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 مطالب سرفصل

 مقدمه•

 هاي فازي مجموعه•

 هاي فازي عمليات بر روي مجموعه•

 روابط فازي•

 اصل توسعه•

 متغيرهاي زباني•

 آنگاه فازي-قواعد اگر•

8 
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 منطق فازي•
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 هاي فازي هاي تقريب در سيستم ويژگي•

 فازي-هاي عصبي سيستم•
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 مطالب سرفصل

 فازي خطي محلي-مدل عصبي•

 هاي فازي سلسله مراتبي سيستم•

 دسته بندي و خوشه بندي فازي•

 2 -سيستم فازي نوع •
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 هوش محاسباتي  –محاسبات نرم 

 ژنتيك، هاي الگوريتم همچون اجزايي شامل )Soft Computing( نرم محاسبات
  ها آن از مختلفي كاربردهاي در كه باشد مي ... و عصبي هاي شبكه فازي، منطق

   .است شده استفاده

 

 (Computational Intelligence) محاسباتي هوش نام  با ديگري بندي دسته
 مفهوم به ها ديدگاه برخي از و است شده تشكيل اجزا همين از كه دارد وجود نيز

 .دارد شباهت نرم محاسبات
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 هوش محاسباتي  –محاسبات نرم 

  عبارت به .اند شده تشكيل مشابه اجزاء از دو هر نرم محاسبات و محاسباتي هوش

   ژنتيك،  الگوريتم ها، مورچه كلوني تقويتي، يادگيري فازي، منطق دو هر ديگر
   .شوند مي شامل را ... و عصبي هاي شبكه

  و علمكرد بهبود منظور به ها روش اين تركيب در نرم محاسبات در اصلي تاكيد

 .باشد مي ها روش اين قابليت از برداري بهره
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 محاسبات نرم 

 كه است  نرمي ديدگاه يكي .است بررسي قابل مختلف ديدگاه دو از نرم محاسبات

  نگرش يك واقعيت به نرم محاسبات نگرش يعني دارد وجود واقعي دنياي به نسبت

  كنيم مي سعي باشد بايد چنين اين بگوييم اينكه جاي به كه معني بدين است؛ نرم

   .كنيم برخورد آن با و كرده تصوير هست كه آنچنان را واقعيت
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 محاسبات نرم 

   اين بين تركيب آن و گيرد مي بر در نيز را ديگري ديدگاه نرم محاسبات اما

 .است (Paradigms) ها انگاره

 

  الگوريتم يا فازي و عصبي هاي شبكه تركيب با نرم محاسبات در ديگر عبارت به

 يافت دست چيزي به توان مي عصبي هاي شبكه و ژنتيك الگوريتم يا فازي و ژنتيك

 .برسند آن به مستقل صورت به توانند نمي آنها اجزاء كه
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 محاسبات نرم 

  فازي منطق آن مقابل در و است انسان مغز از  كمي مدل يك عصبي هاي شبكه

  هم و عصبي هاي شبكه هم نحوي به پس .است انساني دانش از كيفي مدل يك

   .گيرند مي نشات محيط با آن تعامل و انسان مغز از فازي، منطق

  آن ريشه كه تقويتي يادگيري و ژنتيك هاي الگوريتم در مساله اين مشابه

  از نرم محاسبات اجزاء تمام نحوي به پس .شود مي ديده نيز است روانشناسي

 .گيرند مي نشات انساني رويكرد
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 محاسبات نرم 

  نقش ،كاربرد بنابراين هستيم، گرا واقع كه كنيم مي ادعا مصنوعي هوش در ما

  تئوري و عملي مباحث بخش دو در مصنوعي هوش .دارد مصنوعي هوش در  مهمي

 .دارد پيشرفت جاي

  كار سازي شبيه صورت به محققين كه است آن يكي هوشمند هاي سيستم مشكل

  سازي شبيه صورت به شوند مي ارائه ها كنفرانس در كه مقاالتي اغلب و كرده

  كردن عملي و اجرايي هوشمند، هاي سيستم اساس و پايه كه حالي در ،باشد مي

   .است آنها
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 محاسبات نرم 

 زاويه دو از بنابراين .شود مي انجام  كمي كارهاي نيز تئوري ديدگاه از همچنين

  تحليل نظر از ديگري و عملي سازي پياده و اجرا نظر از يكي دارد، وجود كمبود

   فوق موارد از يك هر در كوچكي پيشرفت حصول كه رياضي ابزارهاي با تئوريك

 .بود خواهد مصنوعي هوش برد پيش در بزرگي گام سان به
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 محاسبات نرم 

