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  مقدمھ
دانشگاه  االصلایرانی، استاد زاده عسگرپروفسور لطفی  1965در سال  وقتی   

»  مجموعه فازي «فازي تحت عنوان  يدرزمینهکالیفرنیا، برکلی اولین مقاله خود را 

باور کند که این مقاله جرقه اولیه از پرتو یک  توانستنمی کسهیچمنتشر کرد، 

 گرایانهواقعنو و  بینشیدر عرصه ریاضیات و علوم و اولین قدم در معرفی  بینیجهان

د. انسان باش در چهارچوب مفاهیمی کامالً بدیع، اما بسیار سازگار با طبیعت جهان،

آن با مخالفت آشکار و  گذارنیانب گر چه تا حدود چند دهه پیش مبحث فازي و

سخت جمع کثیري از دانشمندان و ریاضیدانان و مهندسین روبرو بود، اما با پیدایش 

کاربردهاي عملی منطق فازي و آشنایی و شناخت بیشتر جهان علم با مفاهیم فازي، 

نه در حال حاضر ساال کهطوريبهتحسین تبدیل گشت،  به هامخالفتاین  تدریجبه

  . رسدمیچندین کتاب و هزاران مقاله در این زمینه به چاپ 

اي درآمده است، صورت موضوع گستردهتئوري نظریه اعداد فازي به ازآنجاکه

 ترم تحصیلیشود هرگاه بخواهد در طول یکرو میمعلم با وظیفه سنگینی روبه

باید تا  گیريوضوح تصمیمهایی را پوشش دهد بهکه چه سرفصلگیري کند تصمیم

ها، کمکی براي معلمین حدي شخصی باشد. امیدواریم طریقه انتخابمان از سرفصل

   آینده باشد.

اول و دوم مقدمات و اصول اولیه اعداد  هايفصلمستقل بودن کتاب، در  منظوربه

  . کنیممیفازي را بیان  هايمجموعهو 

قت ها، دکند که با افزایش تعداد آزمایشعداد بزرگ به زبان ساده بیان میقانون ا

ن اي براي آیابد. بنابراین ازلحاظ کاربردي اهمیت ویژههاي تجربی افزایش میداده
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گوید براي رسیدن به نتایج بهتر، آزمایش را بازهم تکرار قائل هستیم زیرا به ما می

  کنیم.

کنیم، به نوع خاصی از قانون اعداد بزرگ نیاز هاي فازي کار میکه با دادههنگامی

ها را پوشش دهد. در فصل سوم این کتاب، این صورت ویژه داریم که این رده از داده

ما در بخش سوم این هدف اصلی دهیم. در حقیقت، از قانون اعداد بزرگ را ارائه می

 تغیرهاي تصادفی وابسته منفی با مقدار حقیقی بهتعمیم قضایاي مربوط به م کتاب

   متغیرهاي تصادفی وابسته منفی با مقدار فازي هست.

دل م منظوربهبه صورتی مفید   تواندیمیک عدد فازي ابزاري مفید است، که 

 .ردمورداستفاده قرار گی هادادهشرایط عدم قطعیت و غیردقیق بودن  کردن سیستم در

اد ي این اعدبندرتبهی، رقطعیغي هاارزشاد فازي در نشان دادن به دلیل قابلیت اعد

ي اعداد فازي بندرتبهي داراي کاربردهاي فراوانی در علوم مختلف  است. درزمینه

ي هایژگیواساس معیارها و  برکاست که هر ی شدهارائهي بسیاري هامدلتاکنون 

. در اغلب مسائل کاربردي،  دهندیمي را انجام بندرتبهخاصی از اعداد فازي این 

 ي است و افراد متعدديریگمیتصمي مهم مراحل هامؤلفهي اعداد فازي یک از بندرتبه

هاي موجود چهارم این کتاب مروري کلی به روشفصل . در اندکارکردهدر این زمینه 

  بندي اعدادي فازي خواهیم داشت.در رتبه

باط برقرار کردن بین سه مفهوم مهم توان به ارتاز اهداف کاربردي این کتاب می

  از علم ریاضیات (آنالیز ریاضی، آمار و فازي) نام برد.
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  اولفصل 

  مفاهیم مقدماتی
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  مقدمھ

 روزمرهصورت به 		ها رامفاهیم نادقیق بسیاري در پیرامون ما وجود دارند که آن

 خوب هوا": کنید دقت جمله این به.  میکنیم بیان مختلف يهاعبارت قالب در

 لکهب بگیریم اندازه را آن تا نیست مطرح هوا بودن خوب براي کمیتی هیچ ".است

لف و مخت يدر نظر گرفتن فاکتورها با انسان مغزدرواقع  		.است کیفی حس کینیا

 يزساکه مدل دینمایم يگذاربر اساس تفکر استنتاجی جمالت را تعریف و ارزش

 واهدخ پیچیده بسیار کاري نباشد رممکنیغ اگر ریاضی يهافرمول و 		ها به زبانآن

 يسازمدل و طراحی براي که را ییهاوهیش که است جدیدي يفنّاور فازي منطق .بود

سیستم نیازمند ریاضیات پیچیده و پیشرفته است، با استفاده از مقادیر زبانی و  یک

  .سازدیدانش فرد خبره جایگزین م

و مختصري از  میکنیمدر این بخش، مفهوم منطق فازي را به زبان ساده بیان 

  .میآوریمآن را  يخچهیتار

  منطق فازی یخچھیتار -١-١

 هادهیشن اساس بر پاسخ نیترساده شاید چیست فازي منطق شود پرسیده ما از اگر		

 يهاروشیک نوع منطق است که 		Fuzzy Theory		یا		Fuzzy Logic		که باشد این

اده مفهوم منطق فازي توسط دکتر لطفی ز .کندیدر مغز بشر را جایگزین م يریگجهینت

وژي کنترل عنوان متدولتنها بهدر برکلی، ارائه گردید و نه ایفرنی، پروفسور دانشگاه کال

ها، بر مبناي مجاز کردن عضویت گروهی ارائه شد بلکه راهی براي پردازش داده

بسنده بودن  نا به جهت نارسا و ارائه کرد. يات گروهی دستهعضوی يجاکوچک به
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ه کاربردکنترلی به يهاستمیاین تئوري در س 70ابتدایی تا دهه  يوترهایقابلیت کامپ

  نشد.

