit, e ndërrimit 
dhe rregullsia e hiperveprimit të dhënë, ekzistojnë  të tilla që  

 ,

në kundërshtim me (1). 

(3) Le të tregojmë tani se në qoftë se  janë të gjithë elemente jozero të  

atëherë . Supozojmë se 
. Atëherë nga shënimi i mësipërm, kemi që  për .  

Meqenëse f është ndërrimtar, mund të supozojmë pa humbur përgjithësimin, se . 

Atëherë  
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ku p është një eksponent i lejueshëm. Kështu, nga vetia e shoqërimit, e ndërrimit dhe rregullsia e  
hiperveprimit f, ekzistojnë  të tilla që  

 

Kontradiksion! Në këtë mënyrë, çdo element i  është jozero dhe marrim rezultatin e kërkuar. �
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KKaappiittuullllii 66

DISA REZULTATE MBI ZBATIMIN E TEORISË SË 

BASHKËSIVE FUZZY DHE TEORISË SË 

BASHKËSIVE SOFT NË HIPERSTRUKTURA 
 

§6.1 Disa përkufizime bazë të teorisë së bashkësive fuzzy 
 
Konceptet "fuzzy" rrjedhin nga fenomenet e ndryshme fuzzy që shfaqen në natyrë dhe në 

jetën tonë. Për shembull, shiu është një fenomen i zakonshëm natyror, i cili nuk mund të 
përshkruhet me saktësi, pasi diku mund të bjerë shi me intensitete të ndryshme, nga një sasi e 
vogël në një rrebesh të rrëmbyeshëm. Por fenomeni mund të karakterizohet nga një funksion i cili 
lidh një numër real me një interval mbyllur [0; 1] për çdo lloj të shiut: nëse nuk bie shi funksioni 
merr vlerën 0 dhe sa më i madh është intensiteti i shiut, aq më afër 1 është vlera e funksionit. 

Koncepti i bashkësisë fuzzy është prezantuar nga L.A. Zadeh në vitin 1965 në artikullin e tij 
klasik [97], kur ai propozoi idenë e një logjike shumë-vlerëshe, e cila shtrin konceptin tradicional 
të një logjike bivalente, e cila bëhet nje rast i veçantë i teorisë së re. Teoria e bashkësive fuzzy 
bazohet në parimin e quajtur nga L.A. Zadeh "parimi i papajtueshmërisë", domethënë “sa më afër 
studiohet një fenomen, aq më shumë i paqartë bëhet përkufizimi i tij".  

Pas prezantimit të konceptit të bashkësive fuzzy nga Zadeh, një sërë kërkuesish i drejtuan 
kërkimet e tyre drejt përgjithësimeve të koncepteve të bashkësive fuzzy duke përftuar një sërë 
zbatimesh në inteligjencën artificiale, teorinë e kodimit, shkencën e kompjuterave, inxhinjeri, 
logjikë, shkencat e informacionit, kërkime operacionale, robotikë dhe shumë degë të tjera të 
matematikës së pastër dhe asaj të aplikuar. Teoria e bashkësive fuzzy ka rezultuar të jetë një mjet 
i dobishëm për të përshkruar situata në të cilat të dhënat janë jo të sakta ose jo të qarta.  Të dhënat 
e pasigurta në këto aplikime mund të shkaktoheshin nga rastësia e të dhënave, informacione jo të 
plota, kufizim i instrumenteve matëse, përditësim i vonuar i të dhënave e kështu me radhë. Për 
shkak të rëndësisë së këtyre aplikimeve dhe rritjes së shpejtë të sasisë së të dhënave jo të sigurta 
të grumbulluara dhe akumuluara, kërkimi mbi teknika efektive dhe eficiente kushtuar modelimit 
të të dhënave jo të sigurta ka tërhequr dhe vazhdon të tërheqë  interesin në vitet e fundit në një 
masë të madhe. 

Ka një numër të madh kërkimesh dhe aplikimesh në literaturë që lidhet me mjete speciale si 
teoria e probabilitetit, teoria e bashkësive (intuitionistic) fuzzy, teoria e rough bashkësive, teoria e 
vague bashkësive dhe matematika e intervaleve. Megjithatë, të gjitha këto kanë avantazhet e tyre 
ashtu siç kanë dhe kufizimet e tyre kur merren me pasiguritë. Një problem kryesor që ka dalë nga 
këto teori është papajtueshmëria e tyre me mjetet e parametrizimit. Teoria e bashkësive soft [111] 
u propozua për here të pare nga një kërkues rus Molodtsov, në 1999 për të tejkaluar këto 
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vështirësi. Bashkësitë fuzzy operojnë me situata të tilla që atribuojnë një shkallë (gradë) 
përkatësie në bashkësi të çdo objekti të caktuar. Në jetën tone të përditshme, ne zakonisht 
dëshirojmë të kërkojmë mendime nga personat profesional me kualifikimet më të mira, për 
shembull, mjekët më të mirë mund të ofrojnë diagnostifikimet më të mira, pilotët më të mirë 
mund të ofrojnë sugjerimet më të mira për fluturimin me avionë etj. Prandaj është e dëshirueshme 
që të përfshijmë njohuritë e këtyre ekspertëve në disa sisteme automatike në mënyrë që ajo të 
bëhet e dobishme për njerëzit e tjerë për të marrë vendimet e duhura të cilat janë (pothuajse) po 
aq të mira sa vendimet e marra nga ana e ekspertëve të lartë. Me këtë qëllim në mendje, detyra 
jonë është të hartojmë një sistem që do të siguronte këshillën më të mirë nga ekspertët më të mirë 
të  fushës. Megjithatë, një nga pengesat kryesore të këtij korporatizimi është se zakonisht 
ekspertët nuk janë në gjendje të përshkruajnë njohuritë e tyre duke përdorur terma ekzakte dhe 
preçize.  

Për shembull, për të përshkruar madhësinë e një lloji të caktuar të një tumori, një mjek rrallë 
do të përdorte numra të saktë. Në vend të kësaj ai do të thoshte diçka të tillë si: madhësia është 
midis 1.4 cm dhe 1.6 cm. Gjithashtu, një ekspert zakonisht do të përdorte disa fjalë nga një gjuhë 
natyrore, p.sh., madhësia e tumorit është përafërsisht 1.5 cm, me një gabim prej rreth 0.1 cm. 
Kështu, në rrethana të tilla, mënyra për të formalizuar pohimet e bëra nga ana e ekspertit është një 
nga objektivat kryesore të logjikës fuzzy. 

Koncepti i bashkësisë fuzzy përfton një kuadër natyral për të përgjithësuar disa prej 
koncepteve të strukturave klasike algjebrike dhe të teorisë abstrakte të bashkësisë. Gjysmëgrupet 
fuzzy u shqyrtuan për herë të parë nga Kuroki [98]. Lidhja e parë midis bashkësive fuzzy dhe 
strkturave algjebrike është shqyrtuar nga A. Rosenfeld në 1971 [99], kur ai përkufizoi konceptin 
e nëngrupit fuzzy të një grupi ( , )G ⋅ , me zbatime në matematikën ekonomike [108]. Në 1971, 
Rosenfeld [34] përkufizoi konceptin e grupit fuzzy. Qysh atëherë shumë artikuj janë publikuar në 
fushën e agjebrës fuzzy. Kohët e fundit, teoria e bashkësive fuzzy është zhvilluar më së miri edhe 
në kontekstin e teorisë së hiperstrukturave algjebrike. Shumë kërkues janë marrë me shtrirjen e 
koncepteve të algjebrës abstrakte në kuadrin e teorisë fuzzy. Studimi i hiperstrukturave fuzzy 
është një tematikë kërkimi me interes në teorinë e bashkësive fuzzy dhe është zbatuar në teorinë e 
hiperstrukturave algjebrike fuzzy. Hiperalgjebrat fuzzy janë prezantuar kohë e fundit. Lidhjet 
midis bashkësive fuzzy dhe hiperstrukturave janë shqyrtuar nga Corsini, Davvaz, Zahedi, 
Leoreanu-Fotea, Ameri, Borzoei, Hasankhani, Tofan, Kehagias, si dhe shumë të tjerë ([101]). Në 
[24], Davvaz prezantoi konceptin e hiperidealeve fuzzy në një gjysmëhipergrup. Një sërë 
artikujsh janë shkruar rreth bashkësive fuzzy në një sërë hiperstrukturash algjebrike [11]. 
Marrëdhëniet midis bashkësive fuzzy dhe hiperstrukturave algjebrike janë shqyrtuar nga Corsini, 
Davvaz, Leoreanu, Zhan, Zahedi, Ameri, Cristea dhe shumë kërkues të tjerë. Në [102], Yaqoob, 
Aslam dhe Hila kanë studiuar nëngjysmëhipergrupet ternare fuzzy, rough dhe rough fuzzy 
(hiperidealet e majta, hiperidealet e djathta, hiperidealet lateral, hiperidealet, bi-hiperidealet) të 
gjysmëhipergrupeve ternare. Qysh nga prezantimi i konceptit të bashkësisë fuzzy, disa koncepte 
janë shtrirë dhe përgjithësuar, duke zëvendësuar bashkësitë klasike me bashkësitë fuzzy. 

Një pasqyrim [0,1]: →Xf , ku X është një bashkësi joboshe çfarëdo quhet bashkësi fuzzy 
në X. Një nënbashkësi fuzzy [0,1]: →Xf është joboshe në qoftë se f nuk është pasqyrimi 
konstant i cili merr vlerën 0. Për nënbashkësitë fuzzy f dhe g të X, me gf ≤ kuptojmë që për 
çdo )()(, agafXa ≤∈ . Funksioni karakteristik  i X është një funksion i cili jep  
për çdo . Me  dhe  do të kuptojmë nënbashkësitë e mëposhtme 
fuzzy të : , , 

Xf 1=)(af X

Xa ∈ },,{min hgf },,{sup hgf
X )}(),(),({min=},,{min ahagafhgf )}(),(),({sup=},,{sup ahagafhgf
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për çdo . Në qoftë  dhe  janë nënbashkësi fuzzy të një gjysmëhipergrupi ternar H
dhe  një element i H, atëherë  

 

Lemë 6.1.1 Për çdo nënbashkësi joboshe X, Y, Z të një gjysmëhipergrupi ternar , kemi:   
1.    

 2.  .  
Vërtetim. Evident.   �

Përkufizim 6.1.2 Le jetë f një nënbashkësi fuzzy e X dhe . Përcaktojmë  
. quhet t-prerje ose bashkësi niveli ( -cut or a level set).  

Përkufizim 6.1.3[102] Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Një nënbashkësi  fuzzy f e 
H quhet  

1. nëngjysmëhipergrup ternar fuzzy (fuzzy ternary subsemihypergroup) i H në qoftë se 
, .

2. hiperideal i majtë fuzzy ( fuzzy left hyperideal) i H në qoftë se , .  

3. hiperideal i djathtë fuzzy (fuzzy right hyperideal) i H në qoftë se , 
.

4. hiperideal  lateral fuzzy (fuzzy lateral hyperideal) i H në qoftë se ,
.

5. hiperideal fuzzy ( fuzzy hyperideal) i H në qoftë se , 
.

Në [102], është vërtetuar teorema e mëposhtme: 
Teoremë 6.1.4[102, Teoremë 28] Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe A një 

nënbashkësi  jo boshe e H. Janë të vërteta pohimet e mëposhtme: 
1. A është një nëngjysmëhipergrup ternar i H vetëm atëherë kur  është  

nëngjysmëhipergrup ternar fuzzy i H.
2.  A është një  hiperideal i majtë (hiperideal i djathtë, hiperideal lateral, hiperideal) i H 

vetëm atëherë kur  është hiperideal i majtë fuzzy ( hiperideal i djathtë fuzzy, hiperideal lateral 
fuzzy, hiperideal fuzzy) i H.

§6.2 Hiperidealet fuzzy të pastra dhe fuzzy dobësisht të pastra në  

gjysmëhipergrupet ternare 
 

Në këtë seksion, ne studiojmë gjysmëhipergrupet ternare nëpërmjet hiperidealeve fuzzy duke 
fuzzyfikuar disa rezultate të përftuara për hiperidealet në gjysmëhipergrupet ternare në kapitullin 
e kaluar; prezantojmë dhe studiojmë disa klasa të hiperidealeve fuzzy siç janë ato të hiperidealeve 
fuzzy të pastra, fuzzy dobësisht të pastra në gjysmëhipergrupet ternare dhe shqyrtojmë disa veti të 

Xa ∈ gf , h
x
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tyre. Ne identifikojmë ato gjysmëhipergrupe ternare për të cilat çdo hiperideal fuzzy është 
idempotent; gjithashtu, karakterizojmë gjysmëhipergrupet ternare për të cilat çdo hiperideal i 
dyanshëm fuzzy është fuzzy dobësisht i pastër i djathtë. 

Përkufizim 6.2.1 Një hiperideal fuzzy i dyanshëm  i një gjysmëhipergrupi ternar  quhet 
hiperideal fuzzy i pastër ( pure fuzzy hyperideal) i  në qoftë se    për çdo 
hiperideal  të djathtë fuzzy  të .  

Pohim 6.2.2 Le të jetë I një hiperideal i dyanshëm i një gjysmëhipergrupi ternar H. Atëherë, 
pohimet e mëposhtme  janë ekuivalente:   

1.   është i pastër i djathtë në H,  
2.  Funksioni karakteristik  i I, i shënuar me  është hiperideal  fuzzy i pastër i H.

Vërtetim. . Supozojmë se I është i pastër i  djathtë në H. Meqenëse I është  hiperideal i 
H, është e qartë se  është një hiperideal fuzzy i H. Për të vërtetuar se  është fuzzy i pastër, 
të tregojmë  se për çdo hiperideal  të djathtë fuzzy  të H, . Le të jetë 
. Atëherë  

 

Kjo sjell që , kështu që . Kemi 
 në qoftë se . Kështu 

. Le të shqyrtojmë rastin kur . Meqenëse  është i 
pastër i  djathtë, atëherë për çdo , ekzistojnë  të tilla që  . Meqenëse 

. Si rrjedhim,  
 

Kështu, . Kjo sjell që . Anasjellas, le të supozojmë se  

 është hiperideal fuzzy i pastër në . Të tregojmë se  është i pastër i djathtë në , 
domethënë që për çdo hiperideal të djathtë  të H, J I I I I∩ = ⋅ ⋅ . Meqenëse  është një 
hiperideal i  djathtë i , funksioni karakteristik  i  është hiperideal i djathtë fuzzy i . 

Meqenëse  është  fuzzy i pastër, kemi që . Kjo sjell që , 

kështu që  është i pastër i djathtë.  �

Pohim 6.2.3 Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar. Janë të vërteta pohimet e mëposhtme:   
1. Hiperidealet fuzzy  dhe  të H, të përcaktuara përkatësisht si 
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dhe për çdo , janë hiperideale fuzzy  të pastra të H.  

 2.  Në qoftë se  është një familje hiperidealesh fuzzy  të pastra të H, atëherë i tillë 

është dhe  .  

 3. Në qoftë se dhe  janë hiperideale fuzzy të pastra të H, atëherë i tillë është edhe
.
Vërtetim. (1) Të tregojmë se për çdo hiperideal të djathtë fuzzy  të H, kemi  
dhe . Për , kemi  

 

Kjo sjell që . Në qoftë se 0a ≠ , atëherë  
 

Në qoftë se , atëherë  

 

Kjo sjell që . Si rrjedhim, .  Le të shqyrtojmë  

 

Kjo sjell që . Gjithashtu,  

 

Pra, .  
(2) Le të jetë  një familje hiperidealesh fuzzy të pastra të . Të tregojmë se 

 është gjithashtu një  hiperideal fuzzy i pastër i , pra të tregojmë se për çdo hiperideal të 

djathtë fuzzy  të , . Tani, për çdo , kemi që  
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Kjo sjell që  . Gjithashtu,  

 

Kemi,  

. Kjo sjell që  

.

Kjo sjell që 

 .  

Si rrjedhim,  

 .  

(3) Le të jenë  dhe  hiperideale fuzzy të pastra të H. Atëherë,  dhe 
 për çdo hiperideale fuzzy të djathta të H. Të tregojmë se 

 .  
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Meqenëse  është një hiperideal fuzzy i pastër i H, rrjedh se . Atëherë, 
.

Meqenëse  është një  hiperideal fuzzy i dyanshëm i H, atëherë  
.

Kështu, kemi që . Pra,  është hiperideal fuzzy i 
pastër i H. �

Teoremë 6.2.4 Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar. Pohimet e mëposhtme janë  
ekuivalente:   

1.  H është dobësisht i rregullt i djathtë.  
 2. Cdo hiperideal i djathtë  fuzzy  i H është idempotent.  
 3. për çdo hiperideal të djathtë fuzzy  dhe  për çdo hiperideal fuzzy të 
dyanshëm  të H.  
 4. për çdo hiperideal të djathtë fuzzy dhe  për çdo hiperideal fuzzy  të H.  
Vërtetim. . Le të jetë  një hiperideal i djathtë fuzzy i H. Të provojmë se 
. Le të jetë  . Atëherë  

 

ku  dhe H është  dobësisht i rregullt i djathtë. Kështu, 

, prandaj  .  

Pra, dhe përfundimisht . 
. Le të jetë . Të tregojmë se . Le të jetë  

hiperideali i djathtë i përftuar nga . Le të jetë  funksioni karakteristik i  i cili është dhe 
një hiperideal i djathtë fuzzy i H, kështu që nga (2), . Kjo sjell që 

. Meqenëse , rrjedh që . Kjo sjell që  

 

Kjo sjell që , kështu që H është dobësisht i rregullt i djathtë. 
. Le të jetë  një hiperideal fuzzy dhe  një hiperideal i djathtë fuzzy i H. Të 

tregojmë se . Tani të tregojmë se . Le të jetë . Meqenëse 
H është dobësisht i rregullt i djathtë, atëherë ekzistojnë  të tilla që 

. Kështu  
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Kjo sjell që , kështu që . Pra,  është fuzzy i pastër  . 
. Të tregojmë se H është dobësisht i rregullt i djathtë. Le të jetë  dhe le të 

jetë   hiperideali i dyanshëm i përftuar nga . Le 
të jetë  funksioni  karakteristik i A. Atëherë  është hiperideal fuzzy i H, është fuzzy i 
pastër. Kështu, nga Pohimi 6.2.2, A është i pastër i djathtë në H. Meqenëse  dhe A është i 
pastër i djathtë në H, atëherë ekzistojnë  të tilla që . Kjo do të thotë se  

 

Llogaritjet rutinë tregojnë se . Si rrjedhim, H është gjysmëhipergrup ternar 
dobësisht i rregullt i djathtë. 

