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 چکیده

های زیادی در تعمیم دادن نظریه تحدب وجود دارد که کند. روشسازی یک نقش اساسی را ایفا میآنالیز محدب در نظریه بهینه

محدب است که بر مبنای های اصلی تعمیم دادن جنبه موضعی تابع سازی محدب را حل نمود. یکی از روشبتوان مسائل بهینه

سازی، علمی است که به سازد. در عمل بهینهمفهوم زیر گرادیان و زیر دیفرانسیل است و موضوع اصلی آنالیز هموار را مطرح می

پردازد. این علم در ریاضیات، علوم کامپیوتر، اقتصاد و علوم های قابل دستیابی میانتخاب عناصر بهینه از یک مجموعه جواب

کاربرد فراوانی دارد. در این مقاله، بعضی از تعاریف و قضایا و نتایج مهم که نیاز خواهیم داشت، بیان شده است. مفاهیمی  مهندسی

 پذیری توابع محدب وپذیری و دیفرانسیلهمچون زیرگرادیان یک تابع محدب و مفهوم زیردیفرانسیل، همچنین مفهوم مشتق

کنیم، و با استفاده از این مفاهیم شرط الزم و کافی برای جواب زیی فازی بیان مینگاشت فازی و مشتقات فازی و مشتقات ج

 دهیم.بهینه ارائه می
 

 تحدب تعمیم یافته ،بهینه سازی فازیپذیر، نگاشت فازی مشتق زیرگرادیان تابع محدب، واژگان کلیدی:

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1 

 مقدمه -1

کند. اهمیت تحدب این است که شرایط کافی برای   سازی، علم مدیریت و مهندسی ایفا می  تحدب نقش کلیدی در مسائل بهینه 

 کند. سازی، یک جواب بهین سراسری و کلی است را ارائه میتضمین اینکه جواب بهین موضعی از یک مسأله بهینه

[ بعضی 13] 6و نوگی 5[ و موهان11] 4و موند 3معرفی شد و سپس، ویر 2برای اولین بار توسط هانسون 1مفهوم توابع اینوکس

و زعفرانی  7سازی را بدست آوردند. همچنین جبروتیانها در مسائل بهینهخواص مقدماتی از توابع پیش اینوکس و کاربردهای آن

العه کردند. های کالوی آنها را مطرانسیلیافته و توابع موضعاً لیپ شیتس و زیر دیف[ روابط بین چندین نوع اینوکسیتی تعمیم11]

مورد مطالعه قرار گرفته است که شرایط الزم و کافی برای اثبات  (VVI)1های تغییراتی برداری در دو دهه اخیر تئوری نامساوی

ی برداری مورد های تغییراتباشد ارائه شده است. دو نوع از نامساوی (VOP)9سازی برداری اینکه یک نقطه جواب از مسأله بهینه

های تغییراتی باشد. نامساویمی 11و دیگری نوع مینتی 11استفاده هستند، که یک نوع آن نامساوی تغییراتی برداری نوع استامپاچیا

ییراتی های تغگیرند. نامساویهای تغییراتی برداری نوع استامپاچیا مورد استفاده قرار میبرداری نوع مینتی به واسطه نامساوی

[ مورد مطالعه قرار 1] 12دانان بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته است. برای مثال اولین بار توسط گیانسیتوسط ریاضیبرداری 

[ توسعه یافت. اخیراً توسط انصاری، رضایی و زعفرانی 4] 13دانان دیگری مثل یانگ، چن و هانگگرفته است و بعداً توسط ریاضی

ایفا  14یافته نقش اساسی در آنالیز تغییراتی مدرنهای تعمیمست. مفهوم دیفرانسیلمورد مطالعه قرار گرفته ا 2112در سال 

[ یک زیر دیفرانسیل جدید را بیان و معرفی کرد که با حدگیری از زیر 14] 15مورداخوویچ 1976[ در 21، 14، 9، 7]کند، می

توان در کارهای جدید، کاربردها و روابط بین یشود. منامیده می 16شود که زیر دیفرانسیل حدیهای دیگر تعریف میدیفرانسیل

 ها را مشاهده کرد. این زیر دیفرانسیل

کنیم که در شود، بررسی میدر این مقاله، زیرگرادیان و زیردیفرانسیل برای توابع محدب تعمیم یافته روی بهینه سازی فازی تعریف می

 اییم. نمسازی فازی استفاده مییافته جهت بهینهیافته را بیان کرده و از مشتق تعمیمآن مفاهیمی چون تحدبی و تحدبی تعمیم

 تابع محدب یک 17زیر گرادیان -2

یرین کننده زهای تکیهتواند، توسط ابرصفحهدر این بخش مفهوم مهم زیر گرادیان یک تابع محدب را ارائه خواهیم داد این کار می

 توابع محدب و زیرین توابع مقعر انجام گیرد. 

 زبرین و زیرین یک تابع محدب

                                              
1- Invex 

2- Hanson  

3- Weir  

4- Mond  

5- Mohan 

6- Noegy  

7- Jabarootain 

1- Vector variational – like inequalities 

9- Vector optimization problems 

11- Stampacchia 

11- Minty 

12- Giannessi  

13- Chen & Huang  

14- Modern  

15- Mordukhovich 

16- Limiting subdifferential  

17- subgradinat 
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,𝑥]}تواند به طور کامل به وسیله مجموعه می Sروی  Fیک تابع  𝑓(𝑥)]: 𝑥 ∈ 𝑆} ⊂ 𝑅𝑛+1  که منسوب به نمودارF سازند. می

 باشد. می F، و زیرین، که شامل نقاط زیر نمودار Fزبرین، که شامل نقطه باالی نمودار 

:𝐹یک مجموعه غیرتهی در  Sفرض کنید  1-2تعریف  𝑆 → 𝑅و 𝑅𝑛  یک تابع باشد. زبرینF که با ،𝑒𝑝𝑖𝐹 شود، نشان داده می

 ر است:که بصورت زی
𝑒𝑝𝑖𝐹 = {(𝑥, 𝑦)| 𝑥 ∈ 𝑆, 𝑦 ∈ 𝐸1, 𝑦 ≥ 𝐹(𝑥)} 

 

 که بصورت زیر است: 𝑅𝑛+1ای از شود، زیرمجموعهنشان داده می ℎ𝑦𝑝𝐹، که با  Fزیرین 
ℎ𝑦𝑝𝐹 = {(𝑥, 𝑦)|𝑥 ∈ 𝑆, 𝑦 ∈ 𝐸1, 𝑦 ≤ 𝐹(𝑥)} 

 

 

 

 

 

 
 از زبرین و زیرین هاییمثال :1شکل 

های ، هیچکدام مجموعهFزبرین و زیرین  (a)دهد. در شکل تفاوتی از زبرین و زیرین چند تابع را نشان میهای ممثال1شکل 

شود ای فوق مشاهده میهباشند. از مثالهای محدب می، مجموعه Fبه ترتیب زیرین و زبرین  cو  bمحدب نیستند. اما در شکل 

محدب  Fمقعر است اگر و فقط اگر زیرین  Fمحدب است اگر و فقط اگر زبرین آن محدب باشد و همچنین، تابع  Fکه یک تابع 

 باشد. 

:𝐹مجموعه محدب غیرتهی در  Sفرض کنید  2-2قضیه  𝑆 → 𝑅, 𝑅𝑛  باشد. در این صورتF  محدب است، اگر و فقط اگر
1𝑒𝑝𝑖𝐹  .مجموعه محدب باشد ، 

:𝐹مجموعه محدب غیرتهی در  Sفرض کنید  3-2تعریف  𝑆 → 𝑅, 𝑅𝑛  محدب باشد، در این صورت𝜉  را زیر گرادیانF  در

𝑥 ∈ 𝑆 :گوییم اگر داشته باشیم 

𝐹(𝑥) − 𝐹(𝑥) ≥ 𝜉
𝑡
(𝑥 − 𝑥) 

:𝐹به طور مشابه، فرض کنید  𝑆 → 𝑅  .مقعر باشد𝜉  را زیر گرادیانF  در𝑥 ∈ 𝑆  گوییم اگر برای هر𝑥 ∈ 𝑠 :داشته باشیم 

𝐹(𝑥) − 𝐹(𝑥) + 𝜉
𝑡
(𝑥 − 𝑥) 

 ای محدب است. مجموعه Fشود که، مجموعه زیر گرادیان از تعریف فوق مشاهده می

 دهیم.  هایی از زیر گرادیان توابع محدب و مقعر را نشان میمثال 2در شکل

𝐹(𝑥)شود که تابع از این شکل مشاهده می + 𝜉
𝑡
(𝑥 − 𝑥) کننده زبرین یا زیرین تابع متناظر ابرصفحه تکیهF باشد. بردار می

