


 زاده لطفی پروفسور بار اولین را فازی منطق و فازی های مجموعه تئوری

 1965 سال در <کنترل و اطالعات فازی های مجموعه> نام به ای رساله در

 برای کارآمدتر مدلی ی توسعه زمان آن در او ی اولیه هدف .نمود معرفی

 اصطالحاتی و مفاهیم او .بود طبیعی های زبان پردازش فرآیند توصیف

 سازی فازی و فازی اعداد فازی، رویدادهای ،فازی های مجموعه همچون

 در فرضیه این عملی کاربرد اولین .نمود مهندسی و ریاضیات علوم وارد را

 تنظیم برای فازی منطق از آسیلیان و ممدانی که هنگامی بود 1974 سال

 پر های شاخه از یکی فازی منطق امروزه .کردند استفاده بخار موتور یک

 .است مصنوعی هوش کاربرد



 

 را عباراتی سری یک ها گیری تصمیم و مکالمات در روزانه

 برای توان نمی و نیستند دقیق خیلی که بریم می کار به

 آیا «است گرم هوا» گوییم می  مثال .کرد توصیف کامپیوتر

 که کنند می درک همه ولی نه دارد؟ همراه عددی اطالعات

 قد بلند فردی » گوییم می وقتی یا چه؟ یعنی است گرم هوا

 برای ولی است درک قابل شنونده برای آن مفهوم  «است

   .نیست کامپیوتر

 



 كه دهد مي اجازه و است ارزشي چند منطق ،فازی منطق

  ، "نادرست / درست " مثل هایي ارزشي دو بین را ارزشهایي

  مفاهیمي و كرد تعریف را غیره و "پایین /باال " ، "خیر / بله "

 هاي پایه كه را غیره و " تقریبا  " ،" نسبتا   " ،"خیلي" چون

 صورت به باشند، می انسان معمولي استدالل های و اندیشه

 این از و باشند فهم قابل كامپیوتر بوسیله تا .درآورد ریاضي

 انسان تفكر و منطق به كه كامپیوتري هاي برنامه بتوان طریق

 .آورد بوجود ترند، نزدیك

 



صنعت 
 شبکه های عصبی 
هوش مصنوعی 
 شبیه سازی 
 کشاورزی 
 اقتصاد 
پزشکی 

 



بیان و توصیف عدم قطعیت 
 .یک کار با عدم قطعیت اما دقیق بیان می گردد

 

  ابزاری برای حل مشکالتی که تئوری احتماالت برای آنها
 .جوابی ندارد

 
استفاده ار دانش انسانی 

  عصبی  های شبکه ”مثال .کند بیان ار انسانی دانش تواند نمی مصنوعی هوش از ای مقوله هیچ
 فازی منطق با را آن توان می .دهد می انجام را بندی طبقه مثل عملی و کند می کار ها داده با

 .کرد اضافه آن به نیز را انسانی دانش تا کرد ترکیب

 





 سرعت كنترل وسيله به اتاق دماي تنظيم به توان مي بهتر، درك براي

 .نمود اشاره ابتدا هيتر يك پروانه



 .دهيم می نشان را فازی و کالسيک های مجموعه تفاوت مثال يک با

 يا هست ای مجموعه به متعلق يا عضوی کالسيک های مجموعه در

 .نيست

 تقسيم صدا بی حروف و صدادار حروف دسته دو به انگليسی حروف

 .شوند می

 :  مجموعه حروف صدادار

V={a, e, i, o, u} 

y به کلمات برخی در صدا؟ بی يا است دار صدا حروف دسته در 

 شده ظاهر صدا بی صورت به ديگر برخی در و صدادار صورت

 .است

 به Obey و Year در و صدادار صورت به by و Cycle در :مثال

 .است شده ظاهر صدا بی صورت

 در .کند بيان را گزاره اين تواند نمی ها، مجموعه کالسيک تئوری يک

 .شود بيان تواند می فازی های مجموعه تئوری در که صورتی



 صورت به  y که هايی حالت تعداد و کند بررسی را کلمات توان می

  موارد، %37 در کنيم فرض .کرد مشخص شده ظاهر صدا بی يا صددار

y  عضويت درجه گفت توان می بنابراين .است شده ظاهر صدادار y  به 

   .است 0.37 صددار حروف مجموعه

 توصيف تابع يک با را مجموعه يک فازی منطق در کلی، حالت در

 .می کنند

 

 فرد و زوج روزهای :مثال

 نصف اندازه به گفت توان می فازی تئوری با .فرد يا است زوج جمعه آيا

 توان نمی کالسيک تئوری با ولی است فرد نصف اندازه به و است زوج

 .گفت

 



 افراد قد :مثال

 

 

 

 



 را پارکينگ يک در خالی مکانهای سيستم، يک توسط خواهيم می :مثال

 کنار ماشين با ماشين هر که صورتی به کنيم، جايابی ها ماشين پارک

  .باشد داشته فاصله سانتيمتر 10 حداقل خودش،

 .است 9.9 کناری ماشين با خالی فضای که هست مکان يک که کنيم فرض

 نمی کند اعالم خالی را فضا نيست، سانتيمتر 10 چون سنج، فاصله سنسور

 و انسان تفاوت .ندارد فرقی 10 با 9.9 باشد، انسانی کاربر يک اگر ولی

  .است کالسيک منطق و فازی منطق از استفاده در سيستم

 