. Evident.   �

Teoremë 6.2.5 Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar. Pohimet e mëposhtme janë 
ekuivalente:   

1.  është dobësisht i rregullt i djathtë.  
 2. Cdo hiperideal  fuzzy i dyanshëm  i H është fuzzy i pastër.  
 3.  Cdo hiperideal  fuzzy  i H është fuzzy i pastër. 

Vërtetim. Vërtetimi rrjedh nga Teorema 6.2.4 dhe Pohimi 6.2.2  �

Përkufizim 6.2.6 Një hiperideal i dyanshëm  i një gjysmëhipergrupi ternar H quhet fuzzy 
dobësisht i pastër i majtë ( left weakly pure fuzzy), fuzzy dobësisht i pastër i djathtë ( right weakly 
pure fuzzy), në qoftë se përkatësisht ,  për çdo hiperideal  fuzzy 
të dyanshëm  të H.  

Pohim 6.2.7 Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar. Pohimet e mëposhtme janë 
ekuivalente:   

1.  Cdo hiperideal fuzzy i dyanshëm i  është  fuzzy  dobësisht i pastër i majtë. 
 2. Cdo hiperideal fuzzy i dyanshëm i  është idempotent.  
 3. Cdo hiperideal fuzzy i dyanshëm i  është  fuzzy  dobësisht i pastër i djathtë.  

Vërtetim. . Supozojmë se çdo hiperideal fuzzy i dyanshëm i H është  fuzzy  
dobësisht i pastër i majtë. Le të jetë  një hiperideal fuzzy i dyanshëm i . Atëherë, për çdo 
hiperideal fuzzy të dyanshëm  të H, kemi që . Në fakt, , 
kështu që çdo hiperideal fuzzy i dyanshëm i H është  idempotent. 

. Supozojmë se çdo hiperideal fuzzy i dyanshëm i H është idempotent. Le të jetë 
 një hiperideal fuzzy i dyanshëm i H, atëherë për çdo hiperideal fuzzy të dyanshëm  të H,

gjithmonë kemi që . Nga ana tjetër, , 
kështu që kemi . Pra,  është është  fuzzy  dobësisht i pastër i majtë.
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. Supozojmë se çdo hiperideal fuzzy i dyanshëm i H është idempotent. Le të jetë 
 një hiperideal fuzzy i dyanshëm i H, atëherë për çdo hiperideal fuzzy të dyanshëm  të H,

kemi që . Nga ana tjetër λλµλµλµλµλµ oooo ≤∧∧∧∧ )()()(=)( , kështu që 
. Pra,  është  fuzzy  dobësisht i pastër i djathtë. 

. Supozojmë se çdo hiperideal fuzzy i dyanshëm i H është  fuzzy  dobësisht i 
pastër i djathtë. Le të jetë  hiperideal fuzzy i dyanshëm i H. Atëherë,  është  fuzzy  dobësisht 
i pastër i djathtë, kështu që për çdo hiperideal fuzzy të dyanshëm  të H, kemi që 

. Në fakt, , prandaj çdo hiperideal fuzzy i dyanshëm i H
është  idempotent.   �

§6.3 Bi-hiperidealet fuzzy në gjysmëhipergrupet ternare 
 

Në këtë seksion, prezantojmë konceptin e bi-hiperidealit fuzzy në gjysmëgrupet ternare dhe 
përftohen disa veti të tyre. 

Përkufizim 6.3.1 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Një nënbashkësi  fuzzy  e 
H quhet bi-hiperideal fuzzy ( fuzzy bi-hyperideal) i H në qoftë se:  

1.   inf ( ) min{ ( ), ( ), ( )}
t a b c

f t f a f b f c
∈ ⋅ ⋅

≥ dhe 

2.   inf ( ) min{ ( ), ( ), ( ), ( )}
t a b c d e

f t f a f b f c f e
∈ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

≥ për çdo .  

 Pohim 6.3.2 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar . Një nënbashkësi fuzzy f e H është 
një bi-hiperideal fuzzy i H  vetëm atëherë kur  dhe .  

Vërtetim. Supozojmë se f është një bi-hiperideal fuzzy i H. Në qoftë se 
, atëherë është e qartë se . Ndryshe, 

ekzistojnë elementet  dhe  të  të tilla që  dhe . Meqenëse 
 është bi-hiperideal fuzzy i  H, kemi që . Që këtej,    

 

dhe si rrjedhim, . 
Anasjellas, supozojmë se . Le të jenë  të tilla që 

. Atëherë,  kemi që: 
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Pra,  f është  një bi-hiperideal fuzzy i  H. �

Kohët e fundit, në [102], Yaqoob, Aslam dhe Hila kanë vërtetuar lemën dhe teoremën e 
mëposhtme :  

Lemë 6.3.3 [102, Teoremë 35] Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Nënbashkësia  

jo boshe B e H është një bi-hiperideal i H vetëm atëherë kur  funksioni karakteristik  i B është  
bi-hiperideal fuzzy i H.  

Teoremë 6.3.4 [102, Teoremë 37] Le të jetë  një  gjysmëhipergrup ternar dhe  një 
nënbashkësi  fuzzy e . Atëherë,  është një bi-hiperideal fuzzy i  vetëm atëherë kur për çdo 

, nga  rrjedh që  është një bi-hiperideal i .  
Lemë 6.3.5 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Prerja e çdo bashkësie  bi-

hiperidealesh fuzzy të H është  bi-hiperideal fuzzy i H.  
Vërtetim. Elementet . Atëherë   
 1.   

 

2.   
 

Kështu,   është një  bi-hiperideal fuzzy i .  �

Vërejtje 6.3.6 Bashkimi i çdo bashkësie bi-hiperidealesh fuzzy të një gjysmëhipergrupi 
ternar H mund të mos  jetë një bi-hiperideal fuzzy i H. Kjo bëhet e qartë nga shembulli që vijon.  
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Shembull 6.3.7 Le të jetë  dhe  për çdo 
, ku  përcaktohet nga tabela e mëposhtme:  

Atëherë,  është një gjysmëhipergrup ternar. Eshtë e qartë se , 

, janë bi-hiperideale të H dhe se funksionet karakteristike të 

 dhe  janë bi-hiperideale fuzzy të H. Por, meqenëse  nuk është bi-
hiperideal, funksioni i tij karakteristik nuk është bi-hiperideal fuzzy i H. �

Pohim 6.3.8 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Pohimet e mëposhtme janë 
ekuivalente: 

1.   është i rregullt.
2.   për çdo  bi-hiperideal fuzzy  të H.

Vërtetim. Supozojmë se H është i rregullt dhe  është një  bi-hiperideal fuzzy i çfarëdoshëm 
i H. Le të jetë .  Meqenëse H është i rregullt, ekziston  i tillë që . 
Atëherë, kemi që  

Që këtej rrjedh se .....(i). Meqenëse , kemi që  

, meqenëse  është një bi-hiperideal fuzzy i H. Pra 

..... (ii). Nga (i) dhe (ii) rrjedh se . 
Anasjellas, supozojmë se B është një  bi-hiperideal i çfarëdoshëm i H. Le të jetë  një 

element çfarëdo i B, atëherë nga Teorema 6.1.4(1),  është një bi-hiperideal fuzzy i H. Si 

rrjedhim, nga supozimi i mësipërm,  dhe . 

Kështu, , pra . Gjithashtu , meqenëse B
është bi-hiperideal i H. Si rrjedhim, . Kështu, H është një gjysmëhipergrup ternar i 
rregullt.   �

Lemë 6.3.9 Le të jetë një gjysmëhipergrup ternar, f, g nënbashkësi fuzzy të 

çfarëdoshme të H dhe h një bi-hiperideal fuzzy i H. Atëherë kompozimet  dhe 

 janë  bi-hiperideale fuzzy të H.  
Vërtetim. Kemi  
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Që këtej  është një nëngjysmëhipergrup fuzzy i H. Të tregojmë tani se  është  
bi-hiperideal fuzzy i H.

Në mënyrë të ngjashme mundemi të tregojmë se  dhe  janë bi-hiperideale 
fuzzy të H. �

Rrjedhim 6.3.10 Le të jetë  një gjysmëhipergp  ternar. Prodhimi i çdo tre bi-
hiperidealeve  fuzzy të gjysmëhipergrupit ternar H është një bi-hiperideal  fuzzy i H.  

Le të jetë  dhe . Një nënbashkësi fuzzy  e  quhet pikë fuzzy (fuzzy point) 
në H në qoftë se  

 

për çdo . Në qoftë se  është një nënbashkësi fuzzy e H, atëherë themi që pika fuzzy  

përmbahet në (contained in) dhe  shënojmë , në qoftë se . Eshtë e qartë se 

. Gjithashtu,  dhe . Le të jenë  dhe  pika 

fuzzy të H. Atëherë .  �

Përkufizim 6.3.11 Le të jetë  një gjysmëhipergrup  ternar dhe  një nënbashkësi  

fuzzy e H. Shënojmë prerjen e gjithë  bi-hiperidealeve fuzzy të H që  përmbajnë . 

Atëherë  është një bi-hiperideal i H dhe quhet bi-hiperideal fuzzy i përftuar nga ( the 

fuzzy bi-hyperideal generated by ). 

Përkufizim 6.3.12 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe  një  pikë fuzzy e H. 

Atëherë, bi-hiperideali  fuzzy i përftuar nga  dhe që shënohet  përcaktohet për çdo 
si më poshtë  
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ku , dhe �

§6.4 Bi-hiperidealet fuzzy gjysmëprim, fortësisht prim dhe prim në 
gjysmëhipergrupet ternare 

 
Në këtë seksion prezantojmë dhe studiojmë disa klasa të bi-hiperidealeve fuzzy siç janë bi-

hiperidealet fuzzy prim, gjysmëprim dhe fortësisht prim në gjysmëhipergrupet ternare dhe 
shqyrtojmë disa veti të tyre. 

Le të jetë H një gjysmëhipergrup ternar. Nënbashkësia jo boshe T e H quhet nënbashkësi 
prim (prime subset ) e H në qoftë se për çdo  sjell që  ose  
ose . Një nëngjysmëhipergrup ternar T i H quhet nëngjysmëhipergrup ternar prim ( prime 
ternary subsemihypergroup ) i H në qoftë se T është një nënbashkësi prim e H. Hiperidealet e 
majta prim (prime left hyperideals), hiperidealet e djathta prim (prime right hyperideals), 
hiperidealet lateral prim (prime lateral hyperideals) dhe hiperidealet prim ( prime hyperideals) 
të H përcaktohen në mënyrë analoge. Një nënbashkësi fuzzy  e H quhet nënbashkësi fuzzy 

prim (prime fuzzy subset) e H në qoftë se  për çdo 

. Një nëngjysmëhipergrup ternar fuzzy  i H quhet nëngjysmëhipergrup ternar fuzzy prim 

(prime fuzzy ternary subsemihypergroup) i H në qoftë se  është një nënbashkësi fuzzy prim e 
H. Hiperidealet e majta fuzzy prim( prime fuzzy left hyperideals), hiperidealet e djathta fuzzy  
prim (prime fuzzy right hyperideals), hiperidealet lateral fuzzy prim (prime fuzzy lateral 
hyperideals) dhe hiperidealet fuzzy prim (prime fuzzy hyperideals) të H përcaktohen në mënyrë 
analoge [102]. 

 

Përkufizim 6.4.1 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar . Bi-hiperideali fuzzy  i  

quhet prim ( prime) në qoftë se  sjell që  ose  ose , për 

çdo bi-hiperideale fuzzy  të .  

Përkufizim 6.4.2 (Përkufizim ekuivalent) Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Bi-

hiperideali fuzzy  i H quhet bi-hiperideal fuzzy prim (prime fuzzy bi-hyperideal) i H në qoftë se 

 është një nënbashkësi fuzzy prim e H.  

Përkufizim 6.4.3 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Një  bi-hiperideal fuzzy f i H 

quhet fortësisht prim (strongly prime) në qoftë se  

sjell që  ose  ose , për çdo  bi-hiperideale fuzzy  të H.  
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Përkufizim 6.4.4 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Një bi-hiperideal fuzzy f i H 

quhet gjysmëprim (semiprime) në qoftë se  sjell që  për çdo bi-hiperideal 

fuzzy  të H.  

Përkufizim 6.4.5 Le të jetë  gjysmëhipergrup ternar. Një bi-hiperideal fuzzy  i H  

quhet idempotent në qoftë se .  

Në [102] është vërtetuar lema që vijon.  
 

Lemë 6.4.6 [102, Teoremë 36] Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar  dhe A një 

nënbashkësi  joboshe e H. Atëherë, A është bi-hiperideal prim i H vetëm atëherë kur  
(funksioni karakteristik i A) është bi-hiperideal fuzzy prim i H.  

Lemë 6.4.7 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe A një nënbashkësi jo boshe e H. 

Atëherë, A është bi-hiperideal fortësisht prim i H vetëm atëherë kur  ( funksioni karakteristik i 
A) është bi-hiperideal fuzzy fortësisht prim i H.  

Vërtetim. Vërtetimi është evident nga Lema 6.4.6.  �

Lemë 6.4.8 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe A një nënbashkësi jo boshe e H. 

Atëherë,  është  bi-hiperideal gjysmëprim i H vetëm atëherë kur  ( funksioni karakteristik i 
A) është bi-hiperideal fuzzy gjysmëprim i H.  

Vërtetim. Vërtetimi është evident nga Lema 6.4.6.  �

Pohim 6.4.9 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Cdo bi-hiperideal fuzzy fortësisht 
prim i H është bi-hyperideal fuzzy prim i H.  

Vërtetim. Le të jetë  një  bi-hiperideal fuzzy fortësisht prim i H dhe tre bi-

hiperideale fuzzy të H të tilla që . Atëherë,  

sjell që  ose  ose . Pra,  është një  bi-hiperideal fuzzy prim i H. �

Pohim 6.4.10 Le të jetë  një gjysmëhipergrup  ternar. Cdo  bi-hiperideal fuzzy prim i H 
është  bi-hiperideal fuzzy gjysmëprim i H.  

Vërtetim. Le të jetë  një  bi-hiperideal fuzzy prim i H, ndërsa  ndonjë  bi-hiperideal 

fuzzy i H i tillë që . Kjo sjell që . Pra, është një bi-hiperideal fuzzy 
gjysmëprim i H. �

Vërejtje 6.4.11 E anasjella e dy pohimeve të mësipërme nuk është e vërtetë .  
Shembull 6.4.12 Marrim në konsideratë gjysmëhipergrupin ternar  të 

shembullit 6.3.7. Eshtë e qartë se , ,  
janë bi-hiperideale të H. Të gjitha bi-hiperidealet  janë prim dhe si rrjedhim, edhe gjysmëprim. 
Bi-hiperideali prim nuk është bi-hiperideal fortësisht prim, kështu që  është një  bi-

hiperideal fuzzy prim i H, por jo një bi-hiperideal fuzzy fortësisht prim i tij.  
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Shembull 6.4.13 Le të jetë  dhe . Atëherë H është një gjysmëhipergrup  
ternar me  zero në lidhje me hiperveprimin  ternar të përcaktuar si më poshtë:  

Meqenëse për gjithë nënbashkësitë  të H që përmbajnë  kemi  dhe 
, të gjitha këto nënbashkësi janë    bi-hiperideale gjysmëprim. Një  bi-

hiperideal gjysmëprim B i H i tillë që  nuk është bi-hiperideal prim  meqenëse për tre 
elemente të ndryshme midis tyre , kemi që 

, por  dhe 
 dhe . Në fakt,  është një bi-hiperideal gjysmëprim i H por nuk 

është bi-hiperideal prim i tij. Që këtej, (dhe ) është bi-hiperideal fuzzy gjysmëprim, por 
jo bi-hiperideal fuzzy prim i H.

Lemë 6.4.14 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Minimumi i një  familje bi-
hiperidealesh fuzzy prim të H është një bi-hiperideal fuzzy gjysmëprim  i H.  

Vërtetim. Le të jetë  një bashkësi bi-hiperidealesh fuzzy prim të H. Atëherë  

është  bi-hiperideal fuzzy i H, në bazë të  Lemës 6.1.1(1). Le të jetë  një bi-hiperideal fuzzy i 

H i tillë që . Kjo sjell që   për çdo . Që këtej,  për 

çdo , meqenëse çdo  është një bi-hiperideal fuzzy prim  i H. Pra,  dhe si 

rrjedhim  është një bi-hiperideal fuzzy gjysmëprim i H. �

§6.5 Bi-hiperidealet fuzzy irreducible dhe fortësisht irreducible në 
gjysmëhipergrupet ternare 

 
Në këtë seksion prezantojmë dhe studiojmë disa klasa të tjera të bi-hiperidealeve fuzzy siç 

janë bi-hiperidealet fuzzy irreducible dhe fortësisht irreducible në gjysmëhipergrupet ternare dhe 
shqyrtojmë disa veti të tyre. Eshtë topologjizuar hapësira e gjithë bi-hiperidealeve fuzzy të 
mirëfillta fortësisht prim në një gjysmëhipergrup ternar. Ne karakterizojmë ato gjysmëhipergrupe 
ternare për të cilat çdo bi-hiperideal është fortësisht irreducible dhe gjithashtu, ato në të cilat çdo 
bi-hiperideal është fortësisht prim. Në fakt, vërtetohet se në rastin e bashkësisë së bi-
hiperidealeve fuzzy tërësisht të renditur të një gjysmëhipergrupi H, konceptet e bi-hiperidealeve 
fuzzy prim irreducible dhe bi-hiperidealeve fuzzy prim fortësisht  irreducible përputhen. 