 باشد.کننده میزیر گرادیان برابر با شیب ابرصفحه تکیه
  
 

 

                                              
1- epigraph 

epif epif 
epif 

hypf hypf hypf 

(a) (b (c) 
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 مثالی از زیر گرادیان توابع محدب :2شکل 

𝐹(𝑥)فرض کنید  4-2مثال  = 𝑚𝑖𝑛 [𝐹1(𝑥), 𝐹2(𝑥)] : که 
𝐹1(𝑥) = 4 − |𝑥|  , 𝑥 ∈ 𝑅, 𝐹2(𝑥) = 4 − (𝑥 − 2)

2,    𝑥 ∈ 𝑅 
1چون برای  ≤ 𝑥 ≤ 𝐹2(𝑥)داریم  4 ≥ 𝐹1(𝑥)  

 رو از این

𝐹(𝑥) = {
4 − 𝑥 , 1 ≤ 𝑥 ≤ 4

4 − (𝑥 − 2)2,   در غیر اینصورت

𝜉با خطوط پررنگ نشان داده شده است که  Fتابع مقعر  2در شکل  = 𝑥در هر نقطه  Fزیر گرادیان  1− ∈ باشد یا می (1,4)

𝑥 > 𝜉برابر  Fآنگاه زیر گرادیان  4 = −2(𝑥 − 𝑥باشد: می (2 = 𝑥و  1 = منحصر به فرد نیست، زیرا  Fزیر گرادیان  4

 در نقطه  Fابرصفحه جداکننده در این نقاط منحصر به فرد نیستند. مجموعه زیرگرادیان 
𝜆 𝛻 𝐹1(1) + (1 − 𝜆) 𝛻 𝐹2(1) = 𝜆(−1) + (1 − 𝜆)(2) = 2 − 3𝜆 , 𝜆 ∈ [∘ ,1] 

 

 

 

 

 

 

 
 مثالی از زیر گرادیان توابع محدب :3 شکل

𝜉به عبارت دیگر، هر  ∈ 𝑥در  Fزیرگرادیان  [1,2−] = 𝑥در نقطه  Fباشد. زیر گرادیان می 1 =  عبارتست از: 4
𝜆  𝐹𝑖(4) + (1 − 𝜆) 𝛻 𝐹2(4) = 𝜆(−1) + (1 − 𝜆)(−4) = −4 + 3𝜆 , 𝜆 ∈ [∘ ,1] 

𝜉به عبارت دیگر هر  ∈ [−4, 𝑥در  Fزیر گرادیان  [1− =  باشد.  می 4

 دهد که تابع محدب یا مقعر در حد از دامنه خود، حداقل یک زیرگرادیان دارد. قضیه زیر نشان می

:𝐹مجموعه محدب غیرتهی در  Sفرض کنید  5-2قضیه  𝑆 → 𝑅, 𝑅𝑛  در این صورت برای𝑥 ∈ 𝑖𝑛𝑡 𝑠  بردار ،𝜉  وجود دارد به

 طوری که:

𝐻: {(𝑥, 𝑦): 𝑦 = 𝐹(𝑥) + 𝜉
𝑡
(𝑥 − 𝑥)} 

,𝑥]کننده در تکیه 𝐹(𝑥)] ∈ 𝑒𝑝𝑖 𝐹 باشد، بویژه برای می 

𝐹(𝑥) ≥ 𝐹(𝑥) + 𝜉
𝑡
(𝑥 − 𝑥) 

 باشد.  می 𝑥در  Fزیر گرادیان  𝜉یعنی 

𝐹1 

𝐹2 

O 

F F 

𝑥  𝑥 

𝜉𝑡(𝑥 − 𝑥 ) 

𝐹(𝑥 ) F 

𝜉𝑡(𝑥 − 𝑥 ) 

𝐹(𝑥 ) 

𝑥  𝑥 
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 محدب است.  𝑒𝑝𝑖 𝐹، 2-2اثبات: با توجه به قضیه 

:𝐹مجموعه محدب غیرتهی در  Sفرض کنید  6-2نتیجه  𝑆 → 𝑅, 𝑅𝑛  در این صورت، برای𝑥 ∈ 𝑖𝑛𝑡 𝑆  بردار ،𝜉  ،وجود دارد

𝑥به طوری که برای  ∈ 𝑆  و𝑥 ≠ 𝑥 :داریم 

𝐹(𝑥) > 𝐹(𝑥) + 𝜉
𝑡
(𝑥 − 𝑥) 

:𝐹 مجموعه محدب غیرتهی در  Sفرض کنید  7-2قضیه  𝑆 → 𝑅, 𝑅𝑛  باشد. فرض کنید برای هر𝑥 ∈ 𝑖𝑛𝑡 𝑆  یک بردار زیر ،

𝑥گرادیان وجود داشته باشد به طوری که برای هر  ∈ 𝑆 : 

𝐹(𝑥) ≥ 𝐹(𝑥) + 𝜉
𝑡
(𝑥 − 𝑥) 

 ( محدب است. S 1بر )درون Fدر این صورت 

 توابع محدب 2ذیریپمشتق -3

 پذیری اول توابع محدبمشتق

:𝐹زیر مجموعه غیرتهی در  Sفرض کنید  1-3تعریف  𝑆 → 𝑅, 𝑅𝑛  .باشدF  را در𝑥 ∈ 𝑖𝑛𝑡 𝑆 ذیر گوییم، اگر بردار پدیفرانسیل

𝛻𝐹(𝑥) شود، وجود داشته باشد و همچنین تابع ، که بردار گرادیان نامیده می𝛼: 𝑅 → 𝑅𝑛  وجود داشته باشد به طوری که برای

𝑥هر  ∈ 𝑆 :داشته باشیم 
𝐹(𝑥) = 𝐹(𝑥) + 𝛻𝐹(𝑥)𝑡(𝑥 − 𝑥) + ‖𝑥 − 𝑥‖𝛼(𝑥; 𝑥 − 𝑥) 

 که در آن،   
𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑥

𝛼(𝑥; 𝑥 − 𝑥) =∘ 

𝑆را روی مجموعه باز    Fتابع    ⊂ 𝑆 ــتق 𝑆پذیر گوییم اگر در هر نقطه از  مشـ  ــتق ــد. توجه کنید که اگر پمشـ   𝑥در  Fذیر باشـ

 آید:پذیر باشد، آنگاه بردار گرادیان منحصر به فرد است و از رابطه زیر بدست میمشتق

𝛻𝐹(𝑥) = (
𝜕𝐹(𝑥)

𝜕𝑥1
, … ,

𝜕𝐹(𝑥)

𝜕𝑥𝑛
)𝑡 

𝐹(𝑥)��که 

𝜕𝑥𝑖
 باشد.  می 𝑥در  𝑥𝑖نسبت به  Fمشتق جزئی  

 ذیر، فقط یک زیر گرادیان )بردار گرادیان( دارد. پدهد که یک تابع محدب مشتقلم زیر نشان می

:𝐹مجموعه محدب غیرتهی در  Sفرض کنید  2-3لم  𝑆 → 𝑅, 𝑅𝑛  باشد. فرض کنیدF  در𝑥 ∈ 𝑖𝑛𝑡 𝑆 پذیر باشد دیفرانسیل

 باشد. می {𝛻𝐹(𝑥)}، مجموعه تک عضوی  𝑥در  Fآنگاه دسته زیر گرادیان 

 کند.پذیر را معرفی میهای مهم توابع محدب مشتقلم فوق یکی از مشخصه

:𝐹زیرمجموعه محدب باز غیرتهی در  Sفرض کنید  3-3قضیه  𝑆 → 𝑅, 𝑅𝑛  رویS پذیر باشد. آنگاه تابع مشتقF  محدب است

𝑥اگر و فقط اگر برای هر ∈ 𝑆   و𝑥 ∈ 𝑆 :داشته باشیم 
𝐹(𝑥) ≥ 𝐹(𝑥) + 𝛻𝐹(𝑥)𝑡(𝑥 − 𝑥) 

𝑥اکیداً محدب است اگر و فقط اگر برای هر  Fبه طور مشابه،  ∈ 𝑆  و برای هر𝑥 ≠ 𝑥  درS :داشته باشیم 
𝐹(𝑥) > 𝐹(𝑥) + 𝛻𝐹(𝑥)𝑡(𝑥 − 𝑥) 

 مشتق پذیر باشد. 𝑅𝑛از  Sروی زیرمجموعه غیر تهی، باز و محدب  Fفرض کنید که تابع حقیقی مقدار  4-3تعریف 

𝐹(𝑥)که  𝜖𝑆 𝑥و هر  ̅ 𝜖𝑆 𝑥شبه محدب گویند، اگر برای هر  Sرا روی  Fتابع  -1 ≤ 𝐹(𝑥) آنگاه رابطه𝛻𝐹(𝑥)(𝑥 − 𝑥) ≤ 0 

 برقرار باشد. 

