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O. Wstęp. Budując matematyczny model opisujący zjawiska świata rzeczywi-
stego, natrafiamy na trudności wynikające z niezbyt dokładnego określenia granic 
klas, czy zbiorów obiektów. W świecie nas otaczającym istnieją zbiory obiektów, 
dla których nie można pokazać ostrej granicy oddzielającej obiekty należące do nich 
od nienależących. Przykładem tego jest zbiór zielonych przedmiotów, pięknych 
kwiatów, czy zbiór liczb dużo większych od 5. Można jedynie powiedzieć wtedy 
o „stopniu przynależenia" danego obiektu do takich zbiorów. 

Badaniem nieostro opisywalnych matematycznie zjawisk zajmuje się ogólnie 
rozumiany rachunek prawdopodobieństwa, oraz teoria zbiorów rozmytych. Zasad-
niczą różnicą występującą między nimi jest sposób interpretacji relacji element-zbiór. 
Rachunek prawdopodobieństwa jest oparty na klasycznej, dwuwartościowej logice 
i opisuje „nieokreśloność'' związaną z należeniem lub nie elementu do zwykłego, 
„ostro określonego" zbioru. Teoria zbiorów rozmytych natomiast bada zbiory, do 
których dane elementy należą z pewnym „stopniem przynależenia" wahającym 
się między należeniem, a nie należeniem do zbioru. 

Twórcą tej teorii jest L. H. Zadeh, który w pracy [7] w 1965 r. podał jej podsta-
wowe definicje i własności. Powstała ona niejako „na zamówienie" cybernetyki, 
teorii sterowania i filtracji. Do chwili obecnej rozwinęły się całe dziedziny rozmytej 
matematyki: topologia, algebra, logika, teoria miary, języków czy podejmowania 
decyzji. Znalazła ona szerokie zastosowanie w informatyce, socjologii, psychologii, 
ekonomii, czy w badaniach operacyjnych. 

Niniejsza praca zawiera przegląd podstawowych pojęć i twierązeń z wybranych 
dziedzin rozmytej matematyki, oraz przykład ich zastosowania do problemów teorii 
podejmowania decyzji. 

Elementarne definicje i własności rozmytych zbiorów stanowią treść rozdziałów 
1 i 2 (Zadeh [7]). 

Rozdział 3 zawiera podstawy rozmytej top_ologii podane przez Changa [2] i Won-
ga [5], [6]. 

Następne rozdziały st~nowią próbę określenia rozmytych miar"probabilistycznych 
na er-ciele rozmytych zbiorów. Są to propozycje i wyniki własne autora. 

[27) 
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Końcowy rozdział zajmuje się podstawami rozmytego programowania w oparciu 
o prace Bellmana i Zadeha [1], oraz Negoity i Ralescu [4]. 

1. Podstawowe definicje i własności. Niech X będzie dowolnym zbiorem punk-
tów. Dowolny jego podzbiór A możemy traktować jako funkcję charakterystyczną 
określoną na X, postaci 

A(x) = { ~ gdy 
gdy 

XEA, 
xf/:A. 

Uogólniając powyższe rozumowanie, możemy wprowadzić pojęcie zbioru roz-
mytego określonego przez jego funkcję przynależności. 

DEFINICJA I. I. Funkcją przynależności rozmytego podzbioru X nazywamy do-
wolną funkcję określoną na X o wartościach w odcinku [O, 1]. 

W dalszej części pracy, będziemy utożsamiać rozmyty zbiór A z jego funkcją 
przynależności A(x), normalny podzbiór X będziemy oznaczać symbolem 4, a klasę 
wszystkich rozmytych podzbiorów X przez &'(X). 

W klasie &'(X) możemy określić następujące działania: 
DEFINICJA 1.2. 

Suma: C = A uB ~ C(x) = A(x) v B(x); 
Iloczyn: D = AnB ~ D(x) = A(x)A B(x); 

Dopełnienie: E =A'~ E(x) = 1-A(x), 
oraz relacje: 

DEFINICJA 1.3. 
Równość: A = B ~ A(x) = B(x) dla każdego x EX; 

Zawieranie: A c B ~ A(x) ~ B(x) dla każdego x EX. 
A, B, D, E E &'(X), a symbole v, A oznaczają max i min. 
Wprowadzimy też symbole 0, X jako rozmyte zbiory z funkcją przynależności 

równą odpowiednio O i 1. 
DEFINICJA 1.4. Zbiory rozmyte A i B nazywamy rozłącznymi, jeżeli 

AnB = 0. 