 اجزاء .شد مطرح زاده پروفسور توسط 90 دهه اواسط از نرم محاسبات بحث

   .شوند مي استفاده محاسباتي هوش در كه هستند اجزايي همان نرم محاسبات

 

 كه است ابزارهايي به متفاوت، كامال ديدگاه دو محاسباتي، هوش و نرم محاسبات

 .هستند هم مشابه كامال ظاهر در
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 محاسبات نرم 

  معقول مثال .است موجوديت يك صفت هوشمندي كه است اين بر زاده عقيده

 كامپيوتر يا فرد اين يا و خير يا است هوشمند صندلي اين آيا شود، بيان كه است

  يا باشند دارا را هوشمندي صفت توانند مي بنابراين خير، يا هستند هوشمند

   .نباشند

  محاسبات شود بيان كه نيست معقول علت همين به .نيست اينگونه محاسبات ولي

  .خير يا است هوشمند
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 محاسبات نرم 

  ما زيرا اند، كرده پيدا اهميت پيش از بيش نرم محاسبات هاي زمينه امروزه
  از واقعي شرايط با تعامل در هستند بشر دست ساخته كه هايي سيستم خواهيم مي

 در كه است اين هايي سيستم چنين از ما انتظار .باشند برخوردار بيشتري توانايي
  و بوده تر دوستانه باشند، داشته بيشتري بازده هستند، تر پيچيده كه حال عين
   .باشند تر ارزان

 

  با توان مي چگونه كه كند مي ايجاد را پارادوكس يك حقيقت در مساله اين
 رسيد؟ تر ارزان هزينه و تر دوستانه كاركرد ،باالتر بازدهي به بيشتر پيچيدگي

20 



 محاسبات نرم 

  آن دنبال به هوشمند هاي سيستم قالب در كه است چيزي همان هدف اين

   .هستيم

 كه بسازيم اي گونه به را مصنوعي هاي سيستم اينكه جاي به ديگر عبارت به

  تا بدهيم يادگيري قدرت آنها به خواهيم مي باشند، شده تعيين پيش از رفتارشان

  برخورد آيد مي پيش برايشان محيط در كه هايي قطعيت عدم با خودشان بتوانند
  بيايد پيش بود ممكن كه را چيزي آن تمام اينكه عوض در باشند، داشته مناسبي

 .كنيم ريزي برنامه برايشان
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 محاسبات نرم 

 حالت1،000،000 سيستم يك براي ممكن حاالت مجموعه از اگر مثال عنوان به

 .آيد نمي بر سيستم از كاري باز آيد پيش 1،000،001 حالت اگر شود، مشخص آن

  آنگونه واقعيت كه است علت اين به دقيقا ها سيستم سازي هوشمند از هدف پس

   .كنيم تعيين پيش از را حاالت تمام توانيم نمي ما كه است

  آن و كرده مناسب برخورد ها قطعيت عدم با تا شود هوشمند سيستم بايد بنابراين
 .سازد برآورده را رود مي انتظار آن از كه توانايي
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 محاسبات نرم 

 كرد؟ بايد چه حال

  بخش كه است اين كند مي توجه آن به زاده پروفسور و بوده ما اختيار در كه آنچه

 منطق معرفي از پيش تا كه است انساني دانش صورت به ما دانش از اي عمده

 اختيار در عموما ها كارخانه در انساني دانش .شد مي صرفنظر آن از عموماً فازي

 .سيستم طراح نه و بوده عامل

 استفاده اين از بايد چگونه گويد مي و كرده حس را انساني دانش اين وجود زاده

 .كرد
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 محاسبات نرم 
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Old AI 
 
 