𝐹(𝑥)که  𝜖𝑆 𝑥و هر  ̅ 𝜖𝑆 𝑥شبه محدب اکید گویند، اگر برای هر  Sرا روی  Fتابع  -2 < 𝐹(𝑥)  آنگاه رابطه 

𝛻𝐹(𝑥)(𝑥 − 𝑥) <  برقرار باشد. 0

                                              
1- interior 

2- differentiability   
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دهد. برای یک تابع یک متغیره این شرایط به ذیر را میپالزم و کافی دیگری از توابع محدب مشتقمثال زیر، مشخصه )شرط( 

 شود. غیر کاهشی بودن بردار گرادیان محدود می

 فرض کنید   5-3مثال 
𝐹(𝑥1, 𝑥2) = 2𝑥1 + 2𝑥2 − 2𝑥1

2 − 3𝑥2
2 + 4𝑥1𝑥2 

 محدب است یا مقعر یا هیچکدام؟ Fثابت کنید که 

 نویسیم:به صورت زیر می Fحال 

𝐹(𝑥1, 𝑥2) = (2,6) (
𝑥1
𝑥2
) +

1

2
(𝑥1, 𝑥2)

+ [
−4 4
4 −6

] (
𝑥1
𝑥2
) 

رو مقادیر ، نیمه معین مثبت است یا نیمه معین منفی یا هیچکدام. از این Hکنیم که ماتریس هسیان بعبارت دیگر بررسی می

 یابیم:را توسط حل دستگاه زیر می Hویژه ماتریس 

∘= 𝑑𝑒𝑡(𝐻 − 𝜆𝐼) = 𝑑𝑒𝑡 [
−4 − 𝜆 4
4 −6 − 𝜆

] = (−4 − 𝜆)(−6 − 𝜆) − 16 = 𝜆2 + 10𝜆 + 8 

 رو داریم:و از این
𝜆1 = −5 + √17       ,       𝜆2 = −5 − √17 

 مقعر است.  Fرو ند، لذا نیمه معین منفی است و از اینا، منفی 𝜆چون در هر مقادیر به دست آمده 

معین  sماتریس هسیان در هر نقطه  های محدب و مقعر اکید نیز بیان شود. یعنی اگرتواند برای حالتای را مینتیجه مشابه

𝑥محدب اکید است. بعبارت دیگر، اگر برای هر نقطه  Sروی  Fمثبت باشد در این صورت  ∈ 𝑠  و برای هر𝑥 داشته  𝐸𝑛در  ∘=

𝑋𝑡𝐻(𝑥)𝑥باشیم:  گاه ماتریس هسیان نیمه معین مثبت اکیداً محدب باشد، آن Fمحدب اکید است. اگر  Fدر این صورت  ∘<

𝐹(𝑥)است. برای حالت فوق الزم نیست که ماتریس هسیان معین مثبت باشد. بعنوان مثال، تابع اکیداً محدب  = 𝑥4  را در نظر

𝐻(𝑥)بگیرید، ماتریس هسیان  = 12𝑥2  برای هرX  غیرصفر معین مثبت است ولی برای𝑥  است. نیمه معین مثبت  ∘=

:𝐹زیرمجموعه محدب باز غیرتهی در  Sفرض کنید  6-3قضیه  𝑆 → 𝑅, 𝑅𝑛  رویS پذیر باشند. آنگاه تابع مشتقF  محدب

,𝑥1است اگر و فقط اگر برای  𝑥2 ∈ 𝑠 :داشته باشیم ، 

[𝛻𝐹(𝑥2) − 𝛻𝐹(𝑥1)]
𝑡
(𝑥2 − 𝑥1) ≥∘ 

 داشته باشیم: Sمتمایز از  𝑥2و  𝑥1اکیداً محدب است اگر و فقط اگر برای هر  Fبه طور مشابه، تابع 

[𝛻𝐹(𝑥2) − 𝛻𝐹(𝑥1)]
𝑡
(𝑥2 − 𝑥1) >∘ 

 فازی و مشتقات فازی مربوط به آن نگاشت -4

𝑇دهد و را نشان می ℝ𝑛یک زیر مجموعه باز از  𝑘قرارداد: در اینجا  = (𝑎, 𝑏)  یک بازه باز درℝ .است 

𝐹:𝐾نگاشت  → ℱ𝐶  یک نگاشت فازی گوئیم هرگاه برای هر𝛼𝜖[0,1] مربوط به تابع ،𝐹 توابع ای از ، تعریف کنیم خانواده

:𝐹𝛼ای ـ مقدار بازه 𝐾 → 𝒦𝐶  که به صورت𝐹𝛼(𝑥) = [𝐹(𝑋)]
𝛼  داده شده است. بطوریکه برای هر𝛼𝜖[∘ ، بصورت زیر [1,

 دهیم:نشان می
𝐹𝛼(𝑥) = [𝑓𝛼(𝑥), 𝑓𝛼(𝑥)] 

∘]𝛼𝜖در اینجا برای هر  𝑓𝛼، توابع انتهایی [1, , 𝑓𝛼: 𝐾 ⟶ ℝ  به ترتیب توابع باال و پایین نگاشت𝐹 شوند.نامیده می 

[ به عنوان یک تعریف کلی از مشتق هاکوهارا برای 12های فازی ابتدا توسط پوری و ریلسکو ]مشتق برای نگاشت 𝐻−مفهوم 

 است.ها که به صورت زیر تفاضل مربوط به مجموعه 𝐻−[ معرفی شده است. اساس آن 8نگاشت مجموعه ـ مقداری ]

,𝑢اگر  𝑣 ∈ ℱ𝐶 آنگاه ،𝜔 ∈ ℱ𝐶  وجود دارد به طوری که𝑢 = 𝑣 + 𝜔گوییم که تفاضل هاکوهارای . آنگاه می𝑣و𝑢  ،وجود دارد

 𝜔  را−𝐻  تفاضل مربوط به𝑣و𝑢 نامیم و به صورت می𝑢−𝐻 𝑣 = 𝜔 دهیم. اگر طول بازه نمایش می𝐴 = [𝑎, �̅�]  را با𝑙𝑒𝑛 (𝐴) 

∘]𝛼𝜖وجود دارد. اگر و فقط اگر برای هر  𝑢−𝐻 𝑣نمایش دهیم آنگاه  ,1] ،𝑙𝑒𝑛([𝑢]𝛼) ≥ 𝑙𝑒𝑛([𝑣]𝛼)  باشد. واضح است که

𝑢−𝐻  𝑣(𝛼)وجود داشته باشد آنگاه  𝑢−𝐻 𝑣تفاضل  𝐻−اگر  = 𝑢(𝛼) − 𝑣(𝛼)  و𝑢−𝐻  𝑣(𝛼) = 𝑢(𝛼) − 𝑣(𝛼)  موجود

 باشند.می
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:𝐹یک نگاشت فازی  1-4تعریف  𝑇 → ℱ𝐶 گوییم در نظر بگیریم می𝐹  در نقطه𝑡∘ ∈ 𝑇 ،–𝐻  مشتق است اگر عنصر 

𝐹′(𝑡∘) ∈ ℱ𝐶  وجود داشته باشد به طوری که حدهای𝑙𝑖𝑚
ℎ→0+

𝐹(𝑡0+ℎ)−𝐻 𝐹(𝑡0)

ℎ
𝑙𝑖𝑚و  

ℎ→∘+

𝐹(𝑡∘)−𝐻 𝐹(𝑡∘−ℎ)

ℎ
وجود داشته باشند  

 باشند. 𝐹′(𝑡∘)و مساوی 

ℱ𝐶)در اینجا حدها در فضای متریک  ,𝐷) اند. عالوه بر این، اگر داده شده𝐹  روی بازه𝑇 –𝐻 پذیر باشد آنگاه هر دو توابع مشتق

∘]𝛼𝜖، برای هر 𝑓𝛼و𝑓𝛼باال و پایین  پذیرند.مشتق [1,

[𝐹′(𝑡)]𝛼 = [(𝑓𝛼)
′(𝑡), (𝑓

𝛼
)′(𝑡)]. 