 
 یک قطعی غیر و نامشخص قسمت کردن مدل برای•

 .شوند می برده کار به طبیعی زبان
 

  گسسته های حوزه روی توانند می فازی های مجموعه•
 .شوند تعریف (نامتناهی) پیوسته و (متناهی)

    
 عضویت درجه یک دارای فازی های مجموعه در اعضا•

 .هستند
 

 آن که دهد می نشان فازی مجموعه یک در عضویت درجه*
     .دارد تعلق مجموعه به عضو



 
 یک به نزدیک اعداد

  (متناهی) گسسته حوزه فازی مجموعه•

•
𝟏

 𝟏 ,
𝟎.𝟓

𝟐
,

𝟎.𝟐𝟓

𝟑
,

𝟎.𝟏

𝟒
 

 

  (نامتناهی) پیوسته حوزه فازی مجموعه•
•𝟎 ≤ 𝝁𝑨(𝒙) ≤ 𝟏 

 درجه عضویت
 







 

 <فازی عملگرهای> که قوانینی طریق از را فازی منطق
 دنیای مشکالت برای .گرفت کار به توان می شوند می نامیده
 رویدادهای از تابعی هستیم آن بدنبال که ای نتیجه واقعی
 کنترل یک توسط که حرکاتی :مثال عنوان به است پیچیده
 تعیین <آنگاه_اگر> قوانین ی بوسیله شود ساخته باید کننده
 باید گر کنترل که حرکاتی طبق بر شرطی قوانین .شود می

 شود می داده شرح دهد رخ تواند می که شرایطی و کند اجرا
 .باشد حالت یک از بیش است ممکن شرایط حال هر به

 شرطی قوانین ی بوسیله مختلف حرکات با همزمان کارهای
 یک است حرکت بهترین تعیین مشکل .شوند می داده شرح

 را یکی ها موقعیت از ای مجموعه از که است این مکانیزم
   .کنیم انتخاب

 
 

 

 

 .به عنوان یک منطق چند ارزشی است فازیمنطق 



 :مثال چند

 NOT یا نقیض

 

 :فازی منطق در تعمیم

~𝑋 = 1 − 𝑋  یا  

~𝑋 = (1 − 𝑋)ᵦ مثبت عدد یک          β 

  norm)-(T عطفی ترکیب

X  AND  Y 

 :فازی منطق در تعمیم

𝑋 𝐴𝑁𝐷 𝑌 = 𝑋. 𝑌یا  
= min {𝑋, 𝑌} 

X ~X 

0 1 

1 0 

X Y X AND Y 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 



  norm)-(S فصلی ترکیب

     X  OR  Y 

 :فازی منطق در تعمیم
𝑋 𝑂𝑅 𝑌 = 𝑋 + 𝑌 − 𝑋𝑌  

= m𝑎𝑥 𝑋, 𝑌   یا

 

 

X OR Y=X+Y- (X  AND Y) 

 :احتمال تئوری در معادل 

 

𝑃 𝐴 ∪ 𝐵 = 𝑃 𝐴 + 𝑃 𝐵 − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) 

X Y X  OR  Y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 



 

 را انسانی دانش که است این در فازی سیستم مزایای از یکی

 سیستم های .کرد تبدیل کامپیوتر برای سیستمی به توان می

 و فازی قوانین از که است ای داده پایگاه دارای فازی استداللی

 داده پایگاه بر عالوه .است شده تشکیل فازی های مجموعه

 کدام هر که است دیگر بخش 3 شامل استداللی های سیستم

 : دارند استدالل فرآیند در خاصی ی وظیفه

 

 فازی سازی•

 استنتاج•

 غیر فازی سازی•

 



 

 :( fuzzification) سازی فازی

 توابع از استفاده با فازی های مجموعه به کالمی داده های تبدیل فرآیند

 .عضویت

 

 :( inferencing) استنتاج

 که فازی قوانین و شده فازی های ورودی از استفاده با مرحله این در 

 .کنیم می تولید را فازی های خروجی داریم

 

 :( defuzzification ) سازی غیرفازی

 .غیرفازی مقادیر یا نردبانی به فازی قوانین خروجی های تبدیل

 





 

 

  :کنیم بحث خواهیم می شتاب مورد در

 شتاب) کنیم می ترمز باشد، کم ماشین دو فاصله و باشد زیاد سرعت اگر

 و فاصله به توجه با شتاب برای قاعده 9 زیر صورت به توان می .(منفی

 اگر آنگاه اگرو براساس را آن قوانین توان می که گرفت، نظر در سرعت

 .نوشت

 
 فاصله         

 سرعت
 زیاد متوسط کم

 مثبت بزرگ مثبت صفر کم

 مثبت صفر منفی متوسط

بزرگ منفی زیاد  صفر منفی 



 طراحی مجموعه های فازی برای سرعت و فاصله به عنوان ورودی

.21 



(شتاب)طراحی مجموعه فازی خروجی   

 

0.21 



 صحیح حد چه تا قوانین و شوند می برآورده ای اندازه چه تا مقدمات

  ؟باشند می 

     

Rule(1): If سرعت   is    زیاد  AND فاصله    is   کم  

Then شتاب   is بزرگ منفی  

     

                    

       

 

Rule(2): If سرعت   is    متوسط  AND فاصله    is   متوسط  

Then شتاب   is   صفر  
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