Łatwo zauważyć, że w klasie &'(X) spełnione są prawa de Morgana: 

(A n B)' = A'uB', 

(A u B)' = A' n B', 

prawa rozdzielności, ale nie są spełnione następujące warunki: 

An A'= 0, 

AuA' =X. 

Wynika stąd oczywisty wniosek, że klasa . zbiorów rozmytych z działaniami 
n, u, oraz' tworzy rozdzielną kratę, nie jest natomiast algebrą Boole'a. 
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W teorii zbiorów rozmytych nie istnieje pojęcie należenia punktu do rozmytego 
zbioru. Intuicyjnie możel11y interpretować wartości funkcji przynależności w punkcie 
x, jako stopień należenia x do rozmytego zbioru A. 

2. Funkcje, rozmyte iloczyny kartezjańskie i zbiory wypukłe. Niech f będzie do-
wolną funkcją określoną na X o wartościach w zbiorze Y. Obraz i przeciwobraz 
zbioru rozmytego wyznaczonego przez funkcję f definiujemy w następujący sposób: 

(a) 

(b) 

(c) 

DEFINICJA 2.1. Niech A E &(X), B E &'(Y). 

I sup A(x) dla y ef(X), 
f(A) = B <=> B(y) = xef-1(Y] 

O dla y <f:f(X), 

J- 1(B) =A <=> A(x) = B(/(x)) dla x eX. 

Spełnione są wtedy następujące własności: 
TWIERDZENIE 2.1. 

J( LJ An)= LJJ(An), J- 1(LJ An)= LJ/- 1(An); 
n n n n 

J(n An)c nJ(An), J- 1(n An) = nJ-1(An); 
n n n n 

(/(A))' cf(A'), (f- 1(A))' =J- 1(A'), 

gdzie A, An E &'(X), LJ An(x) = supAn(x), oraz n An(x) = infAn(x). 
n ·n n n 

D o w ó d. Dla przykładu udowodnimy punkt (b ). Niech B = f( n An), wtedy 
n 

B(y) = sup infAn(/(x)) ~inf sup An(/(x)) = nJ(An)(y). 
Xef-1[y] n n xef-1[y] n 

J- 1(n An)(x) = n An(/(-';))= nJ- 1 (An)(x), 
n n n 

czyli 
J- 1(n An)= nJ- 1 (An). 

n · n 

Podzbiory rozmyte można określić również w produkcie kartezjańskim Xx Y. 
Wtedy funkcja przynależności rozmytego zbioru A jest funkcją dwóch zmiennych 
A(x, y). 

DEFINICJA 2.2. Niech AE &(X), BE &'(Y), oraz. c E &'(Xx Y). 
Iloczyn kartezjański: C = A x B <=> C(x, y) = A(x)/\ B(y). 
DEFINICJA 2.3. Projekcją rozmytego zbioru A E &(X), gdzie X = X1 x X 2 , na oś 

X1 nazywamy rozmyty zbiór P 1 (A) E &'(X1) taki, że • 
P1(A)(x1) = sup A(xl., x 2 ), gdzie x 1 eX1. 

X2EX2 

Podobnie określamy zbiory rozmyte w przeliczalnym lub w dowolnym iloczynie 
kartezjańskim. 

W ostatnim rozdziale pracy potrzebne będzie pojęcie rozmytego zbioru wypuk-
łego. 
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DEFINICJA 2.4. Rozmyty zbiór A E &(X) nazywamy wypukłym jeżeli: 

A (h1 + (l -A.)x2);:::: A(x1 ) /\ A(x2 ) 

dla dowolnych x 1 , x 2 EX, A. E [O, I], oraz silnie wypukłym jeżeli powyższa nierów-
ność zachodzi dla A. E (O, I). 

LEMAT 2.1. Jeżeli rozmyte zbiory A i B są wypukle (silnie) to AnBjest wypukły 
(silnie). 

3. Rozmyta topologia. Dla rodziny zbiorów rozmytych &(X) możemy wpro-
wadzić pojęcie rozmytej topologii, oraz pojęcia z nią związane w analogiczny sposób 
jak dla normalnych zbiorów. 