Përkufizim 6.5.1 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Një bi-hiperideal  fuzzy  i 
H quhet bi-hiperideal fuzzy irreducible (irreducible fuzzy bi-hyperideal) në qoftë se për çfarëdo 
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bi-hiperideale fuzzy  të H,  sjell që  ose  ose 

 

Përkufizim 6.5.2 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Bi-hiperideali fuzzy  i H 
quhet bi-hiperideal fuzzy fortësisht irreducible (strongly irreducible fuzzy bi-hyperideal) në qoftë 
se për  çfarëdo bi-hiperideale fuzzy  të H,  sjell që  ose 

 ose  .  
Vërejtje 6.5.3 Cdo bi-hiperideal fortësisht irreducible  i një gjysmëhipergrupi ternar H është  

bi-hiperideal irreducible, por në përgjithësi, e anasjella nuk është e vërtetë.  
Shembull 6.5.4 Marrim në konsideratë gjysmëhipergrupin ternar   të 

shembullit 2.7. Eshtë e qartë se 1 2 3, {0}, {0, }, {0, , }H B B d B d g= = = , ,

, janë bi-hiperideale të H. Nga shembulli duket qartë se 

 janë irreducible por jo fortësisht irreducible. Kështu, të njëjtën gjë japin funksionet 
karakteristike të tyre si për  bi-hiperidealet fuzzy fortësisht irreducible dhe për ato irreducible .  

Pohim 6.5.5 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Cdo bi-hiperideal fuzzy 
gjysmëprim fortësisht irreducible i  është  bi-hiperideal fuzzy fortësisht prim i H.  

Vërtetim. Le të jetë  një bi-hiperideal fuzzy gjysmëprim fortësisht irreducible i H dhe 

 tre bi-hiperideale fuzzy të H të tilla që   

 (1) 

 Duhet të tregojmë se ka vend një nga mosbarazimet e mëposhtme:  ose  ose 

. Meqenëse  rrjedh që  

 dhe  dhe , 

prandaj,   (nga (1)). Meqenëse  

është një bi-hiperideal fuzzy gjysmëprim i H, rrjedh që . Pra,  ose 

 ose  meqë  është një bi-hiperideal fuzzy fortësisht irreducible i H, kështu që 

 është bi-hiperideal fuzzy fortësisht prim i H.  �

Pohim 6.5.6 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar dhe  një  bi-hiperideal fuzzy i H  

i tillë që , ku . Atëherë, ekziston një bi-hiperideal fuzzy  i H i tillë që 

 dhe .  

Vërtetim. Le të jetë , atëherë 
 meqë . Bashkësia X është një bashkësi pjesërisht e renditur në lidhje me përfshirjen. 

Në qoftë se  është 
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një nënbashkësi e X tërësisht e renditur, atëherë  është  bi-hiperideal fuzzy  i  H i tillë që 

. Me të vërtetë, në qoftë se , atëherë  

 

meqenëse  është një bi-hiperideal fuzzy i H

Gjithashtu  

 

meqenëse  është një bi-hiperideal fuzzy i H

Që këtej,  është bi-hiperideal fuzzy i H. Meqenëse  për çdo , atëherë 

. Gjithashtu . Kështu,  dhe  janë kufij të 

sipërm të Y, prandaj nga lema e Zorn, ekziston një  bi-hiperideal fuzzy  i H që është  maksimal 

dhe gëzon vetinë  dhe . Le të tregojmë se  është një bi-hiperideal fuzzy 

irreducible i H. Supozojmë se për çdo bi-hiperideal fuzzy  të H, kemi 

. Që këtej rrjedh se  dhe  dhe . Pretendojmë që  

ose  ose . Në rast të kundërt, supozojmë se  dhe . Kjo sjell 

që  dhe , kështu që  dhe , meqë  

Që këtej rrjedh se , gjë që bie në kundërshtim 

me faktin që , kështu që ose  ose  ose . 
Si rrjedhim,  është një  bi-hiperideal fuzzy irreducible i H. �

Teoremë 6.5.7 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar i rregullt. Pohimet që vijojnë 
janë ekuivalente:   

1.  Cdo bi-hiperideal fuzzy i H është  idempotent.
2.   për çdo tre bi-hiperideale fuzzy 

 të H.  
3.  Cdo  bi-hiperideal fuzzy i H është gjysmëprim.
4.  Cdo bi-hiperideal fuzzy i mirëfilltë i H është prerja e bi-hiperidealeve fuzzy gjysmëprim 

irreducible të H që e përmbajnë atë.
Vërtetim. . Le  të jenë   tre bi-hiperideale fuzzy të H. Nga Lema 6.1.1, 

 është gjithashtu një bi-hiperideal fuzzy i H, kështu që nga  hipoteza, kemi që 
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. Në mënyrë të ngjashme,  

dhe . Kjo sjell që  

. Nga Lema 6.3.5,  janë bi-hiperideale fuzzy të H. Gjithashtu, 

nga Lema 6.1.1,  është një  bi-hiperideal fuzzy i H.
Kështu, nga hipoteza, kemi që  

 

Në mënyrë të ngjashme,  dhe 

. Si rrjedhim, , 

kështu që  . 

. Le të jetë  një bi-hiperideal fuzzy i H. Atëherë, nga hipoteza 

.

. Le të jetë  një bi-hiperideal fuzzy i  i tillë që  për çdo bi-

hiperideal fuzzy  të H. Atëherë, nga hipoteza do të kemi . Që këtej, çdo 
bi-hiperideal fuzzy i H është bi-hiperideal fuzzy gjysmëprim i H.

. Le të jetë  një  bi-hiperideal fuzzy i mirëfilltë i H dhe  bashkësia e 

gjithë  bi-hiperidealeve fuzzy irreducible të H të tilla që  për çdo . Kjo sjell që 

. Le të jetë . Nga pohimi 6.5.6, ekziston një bi-hiperideal fuzzy irreducible  i 

H i tillë që  dhe . Që këtej rrjedh se . Pra, , 

kështu që   për çdo . Rrjedhimisht, , kështu që 

. Nga hipoteza, çdo bi-hiperideal fuzzy i H është gjysmëprim. Si rrjedhim, çdo  bi-

hiperideal fuzzy i H është minimumi i gjithë bi-hiperidealeve fuzzy gjysmëprim irreducible të H
në të cilët ai përmbahet. 

. Le të jetë  një bi-hiperideal fuzzy i H. Atëherë, nga përkufizimi i bi-

hiperidealit fuzzy kemi që . Gjithashtu, nga Lema 6.3.5,  

është një bi-hiperideal fuzzy i H. Nga hipoteza, , ku çdo  është një bi-hiperideal 

fuzzy gjysmëprim irreducible  i H i tillë që  për çdo . Meqenëse çdo  është një 

bi-hiperideal fuzzy gjysmëprim i H, rrjedh që  për çdo . Pra , 

kështu që .   �
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Pohim 6.5.8 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Në qoftë se çdo bi-hiperideal fuzzy 

i H është idempotent, atëherë një bi-hiperideal fuzzy  i H është fortësisht irreducible vetëm 

atëherë kur  është fortësisht prim.  

Vërtetim. Le të jetë  një  bi-hiperideal fuzzy fortësisht irreducible  i H dhe    tre 

bi-hiperideale fuzzy të çfarëdoshme të H të tilla që  . 

Nga Teorema 6.5.7 kemi që . Por, 

 është një bi-hiperideal fuzzy fortësisht irreducible  i H, kështu që kemi  ose  

ose . Që këtej  është një bi-hiperideal fuzzy fortësisht prim i H. Anasjellas, supozojmë 

se  është një  bi-hiperideal fuzzy fortësisht prim i H dhe se  janë bi-hiperideale fuzzy 

të H të tilla që . Nga Teorema 6.5.7, kemi që 

. Por  është një  bi-hiperideal 

fuzzy fortësisht prim i H, kështu që kemi  ose  ose . Që këtej rrjedh se  
është një  bi-hiperideal fuzzy fortësisht irreducible i H. �

Në vazhdim karakterizojmë ato gjysmëhipergrupe ternare në të cilat çdo bi-hiperideal fuzzy 
është fortësisht prim dhe ato gjysmëhipergrupe ternare në të cilat çdo bi-hiperideal fuzzy është 
fortësisht irreducible.  

Teoremë 6.5.9 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar i rregullt. Cdo bi-hiperideal 
fuzzy i H është fortësisht  prim vetëm atëherë kur çdo bi-hiperideal fuzzy i H është idempotent 
dhe bashkësia e bi-hiperidealeve fuzzy të H është tërësisht e renditur në lidhje me përfshirjen.  

Vërtetim. Supozojmë se çdo bi-hiperideal fuzzy i H është fortësisht prim. Që këtej, çdo  bi-
hiperideal fuzzy i H është gjysmëprim. Nga Teorema 6.5.7, çdo bi-hiperideal fuzzy i H është  
idempotent. Në vazhdim do tregojmë se bashkësia  e bi-hiperidealeve fuzzy të H është tërësisht e 
renditur në lidhje me përfshirjen. Për këtë, le të jenë  dy bi-hiperideale fuzzy të H, atëherë 

nga  Teorema 6.5.7, kemi që . 

Që këtej, . Nga hipoteza,  dhe  

janë   bi-hiperideale fuzzy fortësisht prim të , prandaj i tillë është dhe . Atëherë, 

ose  , ose , kështu që  ose . Si rrjedhim, 
bashkësia e bi-hiperidealeve fuzzy të H është tërësisht e renditur në lidhje me përfshirjen. 
Anasjellas, le të supozojmë se çdo bi-hiperideal fuzzy i H është idempotent dhe bashkësia e bi-
hiperidealeve fuzzy të H është tërësisht e renditur në lidhje me përfshirjen. Të tregojmë se çdo bi-
hiperideal fuzzy i H është fortësisht  prim. Le të jetë  një bi-hiperideal fuzzy i çfarëdoshëm i H

dhe  bi-hiperideale fuzzy të H të tilla që . 

Nga Teorema 6.5.7 kemi që .....(i). 
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Meqë bashkësia e  bi-hiperidealeve fuzzy të H është tërësisht e renditur në lidhje me përfshirjen, 
për  ekzistojnë mundësitë e mëposhtme: 

(ii)    (iii)    (iv)  
(v)    (vi)    (vii) . 

Në këto raste kemi: 
 (ii)   (iii)   (iv)  

 (v)   (vi)   (vii) . Si 

rrjedhim, nga (i),   ose  ose , kështu që  është fortësisht  prim.  �

Teoremë 6.5.10 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar i rregullt. Në qoftë se bashkësia 
e bi-hiperidealeve fuzzy të H është tërësisht e renditur, atëherë çdo bi-hiperideal fuzzy i H është 
idempotent vetëm atëherë kur çdo bi-hiperideal fuzzy i H është  prim.  

Vërtetim. Supozojmë se çdo bi-hiperideal fuzzy i H është idempotent. Le të jetë  një bi-

hiperideal fuzzy i çfarëdoshëm i H dhe  tre bi-hiperideale fuzzy të H të tilla që 

. Meqenëse bashkësia e bi-hiperidealeve fuzzy të H është tërësisht e renditur, 

atëherë për  kemi gjashtë mundësitë që vijojnë: 

(i)    (ii)    (iii)  

(iv)    (v)    (vi) . 

Për (i) dhe (ii) kemi . Meqë  është idempotent, rrjedh që 

. Në mënyrë të ngjashme, për rastet e tjera të mundshme kemi  ose . 
Anasjellas, le të supozojmë se çdo bi-hiperideal fuzzy i H është prim,  atëherë, nga Pohimi 
6.4.10, është gjysmëprim. Si rrjedhim, nga Teorema 6.5.7, çdo bi-hiperideal fuzzy i H është 
idempotent.   �

Pohim 6.5.11 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Në qoftë se bashkësia e bi-
hiperidealeve fuzzy të  është tërësisht e renditur, atëherë konceptet e bi-hiperidealit fuzzy prim 
dhe bi-hiperidealit fuzzy fortësisht prim përputhen.  

Vërtetim. Le të jetë  një bi-hiperideal fuzzy prim i H dhe   bi-hiperideale fuzzy 

të H të tillë që . Meqenëse bashkësia e bi-
hiperidealeve fuzzy  të një gjysmëhipergrupi ternar H është tërësisht e renditur, atëherë për 

 kemi mundësitë e mëposhtme: 

(i)    (ii)    (iii)  

(iv)    (v)    (vi) . 

Për (i) dhe (ii) kemi . 

Meqenëse  është një bi-hiperideal fuzzy prim  i H, rrjedh që . Në mënyrë të ngjashme, 

për rastet e tjera kemi që  ose . Kjo tregon se  është një bi-hiperideal fuzzy 
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fortësisht prim i H. Kështu, çdo bi-hiperideal fuzzy prim i H është një bi-hiperideal fuzzy 
fortësisht prim i H. Gjithashtu, nga Pohimi 6.4.9, çdo bi-hiperideal fuzzy fortësisht prim i H është 
një bi-hiperideal fuzzy prim i H. Në këtë mënyrë, konceptet e  bi-hiperidealit fuzzy prim dhe të 
bi-hiperidealit fuzzy fortësisht prim përputhen.   �

Teoremë 6.5.12 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar i rregullt. Pohimet që vijojnë 
janë ekuivalente:   

1. Bashkësia e bi-hiperidealeve fuzzy të H është tërësisht e renditur në lidhje me përfshirjen e 
bashkësive.

2.  Cdo bi-hiperideal fuzzy  i H është fortësisht  irreducible.
3.  Cdo bi-hiperideal fuzzy i H është  irreducible.
Vërtetim. . Le të jetë bashkësia e bi-hiperidealeve fuzzy të H tërësisht e renditur 

në lidhje me përfshirjen e bashkësive. Supozojmë se  është një bi-hiperideal fuzzy i 

çfarëdoshëm i  dhe  janë bi-hiperideale fuzzy të H të tilla që . 
Meqë bashkësia e bi-hiperidealeve fuzzy të H është tërësisht e renditur në lidhje me përfshirjen e 
bashkësive, rrjedh që  ose  ose . Pra,  ose  ose 
, kështu që  është fortësisht irreducible. Vërtetuam se çdo bi-hiperideal fuzzy i  është 
fortësisht irreducible. 

. Supozojmë se çdo bi-hiperideal fuzzy i H është fortësisht  irreducible.   Le të jetë 
 një bi-hiperideal fuzzy i çfarëdoshëm i H dhe  bi-hiperideale fuzzy të H të tilla që 

. Kjo sjell që  ose  ose . Nga ana tjetër, nga hipoteza kemi që 
 ose  ose , prandaj  ose  ose . Si rrjedhim,  është një bi-

hiperideal fuzzy irreducible i H. Pra çdo bi-hiperideal fuzzy i  është irreducible. 
. Supozojmë se çdo bi-hiperideal fuzzy i H është irreducible. Të tregojmë se 

bashkësia e bi-hiperidealeve fuzzy të H është tërësisht e renditur në lidhje me përfshirjen e 
bashkësive. Le të jenë  dhe  dy bi-hiperideale fuzzy të H, atëherë nga Lema 6.1.1, 

 është gjithashtu një bi-hiperideal fuzzy i H, pra dhe një bi-hiperideal fuzzy irreducible 
i H. Meqenëse , rrjedh që  ose  ose 

. Që këtej rrjedh se  ose  ose . Pra, bashkësia e bi-
hiperidealeve fuzzy të H është tërësisht e renditur në lidhje me përfshirjen e bashkësive.  �

Përkufizim 6.5.13 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar, B bashkësia e gjithë bi-
hiperidealeve fuzzy të H dhe P bashkësia e gjithë bi-hiperidealeve fuzzy të mirëfillta fortësisht 
prim të H. Për çdo  përcaktojmë , .

Teoremë 6.5.14 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar. Atëherë,  formon një 
topologji.  

Vërtetim. Meqenëse  është një bi-hiperideal i H, atëherë nga Lema 6.3.3,  është një 

bi-hiperideal fuzzy i H. Atëherë . Gjithashtu H është një bi-
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hiperideal i H, prandaj nga Lema 6.3.3,  është një bi-hiperideal fuzzy i H. Atëherë 

. Kështu . Do të tregojmë se prerja e një numri të 

fundëm elementesh të  i përket . Për këtë, le të jenë , atëherë kemi për 

të treguar që . Për këtë, të tregojmë që . Le te jetë 

. Atëherë  dhe . Kështu,  dhe  dhe , nga 

përkufizimi i  dhe . Pra, , kështu që . Pra, 

. Le të jetë tani . Atëherë, kemi  dhe , 

nga përkufizimi i . Si rrjedhim,  dhe , kështu që  dhe dhe 

që këtej, . Kështu . Pra, . 

Tregojmë tani që bashkimi i çdo numri elementesh të  i përket . Për këtë, le të jetë 

. Atëherë, duhet të tregojmë që . Kjo rrjedh nga  

 

ku  është minimumi i gjithë bi-hiperidealeve fuzzy të H të cilat janë më të mëdha ose të 

barabarta me .   �

§6.6 Disa përkufizime bazë të teorisë së bashkësive soft 
 
Disa probleme të vështira në ekonomi, inxhinieri, mjedis, shkenca sociale, mjekësi dhe 

shumë fusha të tjera përfshijnë të dhëna të pasigurta. Ne zakonisht ndeshemi me të dhëna që janë 
të paqarta dhe përmbajnë shumë lloje pasigurish. Siç u theksua dhe në seksionin e parë të këtij 
kapitulli, ka disa teori të njohura të zhvilluara për të kapërcyer vështirësitë që lindin për shkak të 
pasigurisë. Për shembull, teoria e probabilitetit, teoria e bashkësive fuzzy [97], teoria e 
bashkësive rough [112] dhe mjete të tjera matematike. Por të gjitha këto teori kanë vështirësitë e 
tyre të trashëguara siç janë vënë në dukje edhe nga Molodtsov [111]. Në teorinë e probabilitetit, 
ne duhet të bëjmë një sasi të madhe eksperimentesh në mënyrë që të kontrollohen mostrat. Në 
shkencat shoqërore dhe ekonomi, nuk është gjithmonë e mundur për të bërë kaq shumë 
eksperimente. Molodtsov mendon se vështirësitë në teorinë e bashkësive fuzzy, e cila 
konsiderohet si përqasja më e përshtatshme për t’u marrë me pasiguritë, lindin për shkak të 
pamjaftueshmërisë së mjeteve të parametrizimit të kësaj teorie.  