          GA 

 
NN 

          Fuzzy 

The Intelligent 
System 

Optimization 
Planning 

Scheduling 

Critic for GA 
Fuzzy+GA 

NN+GA 

Structure Optimization 
GA+Fuzzy 

GA+NN 

Interface 

Signal Transformation 
Fuzzy+AI 

NN+AI 
FNN+AI 



 محاسبات نرم 

 :گويد مي نرم محاسبات تعريف در 1992 سال در زاده پروفسور

  مختلف هاي انگاره بين تعامل اثر در كه است نوظهور پديده يك نرم محاسبات

 .نيست شده تعيين قبل از كالسيك روش همانند روش اين .است شده پديدار

 كند، تفكر انسان مغز مانند كه يابد دست توانايي به كند مي سعي نرم محاسبات

 عدم با توام كه محيطي در هم آن كند استنتاج و بگيرد ياد بتواند و كرده محاسبه

 .است دقت عدم و قطعيت
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 مقايسه فازي، شبكه عصبي وهوش مصنوعي
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Math 
Model 

Learning 
Data 

Operator 
Knowledge 

Real 
Time 

Knowledge 
Representation 

Nonlinearity Optimization Area of Strength 

Control Theory V P P V P P P 
Rigorous 

Mathematical 
Results 

Neural Network W V P V P V G Learning and 
Adaptation 

Fuzzy G P V V G V P Knowledge 
Representation 

AI W P V P V W P Systematic 
Random Search 

GA P V P W P V V Symbolic 
Manipulation 

V = Very Good            G = Good              W = Week            P = Poor 



 اجزاء اصلي يك سيستم خبره
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 اجزاء اصلي يك سيستم خبره

  (Knowledge Base) دانش پايگاه

است مساله دامنه درباره ضروري اطالعات حاوي. 

از اي مجموعه صورت به آن بازنمايي عموما Fact و Rule باشد مي. 

  (Inference Engine)استنتاج موتور

كه اطالعاتي و دانش پايگاه از جديد دانش گيري نتيجه منظور به مكانيزمي  

 .است شده فراهم كاربر توسط

باشد مي قواعد از استفاده اساس بر عموما. 
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 اجزاء اصلي يك سيستم خبره

  (User Interface)كاربر رابط

باشد مي كاربر با تعامل در. 

دانش پايگاه نگهداري و توسعه. 
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 ...چند عبارت 

 است سيستم گرمايش فعال شودخيلي سرد اگر هوا. 

 شودسرمايش غيرفعال  -گرمايشهاي  است سيستممعتدل اگر هوا. 

 شوداست سيستم سرمايش فعال خيلي گرم هوا اگر. 

 

عبور خيابان عرض از است زياد آن سرعت يا است نزديك عبوري خودروي اگر  

 .نكنيد
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 ...چند عبارت 

 :زاده پروفسور

“People do not require precise numerical 

information input and yet, they are  

capable of highly adaptive control” 
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Precision and Significance in the Real World 

 

 

 
 
 

Approximate and inexact nature of the real word; vague concepts 
easily dealt with by humans in daily life 
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 ي فازي   تاريخچه

 

 !ي فازي ، خود فازي است  تاريخچه
 تفكر فازي –كاسكو بارت 
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 منطق شرق در مقابل منطق غرب

 »آينده در چه حاضر حال در چه نباشد، يا باشد بايد چيزي هر« : ارسطو

 »است تضادها جهان مرزهاي ماوراي به عبور بودا، آيين بنيادي ي ايده« :بوديسم
34 

منطق غربي  
)ارسطويي(  

منطق شرقي  
)بودايي(  

X is A or X is not A 
 منطق سياه و سفيد

X is A and X is not A 
 منطق خاكستري



 مفهوم تساوي در برابر مفهوم عدالت
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 وار زِنو پارادوكس سلسله

بگيريد نظر در شن از اي پشته. 
وجود شن از اي پشته هنوز گفت توان مي آيا .برداريد پشته اين  از شن اي دانه  

 دارد؟
اي پشته هنوز گفت توان مي هم باز آيا .برداريد پشته اين  از را ديگري شن ي دانه  

 ؟دارد وجود شن از
... 
... 
دهيد پاسخ سوال اين به باز داريد برمي را شن ي دانه آخرين كه حالي در! 
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 )دروغگو(پارادوكس خود ارجاع 

است دروغ قبلي جمله .است صحيح بعدي جمله. 

است دروغ مي گويم دارم االن همين كه جمله اي اين. 

هستند دروغگو كرت اهالي همه :مي گويد كرت اهل اپيمندس. 