DEFINICJA 3.1. Niech ff będzie dowolną rodziną w &(X) taką, że: 
(a) 0,XEff, 

(b) A, B Eff ==>A nB E ff, 

(c) A 1 E ff==> U Ai E ff. 
i 

Wtedy parę (X, ff) nazywamy rozmytą przestrzenią topologiczną (/-topologią), a ff 
rodziną /-otwartych zbiorów. 

Następne definicje są odpowiednikami znanych pojęć topologicznych. 
DEFINICJA 3.2. Niech A' B,' c, E &(X), wtedy: 
(a) A nazywamy /-domkniętym, jeżeli A' jest /-otwarty. 
(b) Rozmyty zbiór intA nazywamy /-wnętrzem A, jeżeli intA = n B0 gdzie 

t 

Br jest zbiorem f-otwartym zawartym w A, a sumowanie jest brane po wszystkich 
takich zbiorach. 

(c) Rozmyty zbiór A nazywamy /-domknięciem A, jeżeli A = n c„ gdzie Cr 
t 

jest zbioremf-domkniętym zawierającym A. 
DEFINICJA 3.3. (a) Rodzinę .9 c ff nazywamy f-pokryciem rozmytego zbioru A, 

jeżeli U.9 :::i A, gdzie U.9 oznacza uogólnioną sumę wszystkich elementów rodzi-
ny .9. 

(b) Rodzinę f!J c ff nazywamy f-bazą, jeżeli każdy /-otwarty zbiór A jest po-
staci A = U .9, gdzie .9 c f!J. 

(c) Rodzinę d c ff nazywamy f-podbazą, jeżeli rodzina 

d* = {S1n „. n Sn: S; E d, n E %}, 
jest /-bazą. 

DEFINICJA 3.4. Niech będą dane przestrzenie /-topologiczne (X, ff), (Y, ó/t). 
Funkcję/: (X, ff)~ (Y, ó/t) nazywamy /-ciągłą, jeżeli 

1- 1(U) eS- dla każdego UE ó/I. 

W podobny spo_sób definiuje się rozmytą przestrzeń zwartą, oraz topologię na 
iloczynie kartezja11skim. 
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DEFINICJA 3.5. Przestrzeń f-topologiczną nazywamy f-zwartą, jeżeli każde /-
otwarte pokrycie ma f-otwarte podpokrycie' skończone. 

Niech dla każdego a EJ, gdzie J jest dowolnym zbiorem wskaźników, (Xcx, :!/ J 
będzie przestrzeniąf-topologiczną, a Pcx projekcją X= TI Xp na Xcx. Określmy na-

PeJ 
stępujące rodziny zbiorów rozmytych: 

fJ' = {P- 1(B): B E9°'rt.}, 

fA = {A1 n „. n An: Ak ef/, n E.k°}, 
g- = {Ugl': gl' c .161}. 

Łatwo widać, że (X,:!/) jest przestrzeniąf-topologiczną, fJł jestf-bazą, a fi' f-podbazą. 
DEFINICJA 3.6. Przestrzeń /-topologiczną (X, 9"'), określoną wyżej, nazywamy 

f-przestrzenią produktową. 

Dla zwykłych przestrzeni topologicznych prawdziwe jest twierdzenie Tichonowa, 
mówiące, że iloczyn kartezjański dowolnej liczby przestrzeni zwartych jest przestrze-
nią zwartą. Jednak twierdzenia tego nie można przenieść do teorii zbiorów rozmytych 
przy tak zdefiniowanej zwartości. Wong w pracy [6] podał przykład /-przestrzeni 
produktowej przeliczalnej liczby przestrzeni /-zwartych nie będącej /-zwartą. 

PRZYKŁAD 3.1. Niech Y będzie dowolną przestrzenią, oraz Xn = Y dla każdego 
n E %. Określmy An E &>(Xn) takie, że 

1 
An(x) = 1--, n 

oraz rodzinę zbiorów /-otwartych !Tn = {0, An, Y}. 
Przestrzeń.f-topologiczna (Xn, ff n)jestf-zwarta, ponieważXnjestjedynymf-otwar

tym pokryciem Xn (rodzina składająca się z jednego zbioru Xn). Określmy rodzinę 

fi' = {0, Y, P;; 1 (An): n E %}, 
stanowi ona podbazę w f-topologii produktowej 

(X,9"') =n (Xn,9"'n). 
ne,,,Y 

P;; 1 (An)(x) = 1-1/n, co pociąga za sobą, że rodzina ,'4 = {P;; 1 (An): ne%} 
jest f-otwartym pokryciem X. Pokrycie to nie ma skończonego podpokrycia. 