Në 1999, Molodtsov prezantoi konceptin e bashkësive soft si një mjet i ri matematik për t’u 
marrë me pasiguritë dhe që është i lirë nga vështirësitë që ndikonin në metodat ekzistuese. Teoria 
e bashkësive soft ka potencial të pasur për aplikime në shumë drejtime, disa prej të cilave janë 
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demonstruar nga Molodtsov në artikullin e tij pioner [111]. Molodtsov gjithashtu tregoi se si 
Teoria e Bashkësive Soft (TBS) është e lirë nga sindroma e pamjaftueshmërisë së parametrizimit 
të Teorisë së Bashkësive Fuzzy (TBF), Teoria e Bashkësive Rough (TBR), Teoria e Probabilitetit 
dhe Teoria e Lojës.  TBS është një kuadër shumë i përgjithshëm. Shumë prej modeleve të 
përdorura shfaqen si raste të veçanta të TBS. Zbatimet e TBS në disiplina të tjera dhe në 
problemet e jetës reale janë në vrullin e tyre. Për momentin, hulumtimet në TBS janë në progres. 
Aspektet teorike dhe të aplikimeve të TBS janë shqyrtuar në një sërë artikujsh, si [113-116]. Maji 
dhe të tjerë [113] zbatuan bashkësitë soft në një problem të vendim-marrjes dhe studiuan një sërë 
veprimesh në TBS. Pei dhe të tjerë [114] shqyrtuan marrëdhëniet midis bashkësive soft dhe 
sistemeve të informacionit. Roy dhe të tjerë [115] zbatuan teorinë e bashkësive fuzzy soft në 
problemin e vendim-marrjes. Maji dhe të tjerë [116] studiuan një sërë veprimesh në TBS. Ali dhe 
të tjerë [117] gjithashtu studiuan disa koncepte të reja si prerjen e kufizuar, bashkimin e kufizuar, 
diferencën e kufizuar dhe prerjen e zgjeruar të dy bashkësive soft. Struktura algjebrike e 
bashkësive soft është studiuar nga shumë autorë. Për shembull, Aktas dhe Cagman [118] 
prezantuan konceptet bazë të TBS dhe krahasuan bashkësitë soft me konceptet përkatëse të 
bashkësive fuzzy dhe bashkësive rough. Ata shqyrtuan konceptin dhe vetitë e grupeve soft. 
Aplikime të tjera të TBS në struktura të ndryshme algjebrike mund të gjenden në [123-134] etj. 
Kohët e fundit, Leoreanu-Fotea dhe Corsini [119] dhe më pas Davvaz e të tjerë [120-122] 
prezantuan dhe analizuan një sërë tipe të hiperstrukturave soft: hipergrupoidet soft, 
gjysmëhipergrupet soft, hipergrupet soft dhe poligrupet soft.  

Në seksionet e mëposhtme ne prezantojmë dhe iniciojmë studimin e gjysmëhipergrupeve 
ternare soft duke përdorur TBS. Konceptet e gjysmëhipergrupeve ternare soft, 
nëngjysmëhipergrupeve ternare soft, hiperidealet e majta (djathta, lateral) soft, hiperidealet soft,  
kuazi-hiperidealet dhe bi-hiperidealet soft janë prezantuar dhe janë studiuar vetitë e tyre. 

 
Le të jetë U një bashkësi univers fillestar dhe E një bashkësi parametrash. Bashkësia fuqi e U

shënohet me  dhe A është një nënbashkësi e E.
Përkufizim 6.6.1 Çifti quhet bashkësi soft mbi U, ku  është një 

pasqyrim.  

Me fjalë të tjera, një bashkësi soft mbi U është një familje e parametrizuar e nënbashkësive 
të universit U. Për  mund të konsiderohet si bashkësia e elementeve të -përafrimit 
të bashkësisë soft . Vërejme se bashkësia soft nuk është një bashkësi, siç vuri në dukje 
Molodtsov në një sërë shembujsh [111]. 

Le të shqyrtojmë shembullin e mëposhtëm [116].  
Shembull 6.6.2[116] Le të shqyrtojmë një bashkësi soft , e cila përshkruan  

"atraktivitetin e shtëpive", të shqyrtuara për blerje. Supozojmë se janë gjashtë shtëpi në universin 
U, të dhëna nga  dhe  është një bashkësi e  
parametrave vendim-marrëse, ku  janë përkatësisht parametrat “e shtrenjtë", "e 
bukur", "e drunjtë", "e lirë" dhe "me gjelbërim rrotull". Shqyrtojmë një pasqyrim . 
P.sh. supozojmë se . 
Bashkësia soft  është një familje e parametrizuar  e nënbashkësive të 
bashkësisë U dhe mund të shihet si një grumbull përafrimesh: ={shtëpi të shtrenja= 

)(UP
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, shtëpi të bukura= , shtëpi të drunjta= , shtëpi të lira= , 
shtëpi me gjelbërim rrotull= . Çdo përafrim ka dy pjesë : një predikat dhe një bashkësi 
vlerash përafrimi.  

Në [129], për një bashkësi soft , bashkësia  quhet 
suport (support) i bashkësisë soft . Në qoftë se , atëherë  quhet jo-
null.

Përkufizim 6.6.3 Le të jenë  dhe  dy bashkësi soft mbi një univers të 
përbashkët U. Prerje e zgjeruar (extended intersection) e dhe , që shënohet 

 është bashkësia soft , që plotëson kushtet : (i) ; (ii) për çdo 
,

( ) . . . \ ,
( ) ( ) . . . \ ,

( ) ( ) . . . .

F e n q s e A B
K e G e n q s e B A

F e G e n q s e A B

∈
= ∈
 ∩ ∈ ∩

Përkufizim 6.6.4 Le të jenë  dhe  dy bashkësi soft mbi një univers të 
përbashkët U. Prerje e kufizuar (restricted intersection) e dhe , që shënohet 

 është bashkësia soft , që plotëson kushtet : (i) ; (ii) për çdo 

, . Shënojmë .  
Përkufizim 6.6.5 Le të jenë  dhe  dy bashkësi soft mbi një univers të 

përbashkët U. Bi-prerje (bi-intersection) e  dhe  është një bashkësi soft , ku 
 dhe  është një pasqyrim i dhënë nga  për çdo 

x C∈ . Shënojmë .  
Përkufizim 6.6.6 Le të jenë  dhe  dy bashkësi soft mbi një univers të 

përbashkët U. Bashkim i zgjeruar (extended union) i  dhe , që shënohet 

 është bashkësia soft ,që plotëson kushtet e mëposhtme : (i) ; 
(ii) për çdo ,  

Përkufizim 6.6.7 Le të jenë  dhe  dy bashkësi soft mbi një univers të 
përbashkët U. Bashkimi i kufizuar (restricted union) i  dhe , që shënohet 

, është bashkësia soft  që plotëson kushtet e mëposhtme : (i) ; 

(ii) për çdo . Shënojmë .  
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Përkufizim 6.6.8 Le të jetë  një familje joboshe e bashkësive soft mbi një univers 
të përbashkët U. Bashkim i këtyre bashkësive soft është bashkësia soft  e tillë që 

 dhe për çdo , , ku . Shënojmë 

.

Përkufizim 6.6.9 Le të jenë  dhe  dy bashkësi soft mbi një univers të 

përbashkët U. Atëherë  që shënohet  përkufizohet nga 

, ku  për çdo .  
Përkufizim 6.6.10 Le të jenë  dhe  dy bashkësi soft mbi një univers të 

përbashkët U. Atëherë  që shënohet  përkufizohet nga 

, ku  për çdo .  
Përkufizim 6.6.11  Le të jenë  dhe  dy bashkësi soft mbi një univers të 

përbashkët U. Themi që  është një nënbashkësi soft e , që shënohet , 
në qoftë se plotëson : (i) ; (ii) për çdo .  

Themi që  dhe  janë soft të barabarta (soft equal) dhe shënohet 
 në qoftë se  dhe . 

 
§6.7 Gjysmëhipergrupet ternare soft dhe hiperidealet soft 

 
Më poshtë do të shqyrtojmë bashkësitë soft mbi një gjysmëhipergrup ternar . 
 
Përkufizim 6.7.1 Hipershumëzimi i kufizuar i bashkësive soft mbi 

një gjysmëhipergrup ternar H, që shënohet , përkufizohet si një 
bashkësi soft   

,

ku dhe përcaktuar nga 

për çdo .  
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Përkufizim 6.7.2 Le të jetë  një bashkësi soft jo-null mbi një gjysmëhipergrup ternar 
. Atëherë  quhet një gjysmëhipergrup ternar soft mbi H në qoftë se  është një 

nëngjysmëhipergrup ternar i H për çdo , d.m.th.   

.

Një bashkësi soft  mbi H quhet bashkësi soft absolute (absolute soft set) mbi H, në 
qoftë se për çdo , . 

Pohim 6.7.3 Një bashkësi soft  mbi një gjysmëhipergrup ternar H është një 
gjysmëhipergrup ternar soft mbi H vetëm atëherë kur për çdo  është një 
nëngjysmëhipergrup ternar i H.  

Vërtetim. Le të jetë  një hipergrup ternar soft mbi H dhe  të tilla që . 
Nga përkufizimi   

 
ku K përcaktohet nga  

 për çdo .  

Meqë , rrjedh që  për çdo , kështu që 
. Kjo do të thotë që  është një nëngjysmëhipergrup ternar i H.

Anasjellas, le të jetë  një nëngjysmëhipergrup ternar i H për çdo . Kemi 
, domethënë . Kështu, , e cila sjell që   

 
Pra,  është një gjysmëhipergrup ternar mbi H. �

Shembull 6.7.4 Le të jetë  dhe  për çdo 
, ku  përcaktohet nga tabela :  

{ , } { , } { , }

{ , } { , } { , }

{ , } { , } { , }

a b c d e g
a a a b c c d e e g
b b b d d g g
c c c d c c d c c d
d d d d d d d
e e e g c c d e e g
g g g d d g g

∗

Atëherë  është një gjysmëhipergrup ternar. Përcaktojmë  nga 
. Është 

e qartë se për çdo ,  është një nëngjysmëhipergrup ternar i H. Pra,  është një 
gjysmëhipergrup ternar soft mbi H. Vërejmë se jo çdo bashkësi soft mbi një gjysmëhipergrup 
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ternar H, është një gjysmëhipergrup ternar soft mbi H. Le të jetë  i përcaktuar nga 
.

Atëherë  është një bashkësi soft mbi H, por ajo nuk është një gjysmëhipergrup ternar soft 
mbi H, sepse  dhe  nuk janë nëngjysmëhipergrupe ternare të H.

Pohim 6.7.5 Le të jenë  dhe  dy gjysmëhipergrupe ternare soft mbi H të tilla që 

. Atëherë  është një gjysmëhipergrup ternar soft mbi H.  

Vërtetim. Nga përkufizimi, , ku  dhe . 

Atëherë për çdo , ose  ose . Në qoftë se , atëherë 
 dhe në qoftë se , atëherë . Kështu, në të dy rastet  është 

një nëngjysmëhipergrup ternar i H. Pra,  është një gjysmëhipergrup ternar soft mbi H. �

Pohim 6.7.6 Le të jenë  dhe  dy gjysmëhipergupe ternare soft mbi H të tilla që 

. Atëherë është një gjysmëhipergrup ternar soft mbi H.  

Vërtetim. Le të supozojmë se  . Le të jetë  ku  

 

Për të treguar se  është një gjysmëhipergrup ternar soft mbi H, duhet të tregojmë se   

 .  
 Kemi  

 .  
dhe  

 për çdo .  
 Për , kemi  
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Atëherë  për çdo . Pra,  është një gjysmëhipergrup ternar 
soft mbi H. �

Pohim 6.7.7 Le të jenë  dhe  dy gjysmëhipergrupe ternare soft mbi H të tilla që 
. Atëherë  është një gjysmëhipergrup ternar soft mbi H.  

Vërtetim. Le të supozojmë se . Le të jetë  ku 
 dhe  për çdo . Për të treguar që  është një 

gjysmëhipergrup ternar soft mbi H, duhet të tregojmë që   
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.
Kemi  

 .  
dhe  

 për çdo .  
 Për , kemi  

 
Atëherë . Pra,  është një gjysmëhipergrup ternar soft mbi H. �

Pohim 6.7.8 Le të jenë  dhe  dy gjysmëhipergrupe ternare soft mbi H. Atëherë 
 është një gjysmëhipergrup ternar soft mbi H.  

Vërtetim. Le të jetë  ku  për çdo 
. Duhet të tregojmë se  është një gjysmëhipergrup ternar soft mbi H.

Kemi   

 
ku  dhe  për çdo . Për , kemi  

 

Atëherë . Pra,  është një gjysmëhipergrup ternar soft mbi H. �

Përkufizim 6.7.9 Le të jenë  tre gjysmëhipergrupe ternare soft mbi 
gjysmëhipergrupin ternar . Përkufizojmë  

të jetë një bashkësi soft, ku .  
Pohim 6.7.10 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar ndërrimtar. Në qoftë se , 

 janë gjysmëhipergrupe ternare soft mbi H, atëherë 

është një gjysmëhipergrup ternar soft mbi H.

Vërtetim. Le të jetë  ku  
 

për çdo . Kemi  

 
ku  dhe  

 
për çdo . Për , meqë H është ndërrimtar, kemi  
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Atëherë . Kjo përfundon vërtetimin.   �

Përkufizim 6.7.11 Le të jenë  dhe  dy bashkësi soft mbi H të tilla që  
është një gjysmëhipergrup ternar soft dhe . Atëherë  quhet 
nëngjysmëhipergrup ternar soft (hiperideal) i  në qoftë se  është një 
nëngjysmëhipergrup ternar (hiperideal) i  për çdo .  

Pohim 6.7.12 Le të jetë një gjysmëhipergrup ternar soft mbi H dhe le të jetë 
 një familje joboshe e nëngjysmëhipergrupeve ternare soft të . Atëherë 

pohimet e mëposhtme janë vërteta:    
1.   është një nëngjysmëhipergrup ternar soft i .

2.   është një nëngjysmëhipergrup ternar soft i .
3.   është një nëngjysmëhipergrup ternar soft i  në qoftë se bashkësia 

është e tillë që elementet e saj janë dy nga dy jo-prerëse (pairwise disjoint).  
Vërtetim. Evident.   �

Përkufizim 6.7.13  Një bashkësi soft  mbi një gjysmëhipergrup ternar H quhet 

hiperideal i majtë (i djathtë, lateral) soft mbi H, në qoftë se . 
Një bashkësi soft  mbi H quhet hiperideal soft mbi H, në qoftë se është hiperideal i majtë 
soft, hiperideal i djathtë soft dhe hiperideal lateral soft mbi H.  

Pohim 6.7.14 Një bashkësi soft  mbi H është një hiperideal i majtë (i djathtë, lateral) 
soft mbi H vetëm atëherë kur për çdo  është një hiperideal i majtë (i djathtë, 
lateral) i H.  

Vërtetim. Le të supozojmë se  është një hiperideal i majtë soft mbi H. Tregojmë që 
 është një hiperideal i majtë mbi H. Nga përkufizimi kemi 

 .  
ku , për çdo . Kjo do të thotë, . Meqë 

, ku , kemi,  për çdo . 
Pra, . Kjo tregon që  është një hiperideal i majtë i H.

Anasjellas, le të supozojmë që  është një hiperideal i majtë i H. Do të tregojmë që 
 është një hiperideal i majtë soft mbi H. Nga përkufizimi   
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ku , për çdo . Kjo do të thotë, . Por 
. Kjo sjell që  dhe kështu . Pra, 

. Atëherë,  është një hiperideal i majtë soft mbi H. �

Hiperideali soft mbi H i përkufizuar si më sipër është i ndryshëm nga hiperideali soft i një 
gjysmëhipergrupi ternar soft. Shembulli i mëposhtëm e tregon këtë.   

Shembull 6.7.15 Le të jetë  dhe  për çdo 
 me hiperveprim  të dhënë nga tabela e mëposhtme:  

Atëherë  është një gjysmëhipergrup ternar. Le të shqyrtojmë bashkësinë soft , ku 
 është përkufizuar nga 

Është e qartë se  është një gjysmëhipergrup ternar soft mbi H. Le të shqyrtojmë 
bashkësinë soft  në të cilin  përkufizohet nga . Meqë 

 dhe  është një hiperideal i , atëherë  është një hiperideal soft i 
. Por  nuk është një hiperideal i H, kështu  nuk është një hiperideal 

soft mbi H. �

Pohim 6.7.16 Le të jenë  dhe  dy hiperideale soft çfarëdo mbi një 
gjysmëhipergrup ternar H, me . Atëherë  është një hiperideal soft 
mbi H që përfshihet tek dhe .  