باشد آنگاه این بیان کننده این  مشتق پذیر 𝐹  ،−𝐻توجه کنید که این تعریف مشتق بسیار محدودکننده است. در واقع، اگر 

𝐹(𝑡)، غیر نزولی است. بنابراین یک نگاشت فازی مقدار 𝑡با افزایش  𝐹∘(𝑡)خاصیت است که طول  = 𝜇⨀𝑔(𝑡) که ،𝜇  یک بازه

:𝑔فازی است و [𝑎, 𝑏] → ℝ+  یک تابع معمولی با𝑔′(𝑡)  پذیر هاکوهارا نیست.است، مشتق ∘>

 های فازی معرفی شده است. تر از مشتق برای نگاشت[ یک تعریف کلی6مرجع]برای برطرف کردن این مشکل، در 

:𝐹 اگر 2-4تعریف 𝑇 → ℱ𝐶 گوییم یک نگاشت فازی باشد، می𝐹  در نقطه𝑡∘ ∈ 𝑇  ،1−𝐺 پذیر است اگر عنصرمشتق 

𝐹′(𝑡∘) ∈ ℱ𝐶  :وجود داشته باشد به طوری که 

−(𝑖)  به ازای هرℎ  تفاضالت  𝐻−به اندازه کافی کوچک،  ∘<

𝐹(𝑡∘ + ℎ)−𝐻 𝐹(𝑡∘), 𝐹(𝑡∘)−𝐻 𝐹(𝑡∘ − ℎ)  و حدهای زیر در فضای متریک𝐷 :وجود داشته باشند 

𝑙𝑖𝑚
ℎ→∘+

𝐹(𝑡∘ + ℎ)−𝐻 𝐹(𝑡∘)

ℎ
= 𝑙𝑖𝑚

ℎ→∘+

𝐹(𝑡∘)−𝐻 𝐹(𝑡∘ − ℎ)

ℎ
= 𝐹′(𝑡∘) 

−(𝑖𝑖)  به ازای هرℎ  تفاضالت 𝐻−به اندازه کافی کوچک،  ∘<

𝐹(𝑡∘)−𝐻 𝐹(𝑡∘ + ℎ), 𝐹(𝑡∘ − ℎ)−𝐻 𝐹(𝑡∘)  و حدهای زیر در فضای متریک𝐷 :وجود داشته باشند 

𝑙𝑖𝑚
ℎ→∘+

𝐹(𝑡∘)−𝐻 𝐹(𝑡∘ + ℎ)

−ℎ
= 𝑙𝑖𝑚

ℎ→∘+

𝐹(𝑡∘ − ℎ)−𝐻 𝐹(𝑡∘)

−ℎ
= 𝐹′(𝑡∘) 

−(𝑖𝑖𝑖)  به ازای هرℎ  تفاضالت 𝐻−به اندازه کافی کوچک،  ∘<

𝐹(𝑡∘ + ℎ)−𝐻 𝐹(𝑡∘), 𝐹(𝑡∘ − ℎ)−𝐻 𝐹(𝑡∘)  و حدهای زیر در فضای متریک𝐷 شند:وجود داشته با 

𝑙𝑖𝑚
ℎ→∘+

𝐹(𝑡∘ + ℎ)−𝐻 𝐹(𝑡∘)

ℎ
= 𝑙𝑖𝑚

ℎ→∘+

𝐹(𝑡∘ − ℎ)−𝐻 𝐹(𝑡∘)

−ℎ
= 𝐹′(𝑡∘) 

−(𝑖𝑣)  به ازای هرℎ  تفاضالت 𝐻−به اندازه کافی کوچک،  ∘<

𝐹(𝑡∘)−𝐻 𝐹(𝑡∘ + ℎ), 𝐹(𝑡∘)−𝐻 𝐹(𝑡∘ − ℎ)  و حدهای زیر در فضای متریک𝐷 :وجود داشته باشند 

𝑙𝑖𝑚
ℎ→∘+

𝐹(𝑡∘)−𝐻 𝐹(𝑡∘ + ℎ)

−ℎ
= 𝑙𝑖𝑚

ℎ→∘+

𝐹(𝑡∘)−𝐻 𝐹(𝑡∘ − ℎ)

ℎ
= 𝐹′(𝑡∘) 

𝑡0در هر نقطه 𝐹 پذیر است اگر نگاشتمشتق 𝑇 ،–𝐺روی بازه 𝐹گوئیم نگاشت  ∈ 𝑇 ،−𝐺 پذیر باشد.مشتق 

ای ـ مقدار داریم. به طور خالصه پذیری برای نگاشت بازهمشتق 𝐺–نامه، مشابه با تعریف فوق ما قرارداد: در سراسر این پایان

:𝐹ـ مقدار  اینگاشت بازه 𝑇 ⟶ 𝐾𝑐  در نقطه𝑡∘ ∈ 𝑇 ،–𝐺 پذیر است و با مشتق𝐹(𝑡∘) ∈ 𝐾𝑐 دهیم اگر هر کدام نمایش می

𝐾𝑐)( برآورده شوند در اینجا، حد در فضای متریک iv( یا )iii( یا )ii( یا )i)از بندهای  , 𝐻)  و–𝐻 ها در نظر تفاضل بین بازه

 گرفته شده است. 

:𝐹فرض کنید  3-4قضیه   𝑇 → ℱ𝐶    یک نگاشت فازی باشد. اگر𝐹  ،–𝐺  پذیرمشتق (i(( ، )ii( ،)iii( و )iv به ترتیب ))   ،باشد

∘]𝛼𝜖آنگاه برای هر  :𝐹𝛼مقداری  -ای، تابع بازه[1, 𝑇 → ℱ𝐶 به فرم (i(( ، )ii( ، )iii( و )iv به ترتیب مشتق ))ست. یعنی  پ ذیر ا

[𝐹′(𝑡)]𝛼 = 𝐹𝛼
′(𝑡). 

 ∎پذیری است.مشتق 𝐺−این یک نتیجه از تعریف  -اثبات

                                              
1- Generalized differentiability 
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𝐹:ℝنگاشت فازی   4-4مثال → ℱ𝐶  تعریف شده با𝐹(𝑡) = 𝑐⨀𝑡  .را در نظر بگیریم𝑐  یک بازه فازی تعریف شده با𝛼  برش

𝛼[𝑐]مربوط به خود به صورت  = [1 + 𝛼, 2(3 − 𝛼)] باشد، آنگاه:می 

𝐹𝛼(𝑡) = {
[(1 + 𝛼)𝑡, 2(3 − 𝛼)𝑡]اگر 𝑡 ≥∘

[2(3 − 𝛼)𝑡, (1 + 𝛼)اگر 𝑡 <∘
 

𝑡در  𝑓𝛼و𝑓𝛼توجه کنیم که توابع انتهایی   پذیر است و مشتق ℝ  ،−𝐺روی  𝐹پذیر نیستند. در حالی که مشتق ∘=

𝐹′(𝑡) = 𝑐 ،در این حالت.𝐹  به فرم(iii ) در 𝑡  پذیر است. مشتق ∘=

 نتایج زیر را داریم. 𝑓𝛼و𝑓𝛼و توابع انتهایی آن  𝐹پذیری در حالت کلی در رابطه بین مشتق

:𝐹 فرض کنید 5-4قضیه  𝑇 → ℱ𝐶 یک نگاشت فازی باشد. اگر 𝐹 در𝑡∘ ∈ 𝑇 پذیر باشد، آنگاه داریم:مشتق 

∘𝑡در 𝐹 )الف( اگر نگاشت  ∈ 𝑇  به فرم(i) پذیر باشد، آنگاه برای هر مشتق𝛼𝜖[∘ ,1] ،𝑓𝛼و𝑓𝛼 پذیر در توابع مشتق𝑡∘  هستند و

 داریم:
𝐹𝛼
′(𝑡∘) = [(𝑓𝛼)

′(𝑡0), (𝑓𝛼)
′(𝑡0)] 

∘𝑡در 𝐹 )ب( اگر ∈ 𝑇  به فرم(ii) پذیر باشد، آنگاه برای هر مشتق𝛼𝜖[∘ ,1] ،𝑓𝛼و𝑓𝛼 پذیر در توابع مشتق𝑡∘ :هستند و داریم 

𝐹𝛼
′(𝑡∘) = [(𝑓

𝛼
)′(𝑡∘), (𝑓𝛼)

′(𝑡∘)] 

𝑡0در  𝐹 )ج( اگر ∈ 𝑇  به فرم(iii) پذیر باشد، آنگاه در مشتق𝑡∘  مشتقات جانبی(𝑓𝛼)±
′  وجود دارند و داریم: ′±(𝑓𝛼) و

𝐹𝛼
′(𝑡∘) = [(𝑓𝛼)+

′ (𝑡∘), (𝑓𝛼)+
′ (𝑡∘)] = [(𝑓

𝛼
)−
′ (𝑡∘), (𝑓𝛼)−

′ (𝑡∘)] 

∘𝑡در 𝐹 )د( ( اگر ∈ 𝑇  به فرم(iv )پذیر باشد، آنگاه در مشتق𝑡∘  مشتقات جانبی(𝑓𝛼)±
′  وجود دارند و داریم: ′±(𝑓𝛼) و

𝐹𝛼
′(𝑡∘) = [(𝑓

𝛼
)+
′ (𝑡∘), (𝑓𝛼)+

′ (𝑡∘)] = [(𝑓𝛼)−
′ (𝑡∘), (𝑓𝛼)−

′ (𝑡∘)] 