از خودارجاعي يك را آن ،ندانم كه دانم عبارت براي ممكن تفسيرهاي از يكي  

 .شود مي گفته سقراط پارادوكس آن به و مي كند معرفي دروغگو پارادوكس نوع
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 )دروغگو(پارادوكس خود ارجاع 

  اگر دروغ؟ يا است راست گزاره اين آيا كه مي پرسيم دوم مورد در مثال، براي

 كه مي گويد درست پس است، واقع با مطابق و درست مي گويد آنچه باشد، راست

  راست گفتيم پيش تر كمي كه است حالي در اين و است، دروغ پس است، دروغ

  .دروغ هم و است راست هم گزاره اين پس است،

  اذعان خود كذب به هم خودش كه آن جا از باشد، دروغ كه كنيم فرض اگر حال

 چه و بگيريم درنظر راست را آن ابتدا در چه( حالت دو هر در .است راست مي كند؛

 .دروغ هم و است راست هم گزاره اين نهايتآ كه مي رسد نظر به )دروغ
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 اصل عدم قطعيت 

شد معرفي 1920 سال در هايزنبرگ قطعيت عدم اصل. 

ديد كمتري چيز و كرد نگاه تر نزديك از توان مي كه داد نشان هايزنبرگ.   

كرد علمي را شك هايزنبرگ واقع، در. 
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 Uncertainty - انواع عدم قطعيت

 :از عبارتند كه نمود تقسيم اصلي دسته سه به توان مي را قطعيت عدم كلي انواع

بودن نامشخص قطعيت عدم (Non-specificity or Imprecision) در كه  
 (Alternatives) ها دگره از مرتبط هاي مجموعه )كارديناليتي( اندازه با ارتباط

 .باشد مي

فازي قطعيت عدم (Fuzziness or Vagueness) غير مرزهاي از منتج كه 
 .باشد مي فازي هاي مجموعه قطعي

ناسازگاري – هماوردي قطعيت عدم (Strife or Discord) تضادهاي كه  
 .كند مي بيان را ها دگره از مختلف هاي مجموعه ميان
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 Uncertainty - انواع عدم قطعيت

 نامشخص بودن

 مردم چشمم نشسته در خون استز گريه 

 استچون مردمان ببين كه در طلبت حال 

 

 »گرفت دچار حمله ي قلبي شد و مورد درمان قرار فردي « 

است؟اي  گزينهمثال مشخص نيست كه منظور از درمان چه اين  در 

 » دارواستفاده از « يا » آنژيوگرافي « يا » عمل جراحي قلب« 
41 



 Uncertainty - انواع عدم قطعيت

 فازي بودن

 

 »است متوسطو قد سارا  بلندقد دارا «

 

  داشته متفاوتي تعابير تواند مي مختلف افراد نظر از »متوسط« و »بلند« مثال اين در

 .باشد
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 Uncertainty - انواع عدم قطعيت

43 



 »احتمال « و » امكان « تفاوت 

 

 

 .است روشن هوا 0/8 احتمال با

 .است روشن هوا 0/8 امكان با
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احتمال دارد كامال تاريك  
 باشد يا كامال روشن باشد

مثال گرگ و ميش صبح يا دم 
 غروب است

Certainty 
Uncertainty 

Random 

Fuzzy, Imprecise, 
Vague 

 



 »احتمال « و » امكان « تفاوت 

 .است گوارايي نوشيدني %90 » احتمال « با A ظرف محتويات

 .است گوارايي نوشيدني %90 » امكان « با B ظرف محتويات

45 

A B 

 .نوشيدني است ولي كامال گوارا نيست سم كشنده؟   يانوشيدني گوارا   



 تصادفي غيرو  تصادفيهاي  عدم قطعيت

 .هستند يكديگر مكمل تصادفي غير و تصادفي هاي قطعيت عدم

 .ابري خواهد بودقسمتي تا  كميهواي فردا ، احتمال زيادبه 

 
 

دهد ، حال آنكه  ابهام موجود در يك رخداد را شرح مي (Fuzziness)فازي 

 .دهد عدم قطعيت در رخداد يك واقعه را نشان مي (Randomness)تصادف 
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 فازي تصادفي



 تصادفي غيرو  تصادفيهاي  نامعيني

 برند ميكه از هپاتيت رنج افرادي … « 

 هستند،تب شديد داراي موارد از % 60در 

 گرايد ميزردي از موارد رنگ پوست آنها به % 45در 

 ». . .   دارندحالت تهوع موارد از % 30و در 
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 منطق فازي