Natomiast zachodzi następujące twierdzenie: 
TWIERDZENIE 3.1. Niech (Xb !Tk) będą przestrzeniami /-zwartymi dla każdego 

k = 1, 2, ... , n. Wtedy [-przestrzeń produktowa (X, 9"') jest przestrzenią f-zwartą. 
Definicję rozmytego zbioru można rozszerzyć, określając go jako funkcję o war-

tościach w dowolnej kracie L. Nasza poprzednia definicja będzie wtedy jej szcze-
gólnym przypadkiem. Natomiast postać twierdzenia Tichonowa dla zbiorów roz-
mytych będzie zależała od własności kraty L. Czytelnik znajdzie dostateczne wia-
domości na ten temat w pracy Goguena [3]. 

W następnej części pracy spróbujemy określić prawdopodobieństwo na klasie 
zbiorów rozmytych. 
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4. er-ciała zbiorów rozmytych. 

DEFINICJA 4.1. Ciałem zbiorów rozmytych nazywamy dowolną rodzinę zbiorów 
rozmytych f/, spełniającą następujące warunki: 

(I) X, 0 Ef/, 
(2) A, B E f/ => A u B Ef/, 
(3) A Ef/=> A' Ef/. 
Łatwo zauważyć, że iloczyn skończonej liczby elementów ciała zbiorów rozmy-

tych również do niego należy. Wynika to z praw de Morgana. 
DEFINICJA 4.2. a-ciałem zbiorów rozmytych nazywamy dowolne ciało zbiorów 

rozmytych spełniające dodatkowy warunek: 
oo 

(2') An Ef/=> LJ An Eff. 
n=l 

Niech Q będzie dowolnym zbiorem, a ffe* dowolnym er-ciałem jego podzbiorów 
(zwykłych). Dowolny rozmyty zbiór można interpretować jako funkcję rzeczywistą 
określoną na Q o wartościach w [O, l]. 

Niech .@c0 , 11 będzie er-ciałem zbiorów Borelowskich na odcinku [O, I]. 
DEFINICJA 4.3. Rozmyty zbiór A nazywamy ffe*-mierzalnym, jeżeli dla każdego 

BE .@[0,1J 

LEMAT 4.1. Rodzina rozmytych zbiorów §"*-mierzalnych tworzy er-ciało rozmy-
tych podzbiorów Q. Oznaczmy je przez ffe, wtedy ffe* c §". 

D o wód. Oczywiście Q, 0 są zbiorami rozmytymi §'*-mierzalnymi. Z podsta-
wowych własności funkcji mierzalnych wynika, że supremum i infimum funkcji 
mierzalnych są mierzalne, tak samo różnica dwóch funkcji. Pociąga to za sobą na-
leżenie do klasy rozmytych zbiorów §"*-mierzalnych przeliczalnej sumy, iloczynu 
i dopełnień rozmytych zbiorów §"*-mierzalnych, czyli klasa ta tworzy er-ciało roz-
mytych zbiorów. Traktując elementy §"* jako funkcje charakterystyczne zwykłych 
zbiorów i opierając się na ich mierzalności otrzymujemy, że ffe* c ffe. 

Dowolna funkcja mierzalna jest granicą niemalejącego ciągu funkcji pros.tych. 
Powinniśmy więc wprowadzić pojęcie prostego zbioru rozmytego. 