 ∎این یک نتیجه از قضیه قبل است. اثبات:

:𝐹فرض کنید   6-4قضیه  𝑇 → ℱ𝐶  یک نگاشت فازی باشد. اگر نگاشت 𝐹  در𝑡∘ ∈ 𝑇 پذیر باشد، آنگاه مشتق𝑓𝛼 + 𝑓𝛼  برای

∘]𝛼𝜖هر   پذیر است.تابع مشتق ∘𝑡، در [1,

𝑘که روی  𝐹خواهیم برای نگاشت فازی می ⊂ ℝ𝑛    تعریف شده است یعنی 

𝐹(𝑥) = 𝐹(𝑥1, … , 𝑥𝑛) ∈ ℱ𝐶  برای هر ،𝑥 = (𝑥1, … , 𝑥𝑛) ∈ 𝑘 مشتق جزئی را تعریف کنیم. به این منظور، با داشتن یک ،

:𝐹نگاشت فازی  𝑘 → ℱ𝐶 با بازه فازی ،𝐹(𝑥) = [𝑓(𝑥), 𝑓(𝑥)] دهیم و برای هر نمایش می𝛼𝜖[∘  ، داریم:[1,

.𝐹𝛼(𝑥) = [𝑓𝛼(𝑥), 𝑓𝛼(𝑥)] = [𝑓(𝛼, 𝑥), 𝑓(𝛼, 𝑥)] 

 1مشتقات جزیی فازی -5

𝐹��یعنی  𝐹باشد. اگر یکی از مشتقات جزئی  𝑅𝑛تابعی حقیقی مقدار روی  𝐹فرض کنید که  1-5قضیه 

𝜕𝑥1
,
𝜕𝐹

𝜕𝑥2
, … ,

𝜕𝐹

𝜕𝑥𝑛
در  

𝑛)موجود باشد و  𝑋نقطه  − در نقطه  𝐹پیوسته باشند آنگاه  𝑋موجود و در نقطه  𝑋مشتق جزئی باقیمانده در همسایگی از  (1

𝑋 پذیر است. مشتق 

 [ مراجعه شود. 32به ] اثبات:

𝐹:𝑋فرض کنید که    2-5تعریف  ⟶ 𝐹𝑐(𝑅)          ــده روی زیرمجموعه باز ــد و   𝑅𝑛از  Xیک تابع فازی مقدار تعریف شـ باشـ

𝑋 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛)  نقطه دلخواه ولی ثابت درX   .باشد 

شتق  𝑋را در نقطه  𝐹. تابع فازی مقدار 1 سطح گویند اگر و تنها اگر توابع حقیقی مقدار    ، م سطح به  𝐹𝛼پذیر 
𝑈  و𝐹𝛼

𝐿  برای هر ،

𝛼 ∈ [∘  پذیر باشند.مشتق 𝑋، در نقطه [1,

                                              
1- Fuzzy Patial derivative 
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𝑔(𝑋1). اگر تابع فازی مقدار 2 = 𝐹(𝑋1, … , 𝑋1−𝑛, 𝑋1, 𝑋1+𝑛, … , 𝑋𝑛)  در نقطه𝑋1 ،-H پذیر باشــد یا مشــتق–H  مشــتق

𝑔(𝑋1)ود که شــ، آنگاه گفته می𝐹  در نقطه𝑋 ،-H  مشــتق جزئی مرتبهi  ام دارد. همچنین بجای𝑔(𝑋𝑖)  از نماد(
𝜕𝐹

𝜕𝑥𝑖
) (𝑥) 

 شود.  نیز استفاده می

𝑖)مشتقات جزئی  H–یکی از  𝑋گویند، هرگاه در نقطه  𝑋پذیر در نقطه مشتق H–را  𝐹. تابع فازی مقدار 3 = 1,2, … , 𝑛)
𝜕𝐹

𝜕𝑥𝑖
 

𝑛)موجود باشد و  − 1) ،-H  مشتق جزئی باقیمانده در یک همسایگی از𝑋  موجود و در نقطه𝑋  .پیوسته باشند  

𝐹:𝑋فرض کنید که   3-5 گزاره ⟶ 𝐹𝑐(𝑅)  یک تابع فازی مقدار تعریف شده روی زیرمجموعه بازX  از𝑅𝑛  باشد. اگر𝐹  در

𝑋نقطه   ∈ 𝑋 ،-H پذیر باشد آنگاه  مشتق𝐹 پذیر سطح به سطح است. مشتق 

𝐹:𝑋فرض کنید که  4-5تعریف  ⟶ 𝐹𝑐(𝑅)  یک تابع فازی مقدار تعریف شده روی زیرمجموعه بازX  از𝑅𝑛  باشد و 

𝑋 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛)  نقطه مفروضی درX  .باشد 

𝐹𝛼 رپذیر سطح به سطح گویند اگر و تنها اگر توابع حقیقی مقدا، به طور پیوسته مشتق 𝑋را در نقطه  𝐹. تابع فازی مقدار 1
𝑈  و

𝐹𝛼
𝐿 برای هر ،𝛼 ∈ [∘ پذیر باشند. به عبارت دیگر، تمام مشتقات جزئی، به طور پیوسته مشتق 𝑋، در نقطه [1,

(𝑖 = 1,2, … , 𝑛)
𝜕𝐹𝛼

𝐿

𝜕𝑥𝑖
,
𝜕𝐹𝛼

𝑈

𝜕𝑥𝑖
 پیوسته باشند.  𝑋موجود و در  𝑋در همسایگی  

𝑖)یعنی  𝐹مشتقات جزئی  H–گویند، هرگاه تمام  𝑋پذیر در نقطه مشتق H–را بطور پیوسته  𝐹. تابع 2 = 1,2, … , 𝑛)
𝜕�̃�

𝜕𝑥𝑖
در  

 پیوسته باشند.  𝑋موجود و در  𝑋همسایگی 

𝑥در نقطه  𝐹باشد. اگر تابع  𝑅𝑛از  Xیک تابع فازی مقدار تعریف شده روی زیرمجموعه باز  𝐹فرض کنید که  5-5گزاره  ∈ 𝑋 

 پذیر سطح به سطح است. به طور پیوسته مشتق 𝑋در نقطه  𝐹نگاه پذیر باشد آمشتق H–به طور پیوسته 

𝑥در نقطه  𝐹باشد و  𝑅𝑛از  Xیک تابع فازی مقدار تعریف شده روی زیرمجموعه باز  𝐹فرض کنید که  ∈ 𝑋  ،–H پذیر مشتق

𝑥در نقطه  𝐹گرادیان  H–باشد، در این صورت  ∈ 𝑋  به صورت𝛻𝐹(𝑋) = (
𝜕𝐹

𝜕𝑥1
(𝑋),

𝜕𝐹

𝜕𝑥2
(𝑋), … ,

𝜕𝐹

𝜕𝑥𝑛
(𝑋))

𝑇

نشان داده  

𝐹��شود، که هر یک از می

𝜕𝑥𝑖
(𝑋) .یک عدد فازی متعارف است 

[، که همان خاصیت یکنوایی 17] 1پذیری را به همان مورد نظر سیکاال[ نویسندگان مشتق24،22،19توجه کنید که در مراجع ]

سیکاال مربوط به نگاشت فازی دارای  -پذیریبه طوری که مشتقاند. ی را دارا است، به کار بردهپذیرمشتق 𝐻−شبیه به  𝐹طول 

 د.باشپذیری بسیار محدود کننده میغیر نزولی است. بنابراین این مفاهیم مشتق 𝑡با افزایش  𝐹(𝑡∘)این خاصیت است که طول 

𝐹:ℝ2نگاشت فازی  6-5مثال  → ℱ𝐶  برحسب−𝛼 گیریمبرش بصورت زیر تعریف شده است در نظر می 
[𝐹(𝑥1, 𝑥2)]

𝛼 = 𝐹𝛼(𝑥1, 𝑥2) = [𝑥1
2, 𝑥2

2 + (1 − 𝛼)𝑥2
2] 

 بنابراین

[(
𝜕𝐹

𝜕𝑥1
) (𝑥1, 𝑥2)]

𝛼

=
𝜕𝐹𝛼
𝜕𝑥1

(𝑥1, 𝑥2) = [2𝑥1, 2𝑥1] 

,𝑥1)برای هر  𝑥2) ∈ ℝ
𝛼و  2 ∈ [∘ ,1] . 

 همچنین

(
𝜕𝐹𝛼
𝜕𝑥2

) (𝑥1, 𝑥2) = {
[∘ ,2(1 − 𝛼)𝑥2]اگر 𝑥1 ∈ ℝ , 𝑥2 ≥∘

[2(1 − 𝛼)𝑥2,∘]اگر 𝑥1 ∈ ℝ , 𝑥2 <∘
 

𝛼برای هر  ∈ [∘ ,1]. 