 زاده عسكر لطفي

  لباس يك با كه است شخصي شبيه كالسيك منطق

  مشكي، كراوات آهاردار، سفيد پيراهن ،مشكي رسمي

 است آمده رسمي ميهماني يك به ... و براق هاي كفش

  لباس با كه است فردي شبيه اي اندازه تا فازي منطق و

  كتاني هاي كفش و شرت تي جين، شلوار ،غيررسمي

 اما پذيرفتند نمي گذشته در را ها لباس اين  .است آمده

 .است ديگري جور امروزه
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 منطق فازي

 .پرداخت فازي هاي مجموعه مفاهيم معرفي به اي مقاله چاپ با زاده پرفسور

  و نمودند زيادي هاي تالش حوزه اين  ي توسعه براي ايشان  بعد هاي سال در

 به ايشان  از علت همين به .شد منتشر ايشان  از فراواني بنيادي مقاالت

 .شود مي برده نام فازي علم پدر عنوان
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1965 



 منطق فازي

 1965 - Fuzzy Sets 

 1968 - Fuzzy Algorithm 

 1970 - Decision-making in Fuzzy Environment 

 1971 - Toward a Theory of Fuzzy Systems 

 1973 - Outline of a New Approach to the Analysis of Complex 

Systems and Decision Processes 

 1975 - The Concept of Linguistic Variables and Its Applications 

to Approximate Reasoning 
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 منطق فازي

  كنترل براي آن از فازي كننده ساختاركنترل ايجاد با همكارانش و ممداني
 .كردند استفاده بخار ماشين يك

“Experiment in Linguistic Synthesis with a Fuzzy Logic 

Controller” 

 

  يعني صنعتي كاربرد يك براي فازي كننده كنترل از همكارانش و هولمبِلَد
 .نمودند استفاده سيمان كوره كنترل

“Control of a Cement Kiln by Fuzzy Logic” 
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1975 

1978 



 منطق فازي

 پيدا توسعه ژاپن در ويژه به فازي هاي كننده كنترل از گوناگوني كاربردهاي

 اشاره ژاپن در » سنداي متروي فازي كنترل « به توان مي جمله آن از .كرد
 .نمود

 

 جمله از .يافت اي ويژه جايگاه جهان دانشگاهي و  علمي مراكز در فازي

 زمينه در IEEE المللي بين كنفرانس اولين برگزاري به توان مي

 .كرد اشاره 1992 سال در فازي هاي سيستم
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 80دهه 

 90دهه 



 كاربردها

براي فازي هاي كننده كنترل از ژاپن، و اروپا در ويژه به متعددي موارد در  

  مونوريل به توان مي نمونه عنوان به .شد استفاده قطارها ترمز و سرعت كنترل

   .نمود اشاره توكيو

 

افزار نرم MASSIVE نبرد هاي صحنه ايجاد  براي و بوده فازي منطق بر مبتني 

  مربوط تصويري هاي جلوه تا است شده استفاده Lord of the Rings فيلم در

 .شود توليد جمعيت به
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 كاربردها

زيمنس شركت لباسشويي ماشين. 
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 كنترل مبتني بر منطق فازي

 مطبوع تهويه سيستم فن كنترل

 IF temperature is hot, THEN run fan at full speed. 

 IF temperature is warm, THEN run fan at moderate speed. 

 IF temperature is comfortable, THEN maintain fan speed. 

 IF temperature is cool, THEN slow fan. 

 IF temperature is cold, THEN stop fan. 
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 انواع سيستم فازي

 محض فازي سيستم
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 انواع سيستم فازي

 عمومي حالت فازي سيستم
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 انواع سيستم فازي

 TSK فازي سيستم
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 هاي تحقيقات فازي زمينه
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 چرا فازي؟

است، قضاوت و شهود اساس بر 

ندارد، محاسباتي مدل به نيازي 

آورد، مي فراهم را نبودن عضو و عضويت مفاهيم بين نرم انتقالي 

است، پذير تطبيق و سريع ساده، نسبتا 

دارد، سيستم نواسانات به كمتري حساسيت 

قواعد رياضي تشريح كه مواردي در و كرده محقق را طراحي اهداف تواند مي  

 .باشد مي كارا است دشوار زباني
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 انگيزه