Vërtetim. Evident.   �

Pohim 6.7.17 Le të jenë  dhe  dy hiperideale soft çfarëdo mbi një 
gjysmëhipergrup ternar H. Atëherë  është një hiperideal soft mbi H që përmban 

 dhe .  
Vërtetim. Nga përkufizimi, , ku  për çdo 

, ose  ose  ose . Në qoftë se , atëherë 
, në qoftë se , atëherë  dhe në qoftë se , atëherë 

, në të gjitha rastet  është një hiperideal i H. Pra,  është 
hiperideal soft mbi H. Meqë  dhe  për çdo 

. Atëherë, nga përkufizimi i nënbashkësive soft  dhe .  �

)(=))(),(),(( aKaFaHaHf Aa ∈ )(=))(,,( aKaFHHf
)())(,,( aFaFHHf ⊆ )()( aFaK ⊆ ),(),( AFAK ⊆

),()),(),,(),,(( AFAFEHEHf ⊆
∧

),( AF

},,,,,{= fedcbaH zyxzyxf oo )(=),,(
Hzyx ∈,, o

ffddfff
feedccfeee

ddddddd
dccdccdccc

ffddbbb
feedccbaaa

fedcba

0
},{},{},{0

0
},{},{},{0

0
},{},{},{0

00000000
0o

),( fH ),( HF
)(: HHF P→

},{0,=)(},,{0,=)(},,{0,=)(},,{0,=)(},,,{0,=)(},{0,=)({0},=(0) bafFfeeFfddFdccFfdbbFdaFF
),( HF

}){,( bG )(}{: HbG P→ }{0,=)( dbG
Hb ⊆}{ )(bG )(bF }){,( bG
),( HF }{0,=)( dbG }){,( bG

),( AF ),( BG
∅≠∩ BA ),(),( BGAF R∩

),( AF ),( BG

),( AF ),( BG
),(),( BGAF E∪

),( AF ),( BG
),(),(=),( BGAFCK E∪ BAC ∪=

BACc ∪∈ = BAc \∈ ABc \∈ BAc ∩∈ BAc \∈
)(=)( cFcK ABc \∈ )(=)( cGcK BAc ∩∈

)()(=)( cGcFcK ∪ )(cK ),( CK
BABBAA ∪⊆∪⊆ , )()(),()( cKcGcKcF ⊆⊆

Cc ∈ ),(),( CKAF ⊆ ),(),( CKBG ⊆



...E TEORISË SË BASHKËSIVE FUZZY DHE TEORISË SË BASHKËSIVE SOFT NË HIPERSTRUKTURA 

K. NAKA: Kontribut në studimin e teorisë së hiperstrukturave                                                   139 

Pohim 6.7.18 Le të jenë  dhe  dy hiperideale soft çfarëdo mbi një 
gjysmëhipergrup ternar H. Atëherë  është një hiperideal soft mbi H.  

Vërtetim. Evident.   �

Pohim 6.7.19 Le të jenë  dhe  dy hiperideale soft çfarëdo mbi një 
gjysmëhipergrup ternar H. Atëherë  është një hiperideal soft mbi H.  

Vërtetim. Evident.   �

Pohim 6.7.20 Le të jetë  një gjysmëhipergrup ternar soft mbi H dhe le të jetë 
 një familje jo-boshe e hiperidealeve soft të . Atëherë kanë vend pohimet e 

mëposhtme :    
1.   është një hiperideal soft i .  

 2.   është një hiperideal soft i .  
 3.   është një hiperideal soft i .  

 4.   është një hiperideal soft i .  
Vërtetim. Evident.   �

§6.8 Kuazi-hiperidealet dhe bi-hiperidealet soft mbi gjysmëhipergrupet 

ternare  

 
Përkufizim 6.8.1 Një bashkësi soft  mbi një gjysmëhipergrup ternar H quhet kuazi-

hiperideal soft mbi H në qoftë se    

1.   

2.   
ku është bashkësi soft absolute mbi H.

Pohim 6.8.2 Një bashkësi soft  mbi një gjysmëhipergrup ternar H është kuazi-
hiperideal soft mbi H vetëm atëherë kur për çdo  është kuazi-hiperideal i H.  

Vërtetim. Le të supozojmë se një bashkësi soft  mbi H është kuazi-hiperideal soft mbi 
H. Tregojmë që  është kuazi-hiperideal i H. Nga përkufizimi i shumëzimit të kufizuar,   
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Nga ekuacionet (1), (2), (3) rrjedh që   

 

Por  është një kuazi-hiperideal mbi H. Pra 

.
Nga ekuacioni (6), , që do të thotë,  për çdo . Nga 

ekuacioni (6) rrjedh që , 
 

Nga kjo rrjedh që , 
 (7) 

Në mënyrë të ngjashme, nga ekuacionet (1), (3), (4), kemi 

 (8) 
Meqë  është kuazi-hiperideal mbi H, kemi 

 
Pra, , që do të thotë, për çdo , . Nga ekuacioni (8), kemi për 
çdo , .
Nga kjo rrjedh që  

 (9) 
Nga ekuacionet (7) dhe (9), është e qartë se  është kuazi-hiperideal i H.
Anasjellas, le të jetë  një kuazi-hiperideal i H për çdo . Do të tregojmë që 

 është kuazi-hiperideal soft mbi H. Nga ekuacionet (1), (2), (3) kemi 

 

Nga përkufizimi, , kemi 
.

Por  është kuazi-hiperideal i H. Pra,  
,

dhe kështu . Pra,  

 (10) 
Nga ekuacionet (1), (3) dhe (4) kemi që për çdo , 
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dhe gjithashtu 
.

Meqë  është kuazi-hiperideal i H, kemi 
 

dhe kështu  . Pra, kemi 

 
(11) 

Nga ekuacionet (10) dhe (11),  është kuazi-hiperideal mbi H.  �

Pohim 6.8.3 Le të jenë ,  dhe  përkatësisht hiperideal i djathtë soft, i 
majtë soft dhe lateral soft mbi H. Atëherë  është një kuazi-hiperideal 
mbi H.  

Vërtetim. Evident.   �

Pohim 6.8.4 Le të jenë ,  dhe  përkatësisht hiperideal i djathtë soft, i 
majtë soft dhe lateral soft mbi H të tilla që . Atëherë  
është kuazi-hiperideal soft mbi H.  

Vërtetim. Nga përkufizimi, , ku , 
dhe  









∩∈
∩∈
∩∈
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për çdo . Në secilin rast,  është kuazi-hiperideal i H. Meqë çdo hiperideal i majtë, i 
djathtë dhe lateral i një gjysmëhipergrupi ternar H është kuazi-hiperideal i H, kështu, nga 
përkufizimi, është kuazi-hiperideal soft mbi H. �

Pohim 6.8.5 Çdo hiperideal i majtë (i djathtë, lateral) soft mbi një gjysmëhipergrup ternar H 
është kuazi-hiperideal soft mbi H.  

Vërtetim. Le të jetë  një hiperideal i majtë soft mbi H. Atëherë  është hiperideal i 
majtë i H. Meqë çdo hiperideal i majtë i H është kuazi-hiperideal i H, prandaj  është kuazi-
hiperideal i H. Pra,  është kuazi-hiperideal soft mbi H. �

E anasjella e pohimit të mësipërm nuk është e vërtetë në përgjithësi dhe këtë e tregon 
shembulli i mëposhtëm.   

Shembull 6.8.6  Le të shqyrtojmë gjysmëhipergrupin ternar  të Shembullit 6.7.15. Le 
të shqyrtojmë  dhe  të përcaktuar nga . Atëherë, mund 
të verifikohet lehtë se  është kuazi-hiperideal soft mbi H. Por ai nuk është hiperideal i 
majtë soft dhe hiperideal lateral soft mbi H.  
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Pohim 6.8.7 Çdo hiperideal i majtë (i djathtë, lateral) soft mbi një gjysmëhipergrup ternar H 
është gjysmëhipergrup ternar soft mbi H.  

Vërtetim. Evident.  �
Pohim 6.8.8  Çdo kuazi-hiperideal soft është gjysmëhipergrup ternar soft mbi H.  
Vërtetim. Evident.   �

Pohim 6.8.9 Le të jenë ,  dhe  përkatësisht hiperideal i djathtë soft, i 
majtë soft dhe lateral soft mbi H. Atëherë është kuazi-hiperideal soft mbi H.  

Vërtetim. Nga përkufizimi, , ku  dhe për çdo 
 është kuazi-hiperideal i H. Meqë prerja e 

hiperidealit të majtë, të djathtë dhe lateral është kuazi-hiperideal i H, atëherë 
 është kuazi-hiperideal mbi H.  �

Pohim 6.8.10 Le të jenë  dhe  dy kuazi-hiperideale soft mbi një 
gjysmëhipergrup ternar H. Kanë vend pohimet e mëposhtme :   

1.   është kuazi-hiperidal soft mbi H. 
2.   është kuazi-hiperidal soft mbi H. 
3.   është kuazi-hiperidal soft mbi H. 
4.   është kuazi-hiperidal soft mbi H , kur .  

 Vërtetim. Evident.   �

Pohim 6.8.11 Le të jenë  një kuazi-hiperideal soft dhe  një gjysmëhipergrup 
ternar soft mbi H. Atëherë  është kuazi-hiperideal soft i .  

Vërtetim. Nga përkufizimi, , ku  dhe 
 për çdo , meqë  dhe . Tregojmë që  

është kuazi-hiperideal i . Meqë , 
 

sepse  është nëngjysmëhipergrup ternar i H. Nga kjo rrjedh që 
 (1). 

Gjithashtu . Kështu 
 

sepse  është kuazi-hiperideal i H. Kështu 
 (2). 

Nga ekuacionet (1) dhe (2), kemi 
 

. (3) 
Në mënyrë të ngjashme, mund të tregojmë që  
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. (4). 
Nga ekuacionet (3) dhe (4),  është kuazi-hiperideal i . Kështu  

është kuazi-hiperideal soft i .   �

Përkufizim 6.8.12 Një bashkësi soft  mbi një gjysmëhipergrup ternar H quhet bi-
hiperideal soft mbi H në qoftë se   

1.   është gjysmëhipergrup ternar soft mbi H. 

2.   ku është bashkësi soft absolute mbi H. 
Pohim 6.8.13 Një bashkësi soft  mbi gjysmëhipergrupin ternar H është bi-hiperideal 

soft mbi H vetëm atëherë kur për çdo ,  është bi-hiperideal i H.  
Vërtetim. Le të jetë  një bi-hiperideal soft mbi gjysmëhipergrupin ternar H. Atëherë 

nga përkufizimi,  është gjysmëhipergrup ternar soft mbi H. Nga Pohimi 6.7.3, për çdo 
 është nëngjysmëhipergrup ternar i H. Për më tepër, meqë  është bi-

hiperideal soft mbi H, kemi  ku  është 

bashkësi soft absolute mbi H. Nga kjo rrjedh që , e cila tregon 
që  është bi-hiperideal i H. 

Anasjellas, le të supozojmë se  është bashkësi soft mbi H e tillë që për çdo 
 është bi-hiperideal i H, kur . Atëherë është e qartë se çdo  është 

një nëngjysmëhipergrup ternar i H. Pra, nga Pohimi 6.7.3,  është gjysmëhipergrup ternar 
soft mbi H. Për më tepër, meqë  është bi-hiperideal i H, atëherë për çdo , 

. Pra, . Kjo 
tregon që  është bi-hiperideal soft mbi H.   �

Pohim 6.8.14 Çdo kuazi-hiperideal soft mbi një gjysmëhipergrup ternar soft H është bi-
hiperideal soft mbi H.  

Vërtetim. Evident.   �

Pohim 6.8.15 Le të jenë  bi-hiperideal soft mbi H dhe  gjysmëhipergrup ternar 
soft mbi H. Atëherë  është bi-hiperideal soft i .  

Vërtetim. Nga përkufizimi,  ku  dhe S përcaktohet 
nga  për çdo . Do të tregojmë që  është bi-hiperideal soft i 

. Kemi  

 

.
sepse  është bi-hiperideal soft mbi H. Nga kjo rrjedh që   
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(1)  
 Gjithashtu,  

 

.
sepse  është gjysmëhipergrup ternar soft mbi H. Nga kjo rrjedh që   

 (2)  
 Nga ekuacionet (1) dhe (2), kemi  

 .  
 Nga kjo rrjedh që  është gjysmëhipergrup ternar soft mbi H. Gjithashtu,  

 

,
dhe kështu  

 (3)  
 Gjithashtu 

 

sepse  është bi-hiperideal soft mbi H. Nga kjo rrjedh që   

 (4)  
Nga ekuacionet (3) dhe (4), kemi  

 
Pra,  është bi-hiperideal soft i .  �

Përkufizim 6.8.15 Një hiperideal soft  mbi një gjysmëhipergrup ternar H është 

idempotent soft në qoftë se .  
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Teoremë 6.8.16 Le të jenë  një bi-hiperideal soft mbi H dhe një bi-hiperideal 

soft i  i tillë që . Atëherë  është bi-hiperideal soft 
mbi H.  

Vërtetim. Nga kushti, kemi . Nga kjo rrjedh që  është 

gjysmëhipergrup ternar soft mbi H. Meqë  dhe , 
kemi 

 

meqë  është bi-hiperideal soft i H

sepse  është bi-hiperideal soft i . 

Nga kjo rrjedh . Pra,  është bi-
hiperideal soft mbi H.  �

Pohim 6.8.17 Le të jetë  një nënbashkësi soft jo-boshe mbi një gjysmëhipergrup 
ternar H. Në qoftë se  janë përkatësisht hiperideale i majtë soft, i djathtë soft 
dhe lateral soft mbi H të tilla që   

,
atëherë është bi-hiperideal soft mbi H. 

Vërtetim. Nga përkufizimi 

 

.

),( AF ),( BG

),( AF ),(=)),(),,(),,(( BGBGBGBGf
∧

),( BG

),()),(),,(),,(( BGBGBGBGf ⊆
∧

),( BG

),(),( AFBG ⊆ ),(=)),(),,(),,(( BGBGBGBGf
∧

)),(),,(),,(),,(),,(( BGEHBGEHBGf
∧

))),(),...,,(),,((),,(),,(),,()),,(),,(),,(((= BGBGBGfEHBGEHBGBGBGff
∧∧∧

)),(),,()),,(),,(),,(),,()),,((),,(),,((= BGBGBGEHBGEHBGfBGBGf
∧∧

)),(),,()),,(),,(),,(),,()),,((),,(),,(( BGBGAFEHAFEHAFfBGBGf
∧∧

⊆

)),(),,(),,(),,(),,(( BGBGAFBGBGf
∧

⊆ ),( AF

))),(),,(),,((),,(),,(),...,,(),,((= BGBGBGfBGAFBGBGf
∧∧

)),()),,(),,(),,(),,(),,(),,((),,((= BGBGBGBGBGAFBGfBGf
∧∧

)),()),,(),,(),,(),,((),,(( BGBGBGAFBGfBGf
∧∧

⊆

),(=)),(),,(),,(( BGBGBGBGf
∧

⊆ ),( BG ),( AF

),()),(),,(),,(),,(),,(( BGBGEHBGEHBGf ⊆
∧

),( BG

),( AF
1,2,3=),,( iBG ii

),(),(),(),()),(),,(),,(( 332211332211 BGBGBGAFBGBGBGf RR ∩∩⊆⊆
∧

),( AF

)),(),(),(
),,(),(),(),,(),(),(()),(),,(),,((

332211

332211332211

BGBGBG
BGBGBGBGBGBGfAFAFAFf

RR

RRRR

∩∩

∩∩∩∩
∧

⊆
∧

),()),(),,(),,(( 332211 AFBGBGBGf ⊆
∧

⊆



...E TEORISË SË BASHKËSIVE FUZZY DHE TEORISË SË BASHKËSIVE SOFT NË HIPERSTRUKTURA 

K. NAKA: Kontribut në studimin e teorisë së hiperstrukturave                                                   146 

Nga kjo rrjedh . Kështu  është gjysmëhipergrup 
ternar soft mbi H. Le të shqyrtojmë  

 

sepse  është hiperideal lateral soft mbi H. Nga kjo rrjedh që 

. Pra,  është bi-hiperideal soft mbi H. �

Pohim 6.8.18 Le të jenë  dhe  dy bashkësi soft jo-boshe mbi një 

gjysmëhipergrup ternar soft H. Atëherë bashkësia soft  është 
bi-hiperideal soft mbi H.  

Vërtetim. Nga përkufizimi, kemi 

 

.

Nga kjo rrjedh . Kështu  është gjysmëhipergrup 
ternar soft mbi H. Gjithashtu kemi 

 

.

Nga kjo rrjedh . Pra,  është bi-
hiperideal soft mbi H.  �
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§6.9 Struktura e gjysmëhipergrupeve m-are  soft dhe hiperidealet soft 

 
Konceptet bazë mbi gjysmëhipergrupet m-are janë prezantuar në Seksionin §5.4. Më poshtë 

do të shqyrtojmë bashkësitë soft mbi gjysmëhipergrupin m-ar . 
Përkufizim 6.9.1 Hipershumëzimi i kufizuar (restricted hyperproduct) i bashkësive soft 

 mbi H, që  shënohet , përkufizohet si një bashkësi 

soft , ku  dhe  i 

përcaktuar nga , .  
Përkufizim 6.9.2 Le të jetë  një bashkësi soft jo-null mbi H. Atëherë,  quhet 

gjysmëhipergrupi m-ar soft mbi H, në qoftë se  është nëngjysmëhipergrup m-ar i H  për çdo 

, d.m.th. . 
Pohim 6.9.3 Një bashkësi soft  mbi H është gjysmëhipergrup m-ar soft mbi H vetëm 

atëherë kur për çdo  është nëngjysmëhipergrup m-ar i H.
Vërtetim. Le të jenë  gjysmëhipergrup m-ar soft mbi H dhe  të tilla që 

. Nga përkufizimi, , ku  përcaktohet 

nga , . Meqë , atëherë 
. Kjo do të thotë, ,  dhe kështu . 

Nga kjo rrjedh që  është një nëngjysmëhipergrup m-ar i H.
Anasjellas, le të supozojmë se  është gjysmëhipergrup m-ar i H për çdo . 

Duhet të tregojmë që  është gjysmëhipergrup m-ar soft mbi H. Nga përkufizimi, kemi 

 dhe  për çdo . 
Meqë  është nëngjysmëhipergrup m-ar i H, kemi , domethënë  

. Kështu, . Nga kjo rrjedh . Pra, 
 është gjysmëhipergrup m-ar soft mbi H. �

Pohim 6.9.4 Le të jenë  dhe  dy gjysmëhipergrupe m-are soft mbi H të tilla që 

. Atëherë  është një gjysmëhipergrup m-ar soft mbi .