                                              
1- Sekkala 
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)چون 
𝜕𝐹

𝜕𝑥1
)(𝑥1, 𝑥2)  و(

𝜕𝐹

𝜕𝑥1
)(𝑥1, 𝑥2)  اند، هر دو پیوسته𝐹  ،−𝐺 پذیر است، ولی نگاشت مشتق𝐹  ،−𝐻 پذیری مشتق

 دهیم.[، تعریف زیر را ارائه می15] 1سیکاال( نیست. با کمک گرفتن از گاستشل و واکسمن -پذیر)مشتق

𝐹:𝐾برای هر نگاشت فازی  7-5تعریف  → ℱ𝐶بندی حقیقی ـ مقدار ، تابع رتبه𝑇𝐹: 𝐾 → ℝ  مربوط به نگاشت𝐹  را به صورت

 کنیم:زیر تعریف می

𝑇𝐹(𝑥) = ∫ 𝛼[𝑓
1

0
(𝛼, 𝑥) + 𝑓(𝛼, 𝑥]𝑑𝛼                (1)                                       

𝑇𝐹(𝑥)تابع حقیقی ـ مقدار که به صورت  𝑇𝐹دقت کنید نگاشت  = 𝜏(𝐹(𝑥)) تواند بازنویسی شود.می 

𝐹:𝐾اگر نگاشت  8-5 گزاره → ℱ𝐶 بندی پیوسته باشد، آنگاه تابع رتبه𝑇𝐹: 𝐾 → ℝ .نیز پیوسته است 

 دهیم.را بصورت زیر نشان می 𝑇𝐹بندی پذیری تابع رتبهو مشتق 𝐹پذیر مربوط به نگاشت مشتق 𝐺−حال ارتباط بین 

𝑘فرض کنید   9-5قضیه  ⊂ ℝ𝑛   یک مجموعه باز باشد، اگر𝐹:𝐾 → 𝐹𝑐
𝑐  ،−𝐺 باشد و  پذیرمشتق𝛼 →

(𝜕(𝑓+𝑓)

𝜕𝑥𝑖
(𝛼, 𝑥) 

𝑖برای هر  = 1,… , 𝑛  و𝑥 ∈ 𝑘  نگاشت حقیقی ـ مقدار  پیوسته باشد آنگاه𝑇𝐹: 𝐾 → ℝ پذیر است.مشتق 

+𝐹:ℝفرض کنید   11-5مثال 
2 → 𝐹𝑐

𝑐 شود:یک نگاشت فازی باشد که به صورت زیر تعریف می 

𝐹(𝑥1, 𝑥2) =

{
 
 

 
 
2(𝑥1

2 + 𝑥2
2) − 𝑧

𝑥1
2 + 𝑥2

2 𝑥1 اگر
2 + 𝑥2

2 ≤ 𝑧 ≤ 2(𝑥1
2 + 𝑥2

2);

−اگر                                1 2𝑥1𝑥2 ≤ 𝑧 ≤ 𝑥1
2 + 𝑥2

2

∘ 𝑧 اگر                             ∉ [−2𝑥1𝑥2, 2(𝑥1
2 + 𝑥2

2)]

 

∘]𝛼𝜖آنگاه برای هر   داریم: [1,
𝐹𝛼(𝑥1, 𝑥2) = [−2𝑥1𝑥2, (2 − 𝛼)𝑥1

2 + (2 − 𝛼)𝑥2
2] 

∘]𝛼𝜖از آنجا که برای هر   پذیر است.مشتق 𝐹  ،−𝐺پذیرند، توابع مشتق 𝑓𝛼و𝑓𝛼توابع  [1,

 به عالوه

(𝑓𝛼 + 𝑓𝛼) (𝑥1, 𝑥2) = (2 − 𝛼)𝑥1
2 + (2 − 𝛼)𝑥2

2 − 2𝑥1𝑥2, 

 بنابراین:

𝜕 (𝑓𝛼 + 𝑓𝛼)

𝜕𝑥1
(𝑥1, 𝑥2) = 2(2 − 𝛼)𝑥1 − 2𝑥2,

𝜕 (𝑓𝛼 + 𝑓𝛼)

𝜕𝑥2
(𝑥1, 𝑥2) = 2(2 − 𝛼)𝑥2 − 2𝑥1 

 پذیر است و  مشتق 𝑇𝐹نگاشت حقیقی ـ مقدار  9-5لذا طبق قضیه 

(
𝜕𝑇𝐹
𝜕𝑥1

) (𝑥1, 𝑥2) = ∫ 𝛼[
1

∘

2(2 − 𝛼)𝑥1 − 2𝑥2]𝑑𝛼 =
4𝑥1
3
− 𝑥2 

(
𝜕𝑇𝐹
𝜕𝑥1

) (𝑥1, 𝑥2) = ∫ 𝛼[
1

∘

2(2 − 𝛼)𝑥2 − 2𝑥1]𝑑𝛼 = −𝑥1 +
4𝑥2
3
.   

𝑘فرض کنید  11-5قضیه  ⊂ ℝ𝑛  یک مجموعه باز باشد و𝐹:𝐾 → ℱ𝐶  یک نگاشت فازی باشد که به صورت زیر تعریف شده

 است.
𝐹(𝑥) = 𝑔(𝑥). 𝑐 

𝑔:𝐾جائیکه آن → ℝ  یک تابع معمولی است و𝑐 = (𝑐, 𝑐)  یک بازه فازی است. اگر𝑔 پذیر باشد آنگاه تابع مشتق𝑇𝐹 پذیر مشتق

𝑥است و برای هر  ∈ 𝑘 :داریم 

(
𝜕𝑇𝐹

𝜕𝑥𝑖
) (𝑥) = (

𝜕𝑔

𝜕𝑥𝑖
) (𝑥) (∫ 𝛼

1

∘
(𝑐(𝛼), 𝑐(𝛼))𝑑𝛼) (2                                       )  

∘]𝛼𝜖توجه کنید  که برای هر  -اثبات  داریم: [1,

(𝑓𝛼 + 𝑓𝛼) (𝛼, 𝑥) = 𝑚𝑖𝑛{ 𝑐(𝛼)𝑔(𝑥), 𝑐(𝛼)𝑔(𝑥)} + 𝑚𝑎𝑥 {𝑐(𝛼)𝑔(𝑥), 𝑐(𝛼)𝑔(𝑥)} = (𝑐(𝛼), 𝑐(𝛼))𝑔(𝑥) 
 بنابراین،

                                              
1- Gastschel & Voxman 
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𝑇𝐹 = ∫ 𝛼
1

∘

[𝑐(𝛼), 𝑐(𝛼)]𝑔(𝑥)𝑑𝛼 = 𝑔(𝑥)∫ 𝛼
1

∘

[𝑐(𝛼), 𝑐(𝛼)]𝑑𝛼 

 ∎شود.اثبات می2دهد و رابطه را نتیجه می 𝑇𝐹پذیری نگاشت ، مشتق𝑔پذیری تابع لذا مشتق

 تواند به صورت زیر بازنویسی شود:می2توجه کنید که رابطه  12-5نتیجه 

(
𝜕𝑇𝐹
𝜕𝑥𝑖

) (𝑥) = (
𝜕𝑔

𝜕𝑥𝑖
) (𝑥)𝜏(𝑐). 

𝐹:ℝ2نگاشت فازی  13-5مثال  → ℱ𝐶 شود را در نظر بگیرید:که به صورت زیر تعیف می 
𝐹(𝑥1, 𝑥2) = (𝛼, 3 − 𝛼)𝑥1

2 + (∘ ,1 − 𝛼)𝑥2
2 

,𝑔1(𝑥1واضح است که   𝑥2) = 𝑥1
,𝑔2(𝑥1و  2 𝑥2) = 𝑥2

نگاشت حقیقی ـ مقدار 11-5پذیرند. آنگاه طبق قضیه توابع مشتق 2

𝑇𝐹 سازی پذیر است. بنابراین با استفاده از خطیمشتق𝑇𝐹  داریم: 2و استفاده از رابطه 
𝜕𝑇𝐹
𝜕𝑥1

(𝑥1, 𝑥2) =
𝜕𝑔1
𝜕𝑥1

(𝑥1, 𝑥2) (∫ 𝛼(3)
1

∘

𝑑𝛼) +
𝜕𝑔2
𝜕𝑥1

(𝑥1, 𝑥2) (∫ 𝛼(1 − 𝛼)
1

∘

𝑑𝛼) = 3𝑥1 

 و به همین روش داریم:
𝜕𝑇𝐹
𝜕𝑥2

(𝑥1, 𝑥2) =
𝑥2
3
. 