یق اطالعاتی دق يهاياستدالل کرد که بشر به ورود طورنیپروفسور لطفی زاده ا

 اگر پس .هدد انجام 		صورت باالیینیازي ندارد بلکه قادر است تا کنترل تطبیقی را به

 مبهم يهاداده بتواند که کنیم طراحی طوري هاستمیس در را فیدبک يهاکنندهما کنترل

ه کاربردبه اجرا در يمؤثرتر وتر طور سادهبه توانندیها مداده این کند، دریافت را

  .شوند

ز میکرو ا هاستمیکه در تنظیم س است قدرت این داراي فازي منطق تعاریف 		نیبه ا

هاي چندکاناله شبکه شده 		PC		گرفته تا شدهيساده و کوچک و جاساز يهاکنترل

این منطق داراي قدرت اجرایی در  کاربرده شود.کنترلی به يهاستمیس بزرگ یا

 ياادهس راه فازي منطق 			درواقع .هاستنیا يهردوافزار یا ترکیبی از نرم افزار ،سخت

اي رسیدن به یک نتیجه قطعی و معین بر پایه اطالعات ورودي ناقص، خطادار، بر را

  منطق فازي یک قانون ساده بر مبناي .کندیمبهم دوپهلو فراهم م

IF  x  And  y THEN  z  

  .کندیم بیان را	

 نظیر اصطالحاتی با برخورد يجامثال بهعنوانبه		

SP=500F		،210<TEMP<220 ،T<1000F 

  اصطالحاتی نظیر



١۴ 

 

IF (process is too cool) AND (process is getting 

colder) THEN  

(Add heat to the process)  

 و یا

IF (process is too hot) AND (process is heating 

rapidly) THEN 

(Cool the process quickly) 

 شود.کاربرده به

آب  کهی: درصورتمیدهیدرست مثل کاري که در هنگام دوش گرفتن انجام م

 اشیمب داشته اطالعی آب دقیق درجه از اینکه بدون 		خیلی سرد یا خیلی گرم باشد

 طریق از 		هوا دماي دریافت کمک به مغز درشده انجام پردازش اساس بر تنها

 میآوریدماي دلخواه درم بهسرعت به را آب کشیدن سختی یباکم پوست حسگرهاي

 کیریم کدامبگی مینگاه کنیم و تصم یگوناگون اءیدر یک اتاق به اش میتوانییا آنکه م

یک شخص  یهشب کیبه مردم نگاه کنیم و بگوییم کدام ایبیشتر شبیه صندلی است و 

 االییعت بسیار بسر با اما 		رفتارها گونهنیمنطق فازي قادر به تقلید ا. خاص هستند

ساخته  يبندطبقه يهاستمیاز طرفی باید به این نکته هم توجه کنیم که تمامی س است.

بت داده نس يبندذهن انسان هستند و برچسب درست تا زمانی به یک سیستم طبقه

که سیستم کنترلی دیگر آن را رد نکند مثالً در تئوري نسبیت دیگر درست  شودیم

یا  !گرددیپس خورشید هم دور زمین م گرددینیست بگوییم زمین دور خورشید م

 شودیم نامیده پوس پالتی که 		مثال دیگر، کشف موجودي عجیب در استرالیاعنوانبه
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 را جوان يهاجوجه و گذاردیم تخم خزندگان همانند دیگر پستاندارانبرخالف  و

بسیار  کنترلی يفنّاور یک فازي منطق که گفت توانیم تعاریف این با 		!دهدیم شیر

 سعی دارد آن يبندساختن یک حصار در اطراف یک طبقه يجاقدرتمند است که به

  است. ترکیتوصیف کند که به ایده نزد ياگونهرا به

  یشناختزبان یرھایمتغ -٢-١

 رهایکه اغلب براي توصیف متغ میبریکلماتی را به کار م در زندگی روزمره،		

 هوا يدما" 		یا 		"است سرد امروز" مییگویم کهیمثال هنگامعنوانبه. شوندیاستفاده م

 استفاده 		"امروز هواي دماي" توصیف براي "پایین" واژه از 		"است پایین امروز

 ودخ مقدارعنوان به را "پایین" واژه امروز هواي دماي متغیر که معنی این به میاکرده

 مقادیري تواندیم "امروز هواي دماي" متغیر که است واضح .است پذیرفته

˚3،˚10نظیر − 8˚، −  عنوانبه را اعداد ، متغیر یک کهیهنگام .کند اختیار را... و  ،˚24

 اما داریم آن کردن فرموله براي مشخص ریاضی چهارچوب یک ما بپذیرد مقدار

 مشخص چهارچوب صورت آن در ردیگیم مقدارعنوان به راها واژه متغیر کهیهنگام

 يهامستیس در. درواقع نداریم کالسیک ریاضیات 		يآن در تئور کردن فرموله براي

 انشد که خبره افراد منابع از یکی: رندیگیم سرچشمه منبع دو از مهم اطالعات عملی

 ردیگ 		منبع و کنندیم تعریف 		طبیعی زبان با سیستم مورد در را شانیآگاه و
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