Vërtetim. Le të jetë , ku  dhe . Atëherë 

, ose  ose . Në qoftë se , atëherë  dhe në qoftë 
se , atëherë . Kështu, në të dy rastet  është nëngjysmëhipergrup -
ar i H. Pra,  është gjysmëhipergrup m-ar soft mbi H. �

),( fH

),(),...,,( 11 mm BFBF )),(),...,,(( 11 mm BFBFf
∧

)),(),...,,((=),( 11 mm BFBFfDK
∧

∅≠}1,...,=|{= miBD iI )(: HDK P→

))(),...,((=)( 1 dFdFfdK m Dd ∈∀
),( AF ),( AF

)(xF

),( AFSuppx∈ ),()),(),...,,(( AFAFAFf ⊆
∧

),( AF
∅≠∈ )(, aFAa

),( AF Aa ∈

∅≠)(aF ),(=)...,(=)),(),...,,(( AKAAKAFAFf ∩∩
∧

K

))(),...,((=)( aFaFfaK Aa ∈∀ ),()),(),...,,(( AFAFAFf ⊆
∧

),(),( AFAK ⊆ )()( aFaK ⊆ Aa ∈∀ )())(),...,(( aFaFaFf ⊆
)(aF

∅≠)(aF Aa ∈
),( AF

),(=)...,(=)),(),...,,(( AKAAKAFAFf ∩∩
∧

))(),...,((=)( aFaFfaK Aa ∈
)(aF )())(),...,(( aFaFaFf ⊆

)()( aFaK ⊆ ),(),( AFAK ⊆ ),()),(),...,,(( AFAFAFf ⊆
∧

),( AF
),( AF ),( BG

∅∩ =BA ),(),( BGAF
EU H

),(),(=),( BGAFCK
EU BAC ∪= ∅∩ =BA

Cc ∈∀ BAc \∈ ABc \∈ BAc \∈ )(=)( cFcK
ABc \∈ )(=)( cGcK )(cK m

),( CK
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Pohim 6.9.5 Le të jenë  dhe  dy gjysmëhipergrupe m-are soft mbi H të tilla që 

. Atëherë  është gjysmëhipergrup m-ar soft mbi H. 

Vërtetim. Le të supozojmë se . Le të jetë  ku  

plotëson kushtin (ii) e Përkufizimit 6.6.6. Për të treguar që  është gjysmëhipergrup m-ar 

soft mbi H, duhet të tregojmë ),()),(),...,,(( CKCKCKf ⊆
∧

. Kemi ),(=)),(),...,,(( CPCKCKf
∧

dhe  për çdo . Për , kemi  
 









∩∈∪
∈
∈

⊆
....)()(

,\...)(
,\...)(

BAcsqncGcF
ABcsqncG
BAcsqncF

Atëherë  për çdo . Pra,  është gjysmëhipergrup m-ar soft 
mbi H. �

Pohim 6.9.6 Le të jenë  dhe  dy gjysmëhipergrupe m-are soft mbi H të tilla që 
. Atëherë  është gjysmëhipergrup m-ar soft mbi H.

Vërtetim. Le të supozojmë që . Le të jetë  ku 
 dhe  për çdo . Për të treguar që  është 

gjysmëhipergrup m-ar soft mbi H, duhet të tregojmë që ),()),(),...,,(),,(( CKCKCKCKf ⊆
∧

.

Kemi ),(=)),(),...,,(( CPCKCKf
∧

dhe  për çdo . Për , 
kemi . Atëherë 

 dhe  është gjysmëhipergrup m-ar soft mbi H. �

Pohim 6.9.7 Le të jenë  dhe  dy gjysmëhipergrupe m-are soft mbi H. Atëherë 
 është gjysmëhipergrup m-ar soft mbi H. 

Vërtetim. Le të jetë  ku , 
. Duhet të tregojmë që  është gjysmëhipergrup m-ar soft mbi H. Kemi 

)),(),...,,((=),( BAKBAKfCP ××
∧

, ku  dhe , . 
Për , kemi 

. Atëherë  
dhe  është gjysmëhipergrup m-ar soft mbi H. �

Përkufizim 6.9.8 Le të jenë  m bashkësi soft mbi H. Përkufizojmë 

 të jetë një bashkësi soft ku 
. Le të jetë  një gjysmëhipergrup m-ar 

),( AF ),( BG

∅≠∩ BA ),(),( BGAF
EU

∅≠∩ BA ),(),(=),( BGAFCK
EU )(CK

),( CK

))(),...,((=)( cKcKfcP Cc∈ Cc∈
)),(),(),....,,(),((=))(),...,((=)( BGAFBGAFfcKcKfcP EE ∪∪

)()( cKcP ⊆ Cc ∈ ),(),( BGAF E∪

),( AF ),( BG
∅≠∩ BA ),(),( BGAF R∩

∅≠∩ BA ),(),(=),( BGAFCK R∩

∅≠∩ BAC = )()(=)( cGcFcK ∩ Cc ∈ ),( CK

))(),...,((=)( cKcKfcP Cc ∈ Cc ∈
)(=)()())()(),....,()((=))(),...,((=)( cKcGcFcGcFcGcFfcKcKfcP ∩⊆∩∩

KP ⊆ ),(),( BGAF R∩
),( AF ),( BG

),(),( BGAF ∧
),(=),(=),(),( CKBAKBGAF ×∧ )()(=),( bGaFbaK ∩

BAba ×∈∀ ),( ),( BAK ×

BAC ×= )),(),...,,((=),( baKbaKfbaP Cba ∈∀ ),(
Cba ∈),(

),(=)()())()(),....,()((=)),(),...,,((=),( baKbGaFbGaFbGaFfbaKbaKfbaP ∩⊆∩∩ KP ⊆
),(),( BGAF ∧

),(),...,,( 11 mm AFAF

)...,(=)),(),...,,(),,(( 212211
*

mmm AAAKAFAFAFf ×××
))(),...,(),(((=),...,,( 221121 mmm aFaFaFfaaaK ),( fH
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ndërrimtar. Në qoftë se ,  janë gjysmëhipergrupe m-are soft mbi H, 

atëherë  është gjysmëhipergrup m-ar soft mbi H.

Vërtetim. Le të jetë  ku 
, . Kemi 

))...,(),...,...,((=),( 11 mm AAKAAKfCP ××××
∧

, ku  dhe 
, . Për , meqë H

është ndërrimtar, kemi  
.

Atëherë . Kjo përfundon vërtetimin.   �

Përkufizim 6.9.9 Le të jenë  dhe  dy bashkësi soft mbi H të tilla që  
është gjysmëhipergrup m-ar dhe . Atëherë  quhet 
nëngjysmëhipergrup(hiperideal) m-ar soft i  në qoftë se  është 
nëngjysmëhipergrup(hiperideal) m-ar i  për çdo . Le të jetë  gjysmëhipergrup 
m-ar soft mbi H dhe le të jetë  një familje jo-boshe e nëngjysmëhipergrupeve m-
are soft të . Atëherë kanë vend pohimet e mëposhtme :   

 1.   është një nëngjysmëhipergrup m-ar soft i .

2.   është një nëngjysmëhipergrup m-ar soft i .
3.   është një nëngjysmëhipergrup m-ar soft i  në qoftë se bashkësia 

është e tillë që elementet e saj janë dy nga dy jo-prerëse (pairwise disjoint).  
 Përkufizim 6.9.10 Një bashkësi soft  mbi H quhet -hiperideal soft mbi H, 

 në qoftë se ),()),(,....,),(),....,,(( AFEHAFEHf
j

⊆
∧

. Një bashkësi soft  mbi 
H quhet hiperideal soft mbi H, në qoftë se ai është -hiperideal soft mbi H për çdo  

Hiperideali soft mbi H i përkufizuar më sipër është i ndryshëm nga hiperideali soft i një 
gjysmëhipergrupi m-ar soft.  

Pohim 6.9.11 Një bashkësi soft  mbi H është -hiperideal soft mbi H  ku 
, vetëm atëherë kur për çdo  është -hiperideal i H.

Vërtetim. Le të supozojmë se  është -hiperideal soft mbi H. Duhet të tregojmë se 
 është -hiperideal i H. Nga përkufizimi kemi  

),(=)......,(=)),(,...,),(),...,,(( AKEAEKEHAFEHf
j

∩∩∩
∧

, ku 

, . Kjo do të thotë, . 

Meqë ),()),(),...,,(),...,,(( AFEHAFEHf ⊆
∧

, ku . Kështu kemi, , 
. Pra, . Kjo tregon që  është -hiperideal i H.

),( 11 AF ),(),...,,( 22 mm AFAF

),(),...,,(),,(( 2211
*

mm AFAFAFf

)...,(=)),(),...,,(( 111
*

mmm AAKAFAFf ××
))(),...,((=),...,( 111 mmm aFaFfaaK mm AAaa ××∈∀ ...),...,( 11

mAAC ×× ...= 1

)),...,(),...,,...,((=),...,( 111 mmm aaKaaKfaaP Caa m ∈∀ ),...,( 1 Caa m ∈),...,( 1

)),...,(),...,,...,((=),...,( 111 mmm aaKaaKfaaP
),...,(=))(),...,(()))(),...,(()),...,(),...,(((= 1111111 mmmmmmm aaKaFaFfaFaFfaFaFff ⊆

KP ⊆
),( AF ),( BG ),( AF

),(),( AFBG ⊆ ),( BG
),( AF )(bG

)(bF Bb∈ ),( AF
}|),{( IiAK ii ∈

),( AF
),( iiIiR AK

∈
∩ ),( AF

),( iiIi AK∈∧ ),( AFIi∈∧
),( iiIiE AK

∈
∪ ),( AF

}|{ IiAi ∈
),( AF j

mj 1,2,...,= ),( AF
j mj 1,2,...,=

),( AF j
}{1,2,...,mj ∈ ∅≠∈ )(, aFAa j

),( AF j
∅≠)(aF j

)(=))(,...,)(),...,(( aKaHaFaHf
j

Aa ∈∀ )(=)),...,(,...,( aKHaFHf

),(),( AFAK ⊆ )()(( aFaK ⊆

Aa ∈∀ )()),...,(,...,( aFHaFHf ⊆ )(aF j
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Anasjellas, le të supozojmë se  është -hiperideal i H. Kemi 

),(=).......,(=)),(),...,,(),...,,(( AKEAEKEHAFEHf ∩∩∩
∧

ku , . Kjo do të thotë se, . 
Por . Nga kjo rrjedh  dhe kështu . Pra 

)),(),...,,(),...,,(( EHAFEHf
∧

. Pra,  është -hiperideal soft mbi H. �

Pohim 6.9.12 Le të jenë  dhe  dy hiperideale soft mbi një gjysmëhipergrup m-
ar H, me . Atëherë  është hiperideal soft mbi H që përfshihet në 

 dhe .  
Pohim 6.9.13 Le të jenë  dhe  dy hiperideale soft mbi H. Atëherë 

 është hiperideal soft mbi H që përmban  dhe .   
Vërtetim. Le të jetë , ku  për çdo , ose 

 ose  ose . Në qoftë se , atëherë  në qoftë se 
, atëherë , dhe në qoftë se , atëherë , në të 

gjitha rastet  është një hiperideal i H. Pra,  është hiperideal soft mbi H. Meqë  
 dhe  për çdo . Prandaj,  

dhe .   �

Pohim 6.9.14 Le të jenë  dhe  dy hiperideale soft mbi një gjysmëhipergrup m-
ar H. Atëherë  dhe  janë hiperideale soft mbi H.

Pohim 6.9.15 Le të jetë  një gjysnëhipergrup m-ar soft mbi H dhe le të jetë 
 një familje jo-boshe e hiperidealeve soft të . Atëherë kanë vend pohimet e 

mëposhtme:   
 1.   është hiperideal soft i .  

 2.   është hiperideal soft i .  
 3.   është hiperideal soft i .  

 4.   është hiperideal soft i .  
 

§6.10 Kuazi-hiperidealet soft dhe bi-hiperidealet soft mbi  

gjysmëhipergrupet m-are 
 

Përkufizim 6.10.1 Një bashkësi soft mbi një gjysmëhipergrup m-ar H quhet kuazi-hiperideal 
soft mbi H në qoftë se 

1.  
),()),(),....,,(),,((

.....)),(),....,,(),,(),,(()),(),....,,(),,((

AFAFEHEHf

EHEHAFEHfEHEHAFf

R

RR

⊆
∧

∩

∩
∧

∩
∧

.

∅≠)(aF j

)(=))(),...,(),...,(( aKaHaFaHf Aa ∈∀ )(=)),...,(,...,( aKHaFHf
)()),...,(,...,( aFHaFHf ⊆ )()( aFaK ⊆ ),(),( AFAK ⊆

),( AF⊆ ),( AF j
),( AF ),( BG

∅≠∩ BA ),(),( BGAF R∩
),( AF ),( BG

),( AF ),( BG
),(),( BGAF E∪ ),( AF ),( BG

),(),(=),( BGAFCK E∪ BAC ∪= BACc ∪∈ =
BAc \∈ ABc \∈ BAc ∩∈ BAc \∈ )(=)( cFcK
ABc \∈ )(=)( cGcK BAc ∩∈ )()(=)( cGcFcK ∪

)(cK ),( CK
BABBAA ∪⊆∪⊆ , )()(),()( cKcGcKcF ⊆⊆ Cc∈ ),(),( CKAF ⊆

),(),( CKBG ⊆
),( AF ),( BG

),(),( BGAF ∧ ),(),( BGAF ∨
),( AF

}|),{( IiAK ii ∈ ),( AF

),( iiIiR AK
∈

∩ ),( AF

),( iiIi AK∈∧ ),( AFIi∈∧
),( iiIiR AK

∈
∪ ),( AF

),( iiIi AK∈∨ ),( AFIi∈∨
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2.  ),(.....)),(),....,,(,),(),,(),...,,((....)),(),....,,(),,((
12

AFEHEHAFEHEHfEHEHAFf R
m

j

RR ⊆∩
∧

∩∩
∧

−
444444444444 3444444444444 21

ku ),( EH është bashkësi soft absolute mbi H dhe 323 −≤≤ mj .
Pohim 6.10.2 Një bashkësi soft ),( AF mbi H është kuazi-hiperideal soft mbi H vetëm 

atëherë kur ∅≠∈∀ )(, aFAa është kuazi-hiperideal i H.
Vërtetim. Le të supozojmë se një bashkësi soft ),( AF mbi H është një kuazi-hiperideal soft 

mbi H. Tregojmë që )(aF është kuazi-hiperideal i H. Kemi  

),(=)....,(=)),(),....,,(),,(( AGEEAGEHEHAFf ∩∩∩
∧

(1) 

),(=)....,(=)),(),....,,(),,(( ASEAESEHAFEHf ∩∩∩
∧

(2) 
....

),(=)....,(=)),(),,(),....,,(( AIAEEIAFEHEHf ∩∩∩
∧

(m) 

=)),(),....,,(,),(),,(),...,,((
12

444444444444 3444444444444 21
−

∧

m

j
EHEHAFEHEHf

),(=)......,(= AJEEAEEJ ∩∩∩∩∩ (m+1) 
Nga ekuacionet  (1), (2),..., )(m rrjedhin  

RRR EHEHAFEHfEHEHAFf ∩∩
∧

∩
∧

.....)),(),....,,(),,(),,(()),(),....,,(),,((

),(....),(),(=)),(),....,,(),,(( AIASAGAFEHEHf RRR ∩∩∩
∧

(m+2) 

),(=)),(),....,,((...)),(),....,,(),,(( AKAFEHfEHEHAFf RR

∧
∩∩

∧
(m+3) 

Por ),( AF është kuazi-hiperideal soft mbi H. Kështu 

),()),(),....,,(),,((...)),(),....,,(),,(( AFAFEHEHfEHEHAFf RR ⊆
∧

∩∩
∧

. Nga ekuacioni 
3)( +m , ),(),( AFAK ⊆ , që do të thotë, )()( aFaK ⊆ , Aa ∈∀ . Nga ekuacioni 3)( +m rrjedh 

që Aa ∈∀ , )(=))(),(),...,((...))(),...,(),(( aKaFaHaHfaHaHaFf ∩∩ . Nga kjo rrjedh 
Aa ∈∀ , )())(),(),...,((...))(),...,(),(( aFaFaHaHfaHaHaFf ⊆∩∩ (m+4) 

Në mënyrë të ngjashme, nga ekuacionet (1), (m), (m+1), kemi 

),(=)),(),....,,((.....)),(),,(),....,,(,),(),,(),...,,(),,((

....)),(),....,,(),,((

12

APAFEHfEHEHEHAFEHEHEHf

EHEHAFf

RR
m

j

R

R

∧
∩∩

∧
∩

∩
∧

−
44444444444444444 344444444444444444 21

(m+5) 

ku 323 −≤≤ mj . Meqë ),( AF është kuazi-hiperideal soft mbi H, kemi 
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),()),(),....,,((

...)),(),....,,(,),(),,(),...,,((....)),(),....,,(),,((
12

AFAFEHf

EHEHAFEHEHfEHEHAFf

R

R
m

j

RR

⊆
∧

∩

∩
∧

∩∩
∧

−
444444444444 3444444444444 21

.