 یافتهتحدب تعمیم -6

های مجموعه برای نگاشت 1یافتهیافته، برای توابع حقیقی ـ مقدار و یکنوایی تعمیمدر این بخش بعضی از مفاهیم از تحدب تعمیم

 دهیم. ـ مقدار را ارائه می

:𝜂یک فضـــای باناق حقیقی و  Xفرض کنید  1-6تعریف  𝑋 × 𝑋 → 𝑋 ی یک تابع باشـــد. مجموعه𝜂  ازX  را نســـبت به𝜂  

,𝑥اینوکس گوییم، اگر برای هر  𝑦 ∈ 𝛺  داشته باشیم𝑦 + 𝜆𝜂(𝑥, 𝑦) ∈ 𝛺 . 

𝐹:𝛺و  𝜂یک مجموعه اینوکس نسبت به تابع  𝛺فرض کنید  2-6تعریف  → 𝑅   .یک تابع باشد 

1 .𝑓 نسبت به  2یافتهرا کاذب اینوکس توسعه𝜂  روی𝛺 برای هر  گوییم، اگر𝑥, 𝑦 ∈ 𝛺  و هر𝜉 ∈ 𝜕𝑚𝐹(𝑥) داشته باشیم ، 

(𝜉, 𝜂(𝑦, 𝑥)) ≥∘⟹ 𝑓(𝑦) ≥ 𝑓(𝑥). 

2 .𝑓  را پیش شبه اینوکس نسبت به𝜂  روی𝛺  گوییم، اگر برای هر𝑥, 𝑦 ∈ 𝛺 و∘≤ 𝜆 ≤  ، داشته باشیم 1
𝑓(𝑦 + 𝜆𝜂(𝑥, 𝑦)) ≤ 𝑚𝑎𝑥(𝑓(𝑥), 𝑓(𝑦)) 

3 .𝑓 نسبت به  3را پیش شبه اینوکس نیم اکید𝜂  روی𝛺  گوییم، اگر برای هر𝑥, 𝑦 ∈ 𝛺  که𝑓(𝑥) ≠ 𝑓(𝑦), ∘< 𝜆 < 1  ،

 داشته باشیم
𝑓(𝑦 + 𝜆𝜂(𝑥, 𝑦)) < 𝑚𝑎𝑥{𝑓(𝑥), 𝑓(𝑦)}. 

𝛺فرض کنید  3-6تعریف  ⊆ 𝑋 ی اینوکس نسبت به یک مجموعه𝜂  و𝑇:𝛺 → 𝑋  .یک نگاشت مجموعه ـ مقدار باشد 

1 .T روی  4را کاذب یکنوایی پایا𝛺 نسبت به𝜂  گوییم، اگر برای هر𝑥, 𝑦 ∈ 𝛺  و𝑣 ∈ 𝑇(𝑦)  و𝑢 ∈ 𝑇(𝑥) .داشته باشیم ، 
〈𝑢, 𝜂(𝑦, 𝑥)〉 ≥∘⟹ 〈𝑣, 𝜂(𝑦, 𝑥)〉 ≤∘; 

2 .T روی  5را شبه یکنوایی پایا𝛺  نسبت به𝜂  گوییم، اگر برای هر𝑥, 𝑦 ∈ 𝛺  و𝑣 ∈ 𝑇(𝑦)  و𝑢 ∈ 𝑇(𝑥) .داشته باشیم ، 
(𝑢, 𝜂(𝑦, 𝑥)) >∘⟹ (𝑣, 𝜂(𝑦, 𝑥)) ≤∘; 

 گیریم:حال دو شرط را در نظر می

𝐹:𝛺یک فضای مرتب شده باشد. گوییم نگاشت  Y: فرض کنید Aشرط  = 𝑌  از یک مجموعه اینوکس𝛺  نسبت به𝜂  بهY  در

 کند، اگر صدق می Aشرط 

                                              
1- Generalized monotonicity  

2- Generalized pseudoinvex  

3- Semistrictly prequaiinvex  

4- Invariant pseudomonotone  

5- Invariant quasimonotone 
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𝐹(𝑥1) ⊂ 𝐹 (𝑥2 + 𝜂(𝑥1, 𝑥2)) + 𝑘1       ∀𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝛺 

𝐹اگر  4-6مالحظه  = 𝑓: 𝛺 ⟶ 𝑅  و𝑘 = 𝑅+  آنگاه شرط ،A  را برای توابع تک ـ مقداری حقیقی به صورت زیر خواهیم

 داشت 

𝐹 (𝑥2 + 𝜂(𝑥1, 𝑥2)) ≤ 𝑓(𝑥1),       ∀𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝛺. 

𝑋فرض کنید   5-6مثال   = 𝑌 = 𝑅  و𝐾 = 𝑅+  و𝛺 = 𝐴⋃𝐵   که𝐴 = 𝐵و  [1−,2−] = [∘ :𝜂و  [1, 𝑋 × 𝑋 ⟶ 𝑋   به

 صورت زیر باشد:

𝜂(𝑥, 𝑦) =

{
 
 

 
 𝑥 − 𝑦, 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐴   یا 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐵,

−𝑦, 𝑥 ∈ 𝐴   و 𝑦 ∈ 𝐵,

−2 − 𝑦, 𝑥 ∈ 𝐵   و 𝑦 ∈ 𝐴.

 

𝐹:𝛺و  ⊂ 𝑋 = 𝑌 :به صورت زیر تعریف شده باشد 

𝐹(𝑥) = {
[(𝑥 + 2)2 − 1,1], 𝑥 ∈ 𝐴,
[−|𝑥 − 1|, 1], 𝑥 ∈ 𝐵.

 

 گیریم  های زیر را در نظر میحالت

,𝑥الف( اگر  𝑦 ∈ 𝐴  آنگاه داریم ،𝜂(𝑥, 𝑦) = 𝑥 − 𝑦  از طرفی چون .A  محدب است، برای هر𝜆 ∈ [∘  داریم  [1,
𝑦 + 𝜆(𝑥 − 𝑦) ∈ 𝐴 ⊂ 𝛺. 

,𝑥ب( اگر  𝑦 ∈ 𝐵  آنگاه داریم ،𝜂(𝑥, 𝑦) = 𝑥 = 𝑦  از طرفی چون .B  محدب است، برای هر𝜆 ∈ [∘  داریم  [1,
𝑦 + 𝜆(𝑥 − 𝑦) ∈ 𝐵 ⊂ 𝛺. 

𝑥ج( اگر  ∈ 𝐴  و𝑦 ∈ 𝐵  آنگاه داریم ،𝜂(𝑥, 𝑦) = −𝑦  در نتیجه ، 
𝑦 + 𝜆(−𝑦) = 𝑦(1 − 𝜆) ∈ 𝐵 ⊂ 𝛺. 

𝑥د( اگر  ∈ 𝐵  و𝑦 ∈ 𝐴  آنگاه داریم ،𝜂(𝑥, 𝑦) = −2 − 𝑦   بنابراین ، 
𝑦 + 𝜆(−2 − 𝑦) = 𝑦(1 − 𝜆) − 2𝜆 ∈ 𝐴⋃𝐵 = 𝛺. 

 Fمحدب نیست( و   𝛺است )توجه کنید که   𝜂یک مجموعه اینوکس نسبت به   𝛺های در نظر گرفته شده  در نتیجه طبق حالت

 کند.  صدق می Aدر شرط 

:𝜂: فرض کنید Bشرط  𝑋 × 𝑋 ⟶ 𝑋  یک تابع باشد، آنگاه برای هر𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋  و𝜆 ∈ [∘  داریم:   [1,

𝜂 (𝑦, 𝑦 + 𝜆 𝜂(𝑥, 𝑦)) = −𝜂𝜆(𝑥, 𝑦); 

𝜂 (𝑥, 𝑦 + 𝜆 𝜂(𝑥, 𝑦)) = (1 − 𝜆)𝜂𝜆(𝑥, 𝑦). 

:𝜂[ نشان داد که اگر 21در ] 1یانگ6-6مالحظه  𝑋 × 𝑋 ⟶ 𝑋  در شرطB   صدق کند، آنگاه 
𝜂(𝑦 + 𝜆 𝜂(𝑥, 𝑦), 𝑦) = 𝜂𝜆(𝑥, 𝑦). 