 بزرگ، قبيل از كنند، مي استفاده خود گفتار در مبهمي عبارات از ها انسان روزه هر

 انسان پيچيده هاي فعاليت تمامي .دست اين از و پير ،12 ساعت حدود سريع،

 :مثال عنوان به هستند، مفاهيمي چنين از استفاده با تفسير قابل

اتومبيل كردن پارك و رانندگي 

اقتصادي و مالي تصميمات 

قضاوت و قانون 

مقاله يك ارائه 
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 انگيزه

  گيرند مي قرار پردازش مورد آن واسطه به كه روشي و عبارات قبيل اين رو اين از

 .دارند عهده بر را حياتي و مهم بسيار نقش

  با .دارند رياضي مدل به نياز مفاهيمي چنين بيان و ارزيابي منظور به كامپيوترها

  ناكافي هايي مدل چنين براي كالسيك رياضيات در موجود مفاهيم حال اين

 .باشد مي
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Imprecision 

و معلوم مرز با آن معناي اگر است )مبهم( نادقيق عبارت يك كه شود مي گفته  

 .نشود مشخص ثابتي

دارند را )اعتبار عدم / اعتبار از اي درجه / كامل( صورت به اعمال قابليت. 

عنوان تحت كه باشند مي تدريجي عضويت ميزان داراي Fuzziness شناخته 

 .شود مي

باشد تدريجي عبارات شامل اگر است نادقيق گزاره يك كه شود مي گفته. 
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آن بين مقداري بلكه نادرست، نه و باشند درست نه توانند مي هايي گزاره چنين  

 .باشند داشته

هستند درست اطمينان از خاص درجه يك براي آنها. 

شود مي يافت طبيعي زبان در بندي درجه از فرمي چنين. 
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Imprecision 



 دارد؟ وجود ابهامي چنين چرا

 .ها گسسته هستند حال آنكه دنياي واقعي ذاتا پيوسته است تمامي زبان

  نشات پيوسته ادراكات و گسسته هاي بازنمايي ميان موجود فاصله از مساله اين

  .گيرد مي

بيان .گيريم مي نظر در ها انسان مجموعه روي را جوان عبارت مثال عنوان به 

 اين از و روز هفته، ماه، به سال از تبديل شامل متفاوت جزئيات با سن مقياس

 .باشد مي دست
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Imprecision 



كردن مشخص براي مناسب آستانه يك كردن پيدا ميان اين در مهم مشكل  

 .باشد مي نيست جوان كه فردي و جوان فرد يك بين مرز

به شود، مي مشكل اين بروز سبب عددي بازنمايي و زباني عبارات ميان تضاد 

  }پير سال، ميان جوان، نوجوان، كودك،{ متناهي عبارات با سن مثال عنوان

  قرار ]0 120[ بازه در حقيقي اعداد از اي پيوسته محدوده در كه شده مشخص

 .دارند
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Imprecision 



 وجود اند شده تعريف دقيق نا صورت به كه هايي كالس براي عضويت آستانه يك آيا

 دارد؟

ناميده فقير شخص يك .گيريم مي نظر در را فقير عبارت مثال عنوان به  

  كلي طور به .نيست فقير دارد پول كه فردي .باشد نداشته پولي اگر شود مي

 براي مرزي دادن قرار زيرا .باشد نمي تعريف قابل كامل صورت به فقير عبارت

 .است نسبي كامال شرايط به بسته و ندارد وجود ثروت و فقر

 از يكي اين .گيرد نمي نظر در را اي آستانه چنين فازي هاي مجموعه تئوري

   .دارد وجود فازي منطق پشت در كه است خصوصياتي
67 

Imprecision 



 (Uncertainty)عدم قطعيت 

 عدم مفهوم حاليكه در كند مي اشاره اطالعات از بخش يك محتوي به نادقيقي

   .باشد مي متفاوت قطعيت

 :دارند وجود قطعيت عدم از مختلفي انواع

شود مي مدل احتمال با كه قطعيتي عدم. 