Pra, ),(),( AFAP ⊆ , që domethënë se për çdo Aa ∈ , )()( aFaP ⊆ . Nga ekuacioni (m+5), kemi 
që për çdo Aa ∈ ,

)(=))(),(),...,((...))(),....,(,)(),(),...,((...))(),...,(),((
12

aPaFaHaHfaHaHaFaHaHfaHaHaFf
m

j
∩∩∩∩

−
4444444444 34444444444 21

ku 323 −≤≤ mj . Nga kjo rrjedh 

)())(),(),...,((

...))(),....,(,)(),(),...,((...))(),...,(),((
12

aFaFaHaHf

aHaHaFaHaHfaHaHaFf
m

j

⊆∩

∩∩∩
−

4444444444 34444444444 21
(m+6) 

Nga (m+4) dhe (m+6), është e qartë se )(aF është kuazi-hiperideal i H. 
Anasjellas, le të jetë ∅≠)(aF një kuazi-hiperideal i H për çdo Aa ∈ . Nga ekuacionet (1), 

(2), ..., (m) kemi 

RRR EHEHAFEHfEHEHAFf ∩∩
∧

∩
∧

.....)),(),....,,(),,(),,(()),(),....,,(),,((

),(=),(...),(),(=)),(),....,,(),,(( AKAIASAGAFEHEHf RRR ∩∩∩
∧

.
Nga përkufizimi, Aa ∈∀ , kemi ∩∩ ...))(),...,(),(( aHaHaFf )(=))(),(),...,(( aKaFaHaHf .
Por )(aF është kuazi-hiperideal i H. Pra, 

)())(),(),...,((...))(),...,(),((=)( aFaFaHaHfaHaHaFfaK ⊆∩∩ dhe kështu ),(),( AFAK ⊆ . Pra 

),()),(),....,,((...)),(),....,,(),,(( AFAFEHfEHEHAFf RR ⊆
∧

∩∩
∧

(m+7) 
Nga ekuacionet  (1), (m), dhe (m+1) kemi për çdo Aa ∈ ,

RREHEHAFf ∩∩
∧

...)),(),....,,(),,((

),(=),(...),(),(=

)),(),....,,((...)),(),,(),....,,(,),(),,(),...,,(),,((
12

APAJAIAG

AFEHfEHEHEHAFEHEHEHf

RRR

RR
m

j

∩∩∩

∧
∩∩

∧

−
4444444444444444 34444444444444444 21

dhe  

)(=))(),(),...,(())(),....,(,)(),(),...,(())(),...,(),((
12

aPaFaHaHfaHaHaFaHaHfaHaHaFf
m

j
∩∩

−
4444444444 34444444444 21 ,

ku mj ≤≤3 . Meqë )(aF është kuazi-hiperideal i H, kështu kemi 

)())(),(),...,(())(),....,(,)(),(),...,(())(),...,(),((=)(
12

aFaFaHaHfaHaHaFaHaHfaHaHaFfaP
m

j
⊆∩∩

−
4444444444 34444444444 21
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dhe kështu ),(),( AFAP ⊆ . Pra kemi 

),(.....)),(),....,,(,),(),,(),...,,((....)),(),....,,(),,((
12

AFEHEHAFEHEHfEHEHAFf R
m

j

RR ⊆∩
∧

∩∩
∧

−
444444444444 3444444444444 21 (m+8) 

Nga (m+7) dhe (m+8), ),( AF është kuazi-hiperideal soft mbi H. �

Pohim 6.10.3 Le të jenë ),( jj AF j -hiperideale soft përkatësisht për mj 1,2,...,= mbi H. 
Atëherë ),(....),(),( 2211 mmRRR AFAFAF ∩∩∩ është kuazi-hiperideal soft mbi H. Le të jenë 

),( jj AF j -hiperideale soft përkatësisht për mj 1,2,...,= mbi H, përkatësisht të tilla që 
∅∩∩∩ =...21 mAAA . Atëherë ),(....),(),( 2211 mmEEE AFAFAF ∩∩∩ është kuazi-hiperideal 

soft mbi H.   
Vërtetim. Nga përkufizimi, ),(....),(),(=),( 2211 mmEEE AFAFAFAS ∩∩∩ , ku 

∅∩∩∩∪∪∪ =...,....= 2121 mm AAAAAAA dhe Aa ∈∀














∩∩∈

∩∩∩∩∩∈

∩∩∈

−

+−

....\...)(
...

,......\...)(
...

,...\..)(

=)(

11

111

211

mmm

mjjjj

m

AAAasqnaF

AAAAAasqnaF

AAAasqnaF

aS

Në secilin rast, )(aS është një kuazi-hiperideal i H. Meqë çdo j -hiperideal )1,2,...,=( mj i H
është kuazi-hiperideal i H, kështu nga përkufizimi, ),(....),(=),( 11 mmEE AFAFAS ∩∩ është një 
kuazi-hiperideal soft mbi H.   �

Pohim 6.10.4 Çdo j -hiperideal soft )1,2,...,=( mj mbi një gjysmëhipergrup m-ar H është 
një kuazi-hiperideal soft mbi H. 

Vërtetim. Le të jenë ),( jj AF j -hiperideale soft }){1,2,...,( mj ∈ mbi H. Atëherë  )(aFj

është një j -hiperideal i H. Meqë çdo j -hiperideal i H është një kuazi-hiperideal i H, atëherë 
)(aFj është një kuazi-hiperideal i H. Atëherë ),( jj AF është një kuazi-hiperideal soft mbi H. �

Pohim 6.10.5 Çdo j -hiperideal soft )1,2,...,=( mj mbi H është një gjysmëhipergrup m-ar 
soft mbi H dhe çdo kuazi-hiperideal soft është një gjysmëhipergrup m-ar soft mbi H. Le të jenë 

),( jj AF j -hiperideale soft përkatësisht për mj 1,2,...,= mbi H. Atëherë 
),(....),( 11 mm AFAF ∧∧ është një kuazi-hiperideal soft mbi H.

Vërtetim. Le të jetë ),(....),(=),( 11 mm AFAFAS ∧∧ , ku mAAA ×× ....= 1 dhe 
)(...)(=),...,(,....),...,( 11111 mmmmm aAaAaaSAAaa ∩∩××∈∀ është një kuazi-hiperideal i H. 

Meqë prerja e j -hiperidealeve për mj 1,2,...,= , është një kuazi-hiperideal i H, atëherë 
),(....),( 11 mm AFAF ∧∧ është një kuazi-hiperideal soft mbi H. �

Pohim 6.10.6 Le të jenë ),( AF dhe ),( BG dy kuazi-hiperideale soft mbi një 
gjysmëhipergrup m-ar H. Atëherë kanë vend pohimet e mëposhtme :   

 1.  ),(),( BGAF R∩ është një kuazi-hiperideal soft mbi H.
2.  ),(),( BGAF E∩ është një kuazi-hiperideal soft mbi H
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3.  ),(),( BGAF ∧ është një kuazi-hiperideal soft mbi H
4.  ),(),( BGAF E∪ është një kuazi-hiperideal soft mbi H , kur  ∅∩ =BA .

Pohim 6.10.7 Le të jenë ),( AF një kuazi-hiperideal soft dhe ),( BG një gjysmëhipergrup m-
ar soft mbi H. Atëherë ),(),( BGAF R∩ është një kuazi-hiperideal soft i ),( BG .

Vërtetim. Le të jetë ),(),(=),( BGAFCS R∩ , ku ∅≠∩ BAC = dhe )()(=)( cGcFcS ∩

për çdo Cc ∈ , meqë )()( cFcS ⊆ dhe )()( cGcS ⊆ . Meqë )()( cGcS ⊆ ,

)())(),....,((
))(),....,((...))(),....,(())(),(),....,((...))(),....,(),((

cGcGcGf
cGcGfcGcGfcScGcGfcGcGcSf

⊆⊆
∩∩⊆∩∩

.

Nga kjo rrjedh qe  
)())(),(),...,((...))(),...,(),(( cGcScGcGfcGcGcSf ⊆∩∩ (1) 

Gjithashtu )()( cFcS ⊆ . So ))(),(),....,((...))(),....,(),(( cScGcGfcGcGcSf ∩∩
))(),(),....,((...))(),....,(),(( cFcGcGfcGcGcFf ∩∩⊆

)())(),(),....,((...))(),....,(),(( cFcFcHcHfcHcHcFf ⊆∩∩⊆ . Kështu 
)())(),(),....,((...))(),....,(),(( cFcScGcGfcGcGcSf ⊆∩∩ (2) 

Nga ekuacionet (1) dhe (2), kemi 
)(=)()())(),(),....,((...))(),....,(),(( cScGcFcScGcGfcGcGcSf ∩⊆∩∩ . (3) 

Në mënyrë të ngjashme, mund të tregojmë që 

 )())(),...,(),(())(),....,(,)(),(),...,(())(),...,(),((
12

cScScGcGfcGcGcScGcGfcGcGcSf
m

j
⊆∩∩

−
444444444 3444444444 21 (4) 

ku 323 −≤≤ mj . Nga ekuacioni (3) dhe (4), )(cS është një kuazi-hiperideal i )(cG . Kështu 
),(),( BGAF R∩ është një kuazi-hiperideal i ),( BG . �

Përkufizim 6.10.8 Një bashkësi soft ),( AF mbi H quhet bi-hiperideal soft mbi H në qoftë se  
1.  ),( AF është një gjysmëhipergrup m-ar soft mbi H. 

2.  ),()),(),,(),....,,(),,(),,((
12

AFAFEHAFEHAFf
m

⊆
∧

−
44444444444 344444444444 21 ku ),( EH është bashkësi soft 

absolute mbi H.  
 Pohim 6.10.9 Një bashkësi soft ),( AF mbi gjysmëhipergrupin m-ar H është bi-hiperideal 

soft mbi H vetëm atëherë kur Aa ∈∀ , ∅≠)(aF është një bi-hiperideal i H.
Vërtetim. Le të jetë ),( AF një bi-hiperideal soft mbi një gjysmëhipergrup m-ar H. Atëherë 

nga përkufizimi, ),( AF është gjysmëhipergrup m-ar soft mbi H. Nga Pohimi 6.9.3, për çdo 
∅≠∈ )(, aFAa është një nëngjysmëhipergrup m-ar i H. Për më tepër, meqë ),( AF është një bi-

hiperideal soft mbi H, kemi ),()),(),,(),....,,(),,(),,((
12

AFAFEHAFEHAFf
m

⊆
∧

−
44444444444 344444444444 21 , ku ),( EH është  
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bashkësi soft absolute mbi H. Nga kjo rrjedh )())(,),....,(,),((
12

aFaFHaFHaFf
m

⊆
∧

−
4444444 34444444 21 , e cila tregon 

që )(aF është një bi-hiperideal i H. 
Anasjellas, le të supozojmë se ),( AF është një bashkësi soft mbi H e tillë që )(, aFAa∈∀

është një bi-hiperideal i H, kur ∅≠)(aF . Atëherë është e qartë se çdo ∅≠)(aF është një 
nëngjysmëhipergrup m-ar i H. Pra, nga Pohimi 6.9.3, ),( AF është një gjysmëhipergrup m-ar soft 
mbi H. Për më tepër, meqë ∅≠)(aF është një bi-hiperideal i H, atëherë për çdo Aa ∈ ,

)())(,),....,(,),((
12

aFaFHaFHaFf
m

⊆
∧

−
4444444 34444444 21 . Kështu ),()),(),,(),....,,(),,(),,((

12

AFAFEHAFEHAFf
m

⊆
∧

−
44444444444 344444444444 21 .

Kjo tregon që ),( AF është një bi-hiperideal soft mbi H. �

Pohim 6.10.10 Çdo kuazi-hiperideal soft mbi H është një bi-hiperideal soft mbi H. Le të jenë 
),( AF një bi-hiperideal soft mbi H dhe ),( BG një gjysmëhipergrup m-ar soft mbi H. Atëherë 

),(),( BGAF R∩ është një bi-hiperideal soft i ),( BG .
Vërtetim. Nga përkufizimi, ),(),(=),( BGAFCS R∩ ku ∅≠∩ BAC = dhe S përkufizohet 

nga )()(=)( cGcFcS ∩ , Cc∈∀ . Kemi =)),(),...,,(),,(( CSCSCSf
∧

),()),(),...,,(())),(),(()),...,,(),(((= AFAFAFfBGAFBGAFf RR ⊆
∧

⊆∩∩
∧

. Nga kjo rrjedh 

),()),(),...,,(),,(( AFCSCSCSf ⊆
∧

(1) 
Gjithashtu,  

),()),(),...,,(())),(),(()),...,,(),(((=)),(),...,,(( BGBGBGfBGAFBGAFfCSCSf RR ⊆
∧

⊆∩∩
∧∧

sepse ),( BG është një gjysmëhipergrup m-ar soft mbi H. Nga kjo rrjedh që 

),()),(),...,,(),,(( BGCSCSCSf ⊆
∧

(2) 

Nga ekuacionet (1) dhe (2), kemi ),(=),(),()),(),...,,(( CSBGAFCSCSf R∩⊆
∧

. Nga kjo 
rrjedh ),( CS është një gjysmëhipergrup m-ar soft mbi H. Gjithashtu,  

)),(),...,,(),,(),,((
12

44444444 344444444 21
−

∧

m

CSCSBGCSf

))),(),((),....,,()),,(),((),,()),,(),(((= BGAFBGBGAFBGBGAFf RRR ∩∩∩
∧

),()),(),...,,(),,(()),(),...,,(),,((
12

BGBGBGBGfBGBGBGf
mm

⊆
∧

⊆
∧

⊆
−

444444 3444444 21444444 3444444 21 dhe kështu 

 ).,()),(),...,,(),,(),,((
12

BGCSCSBGCSf
m

⊆
∧

−
44444444 344444444 21 (3) 



...E TEORISË SË BASHKËSIVE FUZZY DHE TEORISË SË BASHKËSIVE SOFT NË HIPERSTRUKTURA 

K. NAKA: Kontribut në studimin e teorisë së hiperstrukturave                                                   156 

Gjithashtu, )),(),...,,(),,(),,((
12

44444444 344444444 21
−

∧

m

CSCSBGCSf

))),(),((),....,,()),,(),((),,()),,(),(((=
12

4444444444444444444444 34444444444444444444444 21
−

∩∩∩
∧

m
RRR BGAFBGBGAFBGBGAFf

),()),(),...,,(),,((
12

AFAFEHAFf
m

⊆
∧

⊆
−

444444 3444444 21 , sepse ),( AF është një bi-hiperideal soft mbi H.

Nga kjo rrjedh ).,()),(),...,,(),,(),,((
12

AFCSCSBGCSf
m

⊆
∧

−
44444444 344444444 21 (4)  

Nga ekuacionet (3) dhe (4), kemi 

).,(=),(),()),(),...,,(),,(),,((
12

CSBGAFCSCSBGCSf R
m

∩⊆
∧

−
44444444 344444444 21

Atëherë ),( CS është një bi-hiperideal soft i ),( BG . �

Përkufizim 6.10.11 Një hiperideal soft ),( AF mbi H është idempotent soft në qoftë se 

),(=)),(),...,,(( AFAFAFf
∧

.
Teoremë 6.10.12 Le të jenë ),( AF një bi-hiperidal soft mbi H dhe ),( BG një bi-hiperideal 

soft i ),( AF të tillë që ),(=)),(),...,,(( BGBGBGf
∧

. Atëherë ),( BG është një bi-hiperideal soft 
mbi H. 

Vërtetim. Nga kushti, kemi ),()),(),...,,(( BGBGBGf ⊆
∧

. Nga kjo rrjedh që ),( BG është një 

gjysmëhipergrup m-ar soft mbi H. Meqë ),(),( AFBG ⊆ dhe ),(=)),(),...,,(( BGBGBGf
∧

, kemi  

)),(),...,,(),,(),,(),,((
12

4444444444 34444444444 21
−

∧

m

BGEHBGEHBGf

))),(),...,,((),...,,(),,(),,()),,(),...,,(((= BGBGfEHBGEHBGBGff
∧∧∧

)),(,...,)),),...(,(),,(),,()),,((),...,,((=
12

BGBGEHBGEHBGfBGf
m

44444444444 344444444444 21
−

∧∧

)),(,...,)),),...(,(),,(),,()),,((),...,,((
12

BGAFEHAFEHAFfBGf
m

44444444444 344444444444 21
−

∧∧
⊆

)),(),,(),...,,(),...,,(),,(( BGBGAFBGBGf
∧

⊆

))),(),...,,((),,(),...,,(),...,,(),,((= BGBGfBGAFBGBGf
∧∧
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)),()),,(),...,,(),...,,(),...,,((),,((= BGBGBGAFBGfBGf
∧∧

),(=)),(),...,,(( BGBGBGf
∧

⊆ . Nga kjo rrjedh që ),()),(),...,,(),,(),,(),,((
12

BGBGEHBGEHBGf
m

⊆
∧

−
4444444444 34444444444 21 .

Atëherë ),( BG është një bi-hiperideal soft mbi H. �

Pohim 6.10.13 Le të jetë ),( AF një nënbashkësi soft joboshe mbi H. Në qoftë se ),( jj BG

janë përkatësisht j -hiperideale soft  }){1,2,...,( mj ∈ , respektivisht mbi H  të tilla që  

 ),(...),(),()),(),...,,(),....,,(( 1111 mmRRmmjj BGBGAFBGBGBGf ∩∩⊆⊆
∧

,
atëherë ),( AF është një bi-hiperideal soft mbi H. 

Vërtetim. Nga përkufizimi ),...,,(...),(()),(),...,,(( 11 mmRR BGBGfAFAFf ∩∩
∧

⊆
∧

),()),(),...,,(),....,,(()),(...),( 1111 AFBGBGBGfBGBG mmjjmmRR ⊆
∧

⊆∩∩ . Nga kjo rrjedh 

që ),()),(),....,,(( AFAFAFf ⊆
∧

. Pra, ),( AF është një gjysmëhipergrup m-ar soft mbi H. Le të 
shyqrtojmë përsëri  

⊆
∧

−

)),(),...,,(),,(),,(),,((
12

4444444444 34444444444 21
m

AFEHAFEHAFf RRmmRR BGEHBGBGf ∩∩∩∩
∧

...),(),,(),,(...),(( 1111

⊆∩∩ )),(...),(),...,,(),,( 11 mmRRmm BGBGEHBG

⊆
∧

)),(),,(),...,,(),....,,(),,(),,(( 2211 mmjj BGEHBGBGEHBGf ),()),(),...,,(),....,,(( 11 AFBGBGBGf mmjj ⊆
∧

Nga kjo rrjedh që ),()),(),,(),...,,(),,(),,(( AFAFEHAFEHAFf ⊆
∧

. Pra, ),( AF është një 
bi-hiperideal soft mbi H. �

§6.11 Nënhapësirat fuzzy të hapësirave hipervektoriale 
 

Në këtë seksion, studiojmë nënhiperhapësirat e një hapësire hipervektoriale duke shqyrtuar 
disa veti të tyre. Nga ky këndvështrim, ne prezantojmë konceptin e një nënhiperhapësire fuzzy 
normale të hapësirës hipervektoriale. Duke përdorur këtë koncept, ndërtojmë nënhiperhapësira 
fuzzy të reja; gjithashtu, tregojmë se nën disa kondita të caktuara, një nënhiperhapësirë fuzzy e 
një hapësire hipervektoriale është dy-vlerëshe dhe merr vlerat 0 dhe 1. 