DEFINICJA 4.4. Rozmyty zbiór A nazywamy prostym, jeżeli jest postaci 

gdzie Ak są rozłącznymi elementami ffe*, oraz ak E [O, l]. (C = aA <=> C(x) = aA(x).) 
Po sformułowaniu powyższej definicji nasuwa się oczywisty wniosek: 

WNIOSEK 4.1. Jeżeli AE§", to s;1 = U An, gdzie An - niemalejący ciąg pro-
n=l 

stych zbiorów rozmytych. 
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5. Rozmyte prawdopodobieństwa. Na dowolnym a-ciele rozmytych podzbio-
rów D, można zdefiniować rozmyte prawdopodobieństwo w różny sposób, zakła
dając addytywność bądź monotoniczność. W przypadku zbiorów rozmytych pierw-
szy warunek nie implikuje drugiego oraz nie można określić prawdopodobieństwa 
dopełnienia zbioru. W niniejszej pracy rozmyte prawdopodobieństwa określamy 
w następujący sposób: 

DEFINicJA 5.1. Niech D będzie dowolnym zbiorem, a §' a-ciałem jego pod-
zbiorów rozmytych. Rozmytym prawdopodobieństwem nazywamy dowolną funkcję 
nieujemną P określoną na f/ o wartościach w odcinku [O, 1], spełniającą następu
jące warunki: 

(Pl) P(D) = 1; P(0) = O, 

(P5) P(A u B) = P(A) + P(B), gdzie A n B = 0, 
(P2) P(A) = lim P(An), gdzie {An} jest dowolnym ciągiem rozmytych zbiorów, 

n-. oo 
niemalejącym, dążącym do A. 

Trójkę (Q, f/, P) nazywamy rozmytą przestrzenią probabilistyczną. 
TWIERDZENIE 5.1 (Własności funkcji P). 

(P4) P(AuB) = P(A)+P(B)-P(AnB), 

(P5) P(A u B) ~ P(A) + P(B) ,'-
oo oo 

{P6) P(U An) = L P(An), gdzie An są rozłączne. 
n=l n=l 

- D o w ó d. Własność (P4) wynika z warunku (P2). Niech 

A,(w) = C(w) 

B1 (w) ={~(w) 

gdy 
gdy 

A(w) ~ B(w), 
A(w) < B(w), 

gdy B(w) > A(w), 
gdy B(w) ~ A(w), 

A2 (w) = A(w)-A1 (w), B2 (w) = B(w)-B1 (w). 

Oczywiście A1 nA2 = B1 nB2 = B2 nA2 = A1 nB1 = 0, oraz A = A1 uA2, 
B = B1 uB2 • Dalej mamy A uB = A 2 uB2 i A nB = A1 uB1 • Stąd 

P(A u B) = P(A2 u B2 ) = P(A2) + P(B2 ). 

P(AnB) = P(A 1 uB1) = P(A 1)+P(B1), 

P(A) = P(A1 uA2) = P(A1)+P(A2), 
P(B) = P(B1 u B2) = P(B1 ) + P(A2), 

czyli otrzymaliśmy 

P(A)+P(B)-P(An B) = P(A2)+P(B2) = P(A uB). 

Własność (P5) wynika w sposób oczywisty z (P4). Natomiast warunki (P2) 
i (P3) implikują własność (P6). 
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n oo 
Niech Bn = U Ak tworząc ciąg rosnący do rozmytego zbioru U An, wtedy 

k=l n=l 
oo oo n oo 

P{LJ }An= P{LJ Bn) = limP(Bn) = lim L P(Ak) = L P(An), 
n=l n=l n-+oo n-+oo k=l n=l 

ponieważ Ak są rozłączne. 
" 6. Rozmyte g-prawdopodobieństwa. W tym rozdziale będziemy zajmować się roz~ 

mytymi prawdopodobieństwami, spełniającymi dodatkowy, uwzględniający rozmy~ 
tość, dość naturalny warunek, określonymi na !F (a-ciało rozmytych zbiorów mie, 
rzalnych). Elementy !F nazywamy rozmytymi zdarzeniami. 

DEFINICJA 6.1. 
Funkcję P określoną na a-ciele !F nazywamy rozmytym g-prawdopodobień

stwem, jeżeli jest rozmytym prawdopodobieństwem spełniającym warunek: 
(P7) P(a,4) = g(a)P(A), gdzie g jest dowolną rosnącą funkcją ciągłą taką, że 

g(O) =O, oraz g(l) = 1, a E [O, l]. 

Określona wy~j funkcja P indukuje na er-ciele normalnych zbiorów !F* miarę 
probabilistyczną P, taką że 

P(,4) = P(4) dla zwykłego zbioru 4 E !F*. 