 ازی فازیسبهینه -7

 ها تابع رتبه بندی که اساس آنهای فازی [ برخی مفاهیم تحدب و تحدب تعمیم یافته برای نگاشت23،12،5در مراجع ]

𝜏: ℱ𝐶 → ℝ  به این منظور، در ادامه فرض کنید  است. معرفی شده𝜂: 𝐾 × 𝐾 → ℝ𝑛 و فرض کنید ،𝑘 ⊂ ℝ𝑛  یک مجموعه

.𝑤محدب ناتهی  𝑟. 𝑡.  برای𝜂 .باشد 

𝐹:𝐾گوییم  1-7تعریف  → ℱ𝐶  نگاشت فازی مقدار 

,𝑥)الف( محدب است اگر به ازای  𝑦 ∈ 𝑘  و𝜆 ∈  یک مجموعه محدب است، داشته باشیم: 𝑘، که [0,1]
𝜏(𝐹(𝜆𝑥 + (1 − 𝜆)𝑦)) ≤ 𝜆𝜏(𝐹(𝑥) + (1 − 𝜆)𝜏(𝐹(𝑦)); 

,𝑥پیش محدب تعمیم یافته است، اگر به ازای هر  𝜂)ب( نسبت  𝑦 ∈ 𝑘  و𝜆 ∈  داشته باشیم: [0,1]
𝜏(𝐹(𝑦 + 𝜆𝜂(𝑥, 𝑦)) ≤ 𝜆𝜏(𝐹(𝑥)) + (1 − 𝜆)𝜏(𝐹(𝑦)) 

                                              
1- yang 
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,𝑥پیش محدب تعمیم یافته است، اگر به ازای هر  𝜂)ج( نسبت  𝑦 ∈ 𝑘  و𝜆 ∈  داشته باشیم: [0,1]
𝜏(𝐹(𝑦 + 𝜆𝜂(𝑥, 𝑦)) ≤ 𝑚𝑎𝑥 {𝜏(𝐹(𝑥)), 𝜏(𝐹(𝑦))} 

مربوط است. که به طور  𝑇𝐹به محدب بودن نگاشت حقیقی ـ مقدار  𝐹کنیم که محدب بودن نگاشت از تعریف باال مشاهده می

 خالصه نتایج زیر را داریم:

𝐹:𝐾فرض کنید  2-7یه قض → ℱ𝐶  یک نگاشت فازی باشد. آنگاه𝐹  شبه محدب، پیش شبه محدب( است اگر و فقط اگر(𝑇𝐹 

 )شبه محدب، پیش شبه محدب( باشد.

𝐹:𝐾فرض کنید  3-7تعریف → ℱ𝐶  یک نگاشت فازی باشد. به طوری که𝑇𝐹 پذیر باشد. آنگاه که مشتق𝐹  اینوکس است اگر

𝑇𝐹  یک تابع اینوکس باشد. یعنی به ازای𝑥, 𝑦 ∈ 𝑘 :داشته باشیم 
𝑇𝐹(𝑥) − 𝑇𝐹(𝑦) ≥ ∆𝑇𝐹(𝑦)𝜂(𝑥. 𝑦) 

 دهیم.عالوه بر این، تعریف زیر را برای نقاط پایا )ایستا( ارائه می

∗𝑥گوییم  4-7تعریف  ∈ 𝑘  یک نقطه پایا برای یک نگاشت فازی𝐹:𝐾 → ℱ𝐶  است اگر𝛻𝑇𝐹(𝑥
∗) =∘ 

𝐹:𝐾فرض کنید که  5-7گزاره  → ℱ𝐶  یک نگاشت فازی–G پذیر باشد به طوری که به ازای مشتق𝑥∗ ∈ 𝑘،𝛻𝐹(𝑥∗) =∘ .

 است.   𝐹یک نقطه پایا برای  ∗𝑥آنگاه 

[ استفاده شده است. برای اثبات نتایج مختلف در 11،16داده شده، از مراجع ] 4-7مفاهیم تحدب تعمیم یافته که در تعریف 

ه سازی فازی ارائآوریم. ابتدا تعریف زیر را برای بهینهکنیم. در ادامه برخی از این نتایج  را میاستفاده میبهینه سازی فازی 

𝜀و شعاع  ∗𝑥دهیم. برای این منظور یک بال به مرکز می ,∗𝐵(𝑥به صورت   ∘< 𝜀) گیریم بطوریکه:در نظر می 

𝐵(𝑥∗, 𝜀) = {𝑥 ∈ 𝑘\|𝑥 − 𝑥∗| < 𝜀} 
𝑘فرض کنید 6-7تعریف  ⊂ ℝ𝑛  باشد و فرض کنید𝐹:𝐾 → ℱ𝐶 .یک نگاشت فازی باشد 

∗𝑥عضو -)الف( ∈ 𝑘 نقطه مینیمم موضعی𝐹 شوداگر یک نامیده می𝜀  وجود داشته باشد به طوری که به ازای هر ∘<

𝑥 ∈ 𝐵(𝑥∗, 𝜀) ،𝑇𝐹(𝑥
∗) ≤ 𝑇𝐹(𝑥). 

∗𝑥عضو -)ب( ∈ 𝑘  نقطه مینیمم𝐹 شوداگر برای هر نامیده می 𝑥 ∈ 𝑘 ،𝑇𝐹(𝑥
∗) ≤ 𝑇𝐹(𝑥) .باشد 

𝐹:𝐾باشد، اگر  ℝ𝑛یک زیر مجموعه بسته ناتهی و کراندار از   𝑘فرض کنید  7-7قضیه  → ℱ𝐶  پیوسته باشد آنگاه نگاشت𝐹 

 یک مقدار ماکزیمم و مینیمم خواهد داشت. 𝐾روی 

𝐹:𝐾فرض کنید نگاشت  8-7قضیه  → ℱ𝐶  محدب باشد و𝑥∗ ∈ 𝑘  یک نقطه مینیمم موضعی از𝐹  باشد، آنگاه𝑥∗  یک نقطه

 نیز است. 𝑘روی  𝐹مینیمم از 

𝐹:𝐾فرض کنید  9-7قضیه  → ℱ𝐶  پیش محدب تعمیم یافته باشد و𝑥∗ ∈ 𝑘  یک نقطه مینیمم موضعی از𝐹  باشد، آنگاه𝑥∗ 

 نیز است. 𝑘روی  𝐹یک نقطه مینیمم از 

 داریم: 6-7با استفاده از تعریف 

∗𝑥-)الف( ∈ 𝑘  نقطه مینیمم موضعی از𝐹  است اگر و فقط اگر𝑥∗  یک نقطه مینیمم موضعی از𝑇𝐹 .باشد 

∗𝑥-)ب( ∈ 𝑘  نقطه مینیمم از𝐹  است اگر وفقط اگر𝑥∗  یک نقطه مینیمم از𝑇𝐹 .باشد 

𝐹:𝐾فرض کنید  11-7قضیه → ℱ𝐶  یک نگاشت فازی مقدار باشد. آنگاه𝐹  مقعر است اگر و فقط اگر هر نقطه پایا یک نقطه

 باشد. 𝐹مینیمم از 

تر، نگاشت فازی دارای یک نتیجه جالب از تمام نتایج قبلی است. به طور دقیق 𝑇𝐹و محدب بودن  𝐹بنابراین، مطالعه رابطه بین 

𝐹  چه شرایطی داشته باشد تا تابع مقدار حقیقی𝑇𝐹 یم.امحدب )مقعر( باشد؟ در ادامه برخی نتایج مهم این موضوع را آورده 

𝐹:𝐾فرض کنید  11-7قضیه  → ℱ𝐶  یک نگاشت فازی مقدار باشد که برای هر𝛼𝜖[0,1] ،𝑥 → 𝑓 + 𝑓(𝛼, 𝑥)  یک تابع محدب

 یک نگاشت فازی محدب است. 𝐹باشد. آنگاه 

 گیری  نتیجه -8
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اده د های ریاضیات فازی را شکلترین بخشباشدو یکی ازمهمسازی میآنالیز محدب، به عنوان تئوری اساسی درتحقیقات بهینه

است. زیرگرادیان و زیردیفرانسیل برای توابع محدب تعمیم یافته وبهینه سازی فازی ومسائل مشابه دیگر،گستره بزرگی ازتحقیقات 

 را به خود جذب کرده است.

مفهوم نگاشت فازی رابادرنظرگرفتن یک ترتیب خطی روی یک فضای فازی و زیرگرادیان و زیردیفرانسیل برای توابع محدب 

پذیری یک مشتق G−ام مربوط به یک تابع فازی را تعریف کردیم و مفهوم  jمشتق جزئی  G−کنیم.به این منظور ی میمعرف

 های فازی محدب و زیرگرادیان و زیردیفرانسیلسازی فازی و ارتباط آن با نگاشتتابع فازی را براساس آن شرح دادیم. سپس بهینه

یافته یک نگاشت فازی، شرایط بهینه سازی ایت برای اطمینان از تحدب و تحدب تعمیمکنیم. در نهبرای توابع محدب تمرکز می

 کنیم.فازی را مطرح می

نتایج  های جدیدی ازبندی )مقادیر میانگین( به تعمیمبندی از خانواده توابع رتبهدر آینده قصد داریم با استفاده از توابع رتبه

 مورد نظر دست یابیم.
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