Hapësira hipervektoriale janë prezantuar nga Scafati Tallini [136]. 
Përkufizim 6.11.1 [136] Le të jetë K një fushë dhe ),( +V një grup Abelian. Hapësirë 

hipervektoriale mbi K (hypervector space over K) quhet katërshja ),,,( KV o+ , ku ""o është një 
pasyrim:  

)(: * VPVK →×o

i tillë që për çdo Kba ∈, dhe Vyx ∈, kanë vend kushtet e mëposhtme: 
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1.  ,)( yaxayxa ooo +⊆+

2.  ,)( xbxaxba ooo +⊆+

3.  ,)(=)( xabxba ooo

4.  ),(=)(=)( xaxaxa ooo −−−
5.  xx o1∈ .
Vërejtje 6.11.2 (i) Në anën e djathtë të ligjit distributiv nga e djathta (H1), shuma mendohet 

në kuptimin e Frobenius, domethënë konsiderojmë bashkësinë e gjithë shumave të një elementi të 
xa o me një element të ya o . Në mënyrë të ngjashme, i njëjti arsyetim dhe për ligjin distributiv 

nga e majta (H2). 
(ii) Themi se ),,,( KV o+ është  distributive e majtë (left distributive) në qoftë se 

 xbxaxbaVxKba ooo +⊇+∈∀∈∀ )(,,,
dhe distributive fortësisht e majtë (strongly left distributive) në qoftë se 

 xbxaxbaVxKba ooo ++∈∀∈∀ =)(,,, .
Në mënyrë të ngjashme, përcaktojmë përkatësisht, hapësirat hipervektoriale  distributive të 
djathta (the right distributive) dhe distributive fortësisht të djathta (strongly right distributive).
Hapësira hipervektoriale ),,,( KV o+ quhet fortësisht distributive (strongly distributive) në qoftë 
se është njëkohësisht distributive fortësisht e majtë  dhe distributive fortësisht e djathtë. 

(iii) Ana e majtë e ligjit të shoqërimit (H3) nënkupton bashkimin e gjithë bashkësive  ya o ,
ku y përshkon bashkësinë xb o , domethënë,  

 yaxba
xby

ooo U
o∈

=)( .

(iv) Le të jetë 00= oVΩ , ku 0 është zeroja e ),( +V . Në [20], tregohet se në qoftë se V është 
distributive fortësisht e majtë ose distributive fortësisht e djathtë, atëherë Ω është një nëngrup i 

),( +V .
Disa shembuj dhe rezultate mbi hapësirat hipervektoriale mund të gjenden në [137-160]. 
Gjatë gjithë punimit, supozojmë se V është hapësirë hipervektoriale mbi fushën K.
Përkufizim 6.11.3  Një nënbashkësi joboshe W e V quhet nënhiperhapësirë (sub-

hyperspace), në qoftë se vetë W është një  hapësirë hipervektoriale në lidhje me hiperveprimet në 
V, domethënë,  

∅≠W ,
,, WyxWyx ∈−⇒∈∀
WxaWxKa ⊆⇒∈∀∈∀ o, .

Në këtë rast, shkruajmë VW ≤ .
Le të jetë X një bashkësi e zakonshme. Me bashkësi fuzzy µ ( fuzzy set µ ) në X,

nënkuptojmë një funksion [0,1]: →Xµ që merr vlerën )(xµ për Xx∈ . Në qoftë se [0,1]∈t ,
atëherë })(:{= txXxt ≥∈ µµ quhet nënbashkësi nivel (level subset) i µ . Shënojmë )(XFS
bashkësinë e bashkësive fuzzy të X. Në qoftë se )(XFS∈µ dhe XA ⊆ , atëherë me )(Aµ ,
nënkuptojmë  

 )(=)( aA
Aa
µµ ∧

∈
.
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Përkufizim 6.11.4 Le të jetë K një fushë dhe )(KFS∈ν . Supozojmë se kanë vend 
relacionet e mëposhtme:   

1.  )()()( baba ννν ∧≥+ , Kba ∈∀ , ,
2.  )()( aa νν ≥− , Ka ∈∀ ,
3.  )()()( baab ννν ∧≥ , Kba ∈∀ , ,

4.  )()( 1 aa νν ≥− , {0}\Ka ∈∀ .
Atëherë, ν quhet  fushë fuzzy ( fuzzy field) në K dhe e shënojmë me Kν .

Përkufizim 6.11.5 [139] Le të jetë V një  hapësirë hipervektoriale mbi një fushë K dhe ν një 
fushë fuzzy e K. Një bashkësi  fuzzy µ e V quhet hapësirë hipervektoriale  fuzzy e V mbi fushën 
fuzzy Kν (fuzzy hypervector space of V over the fuzzy field Kν ), në qoftë se për çdo Vyx ∈, dhe 

Ka ∈ , plotësohen kushtet e mëposhtme:   
1.  )()()( yxyx µµµ ∧≥+ ,
2.  )()( xx µµ ≥− ,

3.  )()()( xay
xay

µνµ ∧≥∧ ∈ o
,

4.  (0)(1) µν ≥ .
Në qoftë se konsiderojmë Kχν = , funksioni karakteristik i K, atëherë µ quhet 

nënhiperhapësirë fuzzy (fuzzy sub-hyperspace) e V.
Eshtë e qartë se në qoftë se µ është nënhiperhapësirë fuzzy e V, atëherë )((0) xµµ ≥ për 

çdo Vx ∈ . Gjithashtu, µ është nënhiperhapësirë fuzzy e V vetëm atëherë kur tµ është  
nënhiperhapësirë e V për çdo [0,1]∈t .

Lemë 6.11.6 Në qoftë se µ është nënhiperhapësirë fuzzy e V, atëherë bashkësia 
(0)}=)(|{= µµµ xVxV ∈ është nënhiperhapësirë e V.  

Vërtetim: Le të jetë µVyx ∈, . Atëherë (0)=)(=)( µµµ yx . Meqenëse  µ është 
nënhiperhapësirë fuzzy, rrjedh se  

 (0)=(0)(0)=)()()( µµµµµµ ∧∧≥− yxyx .
Nga ana tjetër, (0))( µµ ≤− yx , kështu që kemi  ( ) (0)x yµ µ− = dhe si rrjedhim,  µVyx ∈− .

Gjithashtu, për çdo µVx∈ dhe Fa ∈ , marrim  (0)=)()( µµµ xy
xay

≥∧ ∈ o
. Nga ana tjetër, 

(0))( µµ ≤∧ ∈
y

xay o
. Që këtej kemi (0)=)( µµ y

xay∧ ∈ o
që tregon se µVxa ⊆o . Rrjedhimisht, 

bashkësia µV është një nënhiperhapësirë e V. �

Përkufizim 6.11.7 Një nënhiperhapësirë fuzzy µ e V quhet normale (normal) në qoftë se 
ekziston Vx ∈ i tillë që 1=)(xµ . Theksojmë se në qoftë se një nënhiperhapësirë  fuzzy e V është 
normale, atëherë 1=(0)µ . Pra, µ është një nënhiperhapësirë  fuzzy normale vetëm atëherë kur 

1=(0)µ .
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Teoremë 6.11.8 Le të jetë µ një nënhiperhapësirë  fuzzy e V dhe µ~ një bashkësi  fuzzy në V 
e përcaktuar nga (0)1)(=)(~ µµµ −+xx për çdo  Vx ∈ . Atëherë, µ~ është një nënhiperhapësirë  
fuzzy normale e V që përmban µ .

Vërtetim: Le të jetë Vyx ∈, dhe Ka ∈ . Atëherë,   
 =(0)1))()(((0)1)(=)(~ µµµµµµ −+∧≥−+−− yxyxyx

= ( ( ) 1 (0)) ( ( ) 1 (0)) = ( ) ( ).x y x yµ µ µ µ µ µ+ − ∧ + − ∧% %  
Gjithashtu, kemi 

 )(~=(0)1)((0)1)(=)(~ xxzz
xazxaz

µµµµµµ −+≥−+∧∧
∈∈ oo

.

Eshtë e qartë se, 1=(0)~µ dhe µµ ~⊆ . Në këtë mënyrë përfundon vërtetimi i teoremës. �

Rrjedhim 6.11.9 Në qoftë se µ është  një nënhiperhapësirë  fuzzy e V e tillë që 0=)(~ xµ
për Vx ∈ , atëherë 0=)(xµ .

Lemë 6.11.10 Le të jetë Wχ funksioni karakteristik i një nënbashkësie VW ⊆ . Atëherë W
është nënhiperhapësirë e V vetëm atëherë kur Wχ është  nënhiperhapësirë  fuzzy e V.  

Vërtetim: Vërtetimi rrjedh nga diskutimi pas Përkufizimit 6.11.5. 
Teoremë 6.11.11 Për çdo nënhiperhapësirë W të V, funksioni karakteristik Wχ është 

nënhiperhapësirë  fuzzy normale e V dhe WV
W

=χ .
Vërtetim: Evident.   �
Teoremë 6.11.12 Një nënhiperhapësirë  fuzzy µ e V është normale vetëm atëherë kur 
µµ =~ .
Vërtetim: Në qoftë se µµ =~ , atëherë  është e qartë se  µ është një nënhiperhapësirë  fuzzy 

normale e V. Supozojmë se µ është nënhiperhapësirë  fuzzy normale e V dhe le të jetë Vx ∈ .
Atëherë, )(=(0)1)(=)(~ xxx µµµµ −+ , kështu që µµ =~ . �

Teoremë 6.11.13 Në qoftë se µ është një  nënhiperhapësirë  fuzzy e V, atëherë µµ ~=)~(
~

.
Vërtetim: Evident.   �
Teoremë 6.11.14 Le të jetë µ një nënhiperhapësirë  fuzzy e V. Në qoftë se ekziston një  

nënhiperhapësirë  fuzzy ν e V e tillë që µν ⊆~ , atëherë µ është nënhiperhapësirë  fuzzy 
normale e V.  

Vërtetim: Supozojmë se ekziston një nënhiperhapësirë  fuzzy ν e V e tillë që µν ⊆~ .
Atëherë, (0)(0)~=1 µν ≤ dhe rrjedhimisht 1=(0)µ . �

Rrjedhim 6.11.15 Le të jetë µ një nënhiperhapësirë  fuzzy e V. Në qoftë se  ekziston një 
nënhiperhapësirë  fuzzy ν e V e tillë që µν ⊆~ , atëherë µµ =~ .

Vërtetim: Vërtetimi përftohet menjëherë nga Teorema 6.11.14 dhe përkufizimi i µ~ . �

Teoremë 6.11.16 Le të jetë µ një nënhiperhapësirë  fuzzy e V dhe [0,1](0)][0,: →µf një 
pasqyrim rritës. Përcaktojmë një bashkësi fuzzy [0,1]: →′ Vµ me ))((=)( xfx µµ ′ për çdo 

Vx ∈ . Atëherë µ ′ është  nënhiperhapësirë  fuzzy e V. Në fakt, në qoftë se ttf ≥)( për çdo 
(0)][0,µ∈t , atëherë µµ ′⊆ .

Vërtetim: Le të jetë Vyx ∈, . Atëherë  
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))()(())((=)( yxfyxfyx µµµµ ∧≥−−′ ).()(=))(())((= yxyfxf µµµµ ′∧′∧

Gjithashtu, në qoftë se Ka ∈ dhe Vx ∈ , atëherë  )(=))(())((=)( xxfzfz
xazxaz

µµµµ ′≥′ ∧∧ ∈∈ oo
.

Pra, µ ′ është nënhiperhapësirë  fuzzy  e V. Supozojmë se ttf ≥)( për çdo (0)][0,µ∈t . Atëherë, 
)())((=)( xxfx µµµ ≥′ për çdo Vx ∈ , domethënë µµ ′⊆ . �

Teoremë 6.11.17 Le të jetë µ një nënhiperhapësirë  fuzzy normale jo kostante e V që është 
maksimale në bashkësinë pjesërisht të renditur të nënhiperhapësirave fuzzy normale të V në 
lidhje me përfshirjen e bashkësive fuzzy. Atëherë, µ është një nënhiperhapësirë  fuzzy dy-
vlerëshe dhe merr vlerat 0 dhe 1.  

Vërtetim: Dimë se 1=(0)µ . Le të jetë Vx ∈ i tillë që 1)( ≠xµ . Mjafton të tregojmë se 
0=)(xµ . Supozojmë se ekziston Vx ∈′ i tillë që 1<)(<0 x′µ . Përcaktojmë një bashkësi fuzzy 

[0,1]: →Vν me ))()((
2
1=)( xxx ′+ µµν për çdo Vx ∈ . Atëherë, është e qartë se ν është e 

përcaktuar mirë. Le të jetë Vyx ∈, . Atëherë,   

 =))()))()(((
2
1))()((

2
1=)( xyxxyxyx ′+∧≥′+−− µµµµµν

).()(=)))()((
2
1()))()((

2
1(= yxxyxx ννµµµν ∧′+∧′+

Gjithashtu, në qoftë se Ka ∈ dhe Vx ∈ , atëherë  

 )(=))()((
2
1))()((

2
1=)( xxxxzz

xaz
xaz

νµµµµν ′+≥′+∧∧ ∈
∈

o
o

.

Pra, ν është një  nënhiperhapësirë  fuzzy e V. Tani, kemi që  
 =(0)1)(=)(~ ννν −+xx

1).)((
2
1=))((0)(

2
11))()((

2
1= +′+−+′+ xxxx µµµµµ

Që këtej, 1=1)(0)(
2
1=(0)~ +µν . Pra, ν~ është nënhiperhapësirë fuzzy normale e V.

Gjithashtu, )(>1))((
2
1=)(~>1=(0)~ xxx ′+′′ µµνν . Dimë se ν~ është jokonstante, kështu që nga 

)(>)(~ xx ′′ µν rrjedh se µ nuk është  maksimale. Ky është kontradiksion! Rrjedhimisht, µ merr 
vetëm vlerat 0 dhe 1.   �

Teoremë 6.11.18 Le të jetë µ një nënhiperhapësirë  fuzzy e V dhe le të jetë µ një bashkësi 

fuzzy në V e përcaktuar nga (0))(=)( µµµ xx për çdo Vx ∈ . Atëherë, µ është 
nënhiperhapësirë  fuzzy normale e V  që përmban µ .

Vërtetim: Për çdo Vyx ∈, , kemi  
))()((0))((1(0))(=)( yxyxyx µµµµµµ ∧≥−− ).()(=(0)))(((0)))((= yxyx µµµµµµ ∧∧

Gjithashtu, në qoftë se Ka ∈ dhe Vx ∈ , kemi  

 )(=(0)))(((0)))((=)( xxzz
xazxaz

µµµµµµ ≥∧∧
∈∈ oo

.
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Pra, µ është  një nënhiperhapësirë  fuzzy e V. Eshtë e qartë se  1=(0)µ dhe µµ ⊆ . �

Rrjedhim 6.11.19 Në qoftë se µ është një nënhiperhapësirë  fuzzy e V e tillë që 0=)(xµ
për ndonjë Vx ∈ , atëherë 0=)(xµ .

Vërtetim: Evident.   �

Teoremë 6.11.20 Le të jetë µ një nënhiperhapësirë  fuzzy jokonstante e V e tillë që µ është 
maksimale në bashkësinë pjesërisht të renditur të nënhiperhapësirave  fuzzy normale të V në 
lidhje me përfshirjen e bashkësive fuzzy. Atëherë   

1.  µ është normale.
2.  µ merr vetëm vlerat  0 dhe 1.
3.  µχ

µ
=V .

4.  µV është një nënhiperhapësirë maximale e V.
Vërtetim: Meqenëse µ është jokonstante, atëherë µ~ është maksimale jokonstante. 

Gjithashtu, µ~ është normale, prandaj nga Teorema 6.11.17, µ~ merr vetëm vlerat 0 dhe 1. Në 
qoftë se 1=)(~ xµ , atëherë (0)=)( µµ x dhe në qoftë se 0=)(~ xµ , atëherë 1(0)=)( −µµ x . Nga 
Rrjedhimi 6.11.9, kemi që 0=)(xµ . Kjo sjell që 1=(0)µ , prandaj µ është normale dhe 
gjithashtu nga Teorema 6.11.12, µµ =~ . Kjo vërteton (1) dhe (2). 

(3) Eshtë e qartë se µχ
µ

⊆V dhe µ
χV merr vetëm vlerat 0 dhe 1. Le të jetë Vx ∈ dhe 

0=)(xµ , atëherë µ
χµ V⊆ . Në qoftë se 1=)(xµ , atëherë µVx∈ , kështu që 1=)(xVµ

χ . Në 

çdo rast µ
χµ V⊆ .

(4) Meqenëse µ është konstante, µV është një nënhiperhapësirë e mirëfilltë e V. Le të jetë 

W një nënhiperhapësirë e V e tillë që WV ⊆µ . Atëherë, kemi që WV χχµ
µ

⊆= . Meqenëse µ

dhe Wχ janë normale dhe µµ ~= është maksimale në bashkësinë pjesërisht të renditur  të 
nënhiperhapësirave fuzzy normale në lidhje me përfshirjen e bashkësive  fuzzy, kemi që Wχµ =
ose 1=)(xWχ , për çdo Vx ∈ , kështu që W=V. Në qoftë se Wχµ = , atëherë nga Teorema 
6.11.8, WVV

W
== χµ . Si rrjedhim, µV është një nënhiperhapësirë maximale e V. �
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