LEMAT 6.1. Trójka (Q, !F*, P) jest przestrzenią probabilistyczną. 
D o w ó d. Funkcja P spełnia na !F* warunki: 

P(Q) = 1, oraz P-(4 u]l) = P(4)+P(!l) 

dla dowolnych, rozłącznych normalnych zbiorów 4 i Jl. 
TWIERDZENIE .6.1. Funkcja P jest postaci P(A) = ~ g(A(w))dP(w). 

n 

D o w ó d. Niech A będzie rozmytym zbiorem prostym postaci A = U akAk s 
k=l 

gdzie dok są rozłączne. Wtedy 
n n n 

P(A) = P(LJ ak4k) = L P(akd,k) = Lg(ak)P(,1.k) = 
k=l k=l k=l 

n n 

= bg(ak) ~ 4k(w)dP(w) = 6 ~g(a1)4k(w)d~(w) = 

n 

= ~ Lg(ak)4k(w)dP(w). 
k=l 

Dla dowolnej w E Q mamy: istnieje i takie, że 

l
g(a1) dla 

g(ak):1Mw) = O dla 

= g(ak4k(w)), 

ponieważ zbiory 4k są rozłączne. 

k =i, 
k =f:. i, 
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Stąd mamy 
n n 

L g(ak)4_t(w) = g(aJd.i(w) = g(Lak4k(w)). 
k=l k=l 

A zatem 
li 

P(A) = ~ Lg(ak)4k(w)d.P(w) = 
k=I 

n 

= ~ g (L ak4k(w))dP(w) = ~ g(A(w))dP(w). 
k=1 

Niech A = lim An, gdzie {An} jest niemalejącym ciągiem prostych zbiorów rozmy-
n-+oo 

tych. 

P(A) = P(limAn) = limP(A„) = lim ~g(An(w))dP(w) = 
tr-+OO n-+ oo n-+ oo 

=~ limg(An(w))dP(w) = ~g(A(w))dP(w), 
n-+ OO 

ponieważ ciąg {g(A11)} jest monotonicznym ciągiem funkcyjnym a funkcja g jest 
ciągła. 

Twierdzenie 6.1 daje nam jednoznaczną postać rozmytego g-prawdopodobień
stwa P wyznaczonego przez indukowaną miarę probabilistyczną P, oraz przez 
funkcję g. Widzimy więc, że dowolne g-prawdopodobieństwo można otrzymać 

przez określenie prawdopodobieństwa na a-ciele normalnych zbiorów należących 
do a-ciała mierzalnych zbiorów rozmytych; wynika to z oczywistego lematu. 

LEMAT 6.2. Dowolna funkcja P określona wzorem 

P(A) = ~g(A(w))dP(w), 
gdzie AE !F, a P jest dowolną miarą probabilistyczną określoną na a-ciele ffe*, jest 
rozmytym g-prawdopodobieństwem. 

LEMAT 6.3. Funkcja P spełnia warunek monotoniczności 

(PS) 
Dowód. 

A c B => P(A) ~ P(B). 

P(A) = ~g(A(w))dP(w) ~ ~g(B(w))dP(w) = P(B). 

W ten sposób otrzymaliśmy dość intuicyjny warunek jaki powinno spełniać 

dobrze określone prawdopodobieństwo. 
LEMAT 6.4. Funkcja P spełnia warunek 

(P9) limP(An) = P(A), 
n-+ oo 

oo 

gdzie A = n An, a {An} jest dowolnym nierosnącym ciągiem zbiorów rozmytych. 
n=I 
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Dowód. 

lim P(An) = lim ~g(An(w))dP(w) = ~ Iimg(An(w))dP(w) = 
n-+oo n-+OO n-+oo 

= ~ g(lim An(w))dP{w) = ~g(A(w))dP(w) = P(w). 
n-+OO 

Widzimy więc, że P spełnia wszystkie podstawowe własności zwykłego prawdo-
podobieństwa oprócz warunku 

(PIO) P(A') = 1-P(A). 

TWIERDZENIE 6.2. Funkcja P speln;a warunek (PIO) wtedy i tylko wtedy, gdy 
g(I-x) = I-g(x) dla każdego x E [O, I]. 

Do wód. (=>) Jeżeli P(A') = 1-P(A), to dla dowolnego AE fF 

~g(I -A(w))dP(w) =~(I -g(A(w)))dP(w). 

W szczególnym przypadku, dla każdego a E [O, I] 

~ g(I -a)dP(w) = ~ (I -g(a))°iP(w), 

czyli g(I-a) ~ dP(w) = (l-g(a)) ~ dP(w). Otrzymaliśmy więc, że dla każdego 
a E [O, l] 

g(I -a)= 1-g(a). 

( <=) Wynikanie oczywiste. 
PRZYKŁADY. 1. g(x) = x. Wtedy P spełnia (PIO), oraz jest rozmytym prawdo-

podobieństwem rozpatrywanym przez Zadeha w [8]. . 
2. g(x) = 4x3 -6x2 + 3x. Warunek (PIO) jest również spełniony. 

7. Rozmyte programowanie. W rozmytym programowaniu zarówno funkcja 
celu, jak i zbiór ograniczeń są zbiorami rozmytymi. Tak samo określa się zbiór 
rozwiązań (zbiór decyzji). 

Niech X będzie dowolnym zbiorem alternatyw. 
DEFINICJA 7. l. Rozmytym celem i ograniczeniem nazywamy dwa dowolne roz-

myte zbiory C, G E &'(X). 
DEFINICJA 7 .2. Rozmytą decyzją nazywamy rozmyty zbiór D E &'(X), określony 

w następujący sposób: 
n m 

D =(n c,)n(n G1), 
i=t J=l 

gdzie Ci jest roz.rpytym celem, a G1 ograniczeniem. 
Mając określoną rozmytą decyzję chcielibyśmy wydzielić jej podzbiór spełniający 

warunek optymalizacji funkcji celu przy zadanych ograniczeniach. W tym celu 
określmy następującą definicję: 
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DEFINICJA 7.3. Rozmytym ograniczeniem optymalnym nazywamy rozmyty zbiór 
DM'E &'(X), określony w następujący sposób: 

{ 
maxD(x) 

DM(x) = 0 
dla x E K, 
dla X fj K, 

gdzie D jest rozmytą decyzją, a K = {x: D(x) = maxD(x)} nazywamy zbiorem 
(zwykłym) maksymalnych elementów decyzyjnych. 

Inaczej mówiąc, zbiór K jest zbiorem alternatyw maksymizujących funkcję 
D(x). Zadeh w [7] podał warunki dla jakich zbiór K jest jednoelementowy. 

TWIERDZENIE 7.1. Niech X= R". Jeżeli rozmyty zbiór decyzji jest silnie wypukły, 
to istnieje dokładnie jeden maksymalny element decyzyjny. 

Łatwo zauważyć, że założenia twierdzenia 7 .1 są spełnione jeżeli zarówno roz-
myty zbiór celu, jak i ograniczeń są silnie wypukłe. Wynika to z lematu 2.1. 

Określenie rozmytej decyzji nie jest jedyne, można podać inne definicje wykorzy-
stujące zamiast operacji n inne działania. Budując rozmytą decyzję możemy sto-
sować kryterium preferujące niektóre rozmyte ograniczenia, czy cele. 

DEFINICJA 7.4. Wypukłą rozmytą decyzją, nazywamy dowolny rozmyty zbiór 
D E &'(X) określony w następujący sposób: 

n m 

D(x) = LaiCt(x)+ Lb1 Gi(x), 
i=l j=l 

gdzie ai, bi ~ O oraz spełniają warunek 
n m 

Lai+ Lb1 = 1, 
i=l j=l 

. Ci jest rozmytym celem, a Gi ograniczeniem. 
Podobnie określa się problem rozmytego programowania matematycznego 

(RPM). 
Niech będzie dana funkcja/: X ~ R+ , a G E &'(X) będzie rozmytym ogranicze-

niem. Chcemy określić sup/(x) na G. Problem RPM można przedstawić w terminach 
definicji 7.1 i 7.2. Zakładamy, że funkcja f jest ograniczona, wtedy istnieje takie 

MER+, że f(x) ~ M dla x EX. Rozmyty zbiór C(x) = ~f(x) będzie rozmytym 

celem, a rozmyta decyzja będzie miała postać 

D=CnG. 

Zagadnienie RPM sprowadzi się do znalezienia optymalnej rozmytej decyzji, czyli 
znalezienia 

supD(x) = sup[G(x) /\ C(x)]. 
xeX xeX 

Dalsze problemy i zagadnienia związane z rozmytym programowaniem czy teorią 
rozmytych systemów czytelnik może znaleźć w pracach [I] i [4]. 
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