شود مي مدل امكان تئوري با يا اي گزاره منطق با كه قطعيتي عدم. 
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 (Uncertainty)عدم قطعيت 

 احتمال با شده مدل قطعيت عدم

از اي شده مشاهده بخش دقيقا اما شود، مي ناشي تضاد از نيز قطعيت عدم  

   .اطالعات

اجرا دفعات به كه گيرند مي قرار نظر مد تصادفي تجربياتي آمار، در معموال  

 .كنند نمي توليد نيز يكساني نتايج و شده

باشد مي اطالعات كمبود علت به قطعيت عدم. 
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 تفاوت ميان ابهام و عدم قطعيت

Imprecision: 

 »است خوب هوا امروز«
خوب مفهوم تعريف در ابهام 

جزئيات به توجه بي 

كلمات وسيله به بيان قابل 

Uncertainty: 
 »است؟ چگونه صبح فردا دالر برابري نرخ«

امكان و احتمال 
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 تفاوت ميان ابهام و عدم قطعيت

 )Imprecision(    »نيست قديمي هم خيلي ماشين اين«

عددي هاي ويژگي تخمين يا گيري اندازه امكان عدم 

 )Uncertainty(    »است آلمان ساخت احتماال ماشين اين«

يك صورت به آمار اساس بر كه آلمان، ساخت گزاره باره در قطعيت عدم 

 .شود مي تفسير تصادفي عبارت
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 تفاوت ميان ابهام و عدم قطعيت
 »است بزرگ خيلي احتماال كردم انتخاب تصادفي صورت به كه ماشيني«

)Imprecision and Uncertainty( 

 

بزرگ عبارت براي دقيق تعريف فقدان. 

كند مي تعريف را بزرگي از خاصي درجه خيلي، قيد. 
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 ارسطويي -منطق كالسيك 

  براي مكتبي ارسطو زمان در و ميالد از پيش

  و كالم رياضيات، فلسفه، منطق، آموزش

 كالسيك منطق .داشت وجود شناسي روان

  قبل 322 تا 384 هاي سال در ارسطو توسط

 مبدع ارسطو واقع در .شد ايجاد ميالد از

  در انسان رويكرد اولين عنوان به منطق

 .بود استدالل
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 ارسطويي -منطق كالسيك 
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 منطق .پردازد مي استدالل اصول و ها روش مطالعه به حقيقت در منطق علم
 .باشند نادرست يا و درست توانند مي كه دارد كار و سر هايي گزاره با كالسيك

  اين اصلي كليد .دارد كار و سر منطقي متغيرهاي از تركيباتي با اي گزاره منطق اين
 جمله از منطق پايه عناصر با n-ary منطقي تابع يك نمايش چگونگي بحث

 .باشد مي → , ∨ , ∧ , ¬ 

 قابل منطقي تابع هر اگر شوند مي ناميده كامل منطقي، پايه عناصر از اي مجموعه
 : مثال عنوان به باشد آنها توسط سازي پياده

{¬,∧,∨}  ,  {¬,∧ },   {¬ ,→} 

 



 اي  منطق گزاره –جبر بول  –ها  نظريه مجموعه
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 داده نمايش زير جدول در اي گزاره منطق بول، جبر ها، مجموعه نظريه ميان ارتباط

 :است شده

 

 

 

 

 



 اصول اوليه منطق كالسيك
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 .باشد نادرست يا درست تواند مي گزاره هر

  اصل عنوان تحت و تارسكي وسيله به بار اولين اصل اين
Bivalence شد معرفي. 

 

 .باشد مي درست ارزش داراي تنها گزاره هر

   عنوان تحت و لوكاشوييكز وسيله به بار اولين اصل اين

  صحت ميزان حالت اين در .شد معرفي Valence اصل

 .باشد مي [0,1] بازه از پيوسته مقداري صورت به گزاره هر

 

 

 

 

 



 مقداره-3منطق 

  منظور به مختلفي هاي روش .است مقداره-3 منطق به بسط قابل مقداره-2 منطق

  صورت به متغير هر براي حصول قابل مقادير اينكه جمله از .دارد وجود تبديل اين

 نمايش ½ و 0 ،1 مقادير با كه شود تبديل نامعلوم و نادرست درست، عبارت سه
 .شود مي داده

  در .بود خواهد ½ = ½¬  و a، ¬1 = 0 ، ¬0 = 1-1  صورت به a¬  حالت اين در

  متفاوتي معاني داراي منطق هر در ↔ و → ،∨   ، ∧  قبيل از مواردي حالت اين
   .هستند
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 مقداره-3منطق 

 .است شده داده نمايش مختلف مقداره-3 منطق پنج از هاي مثال زير جدول در
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 مقداره-nمنطق 

 هر براي مقداره n منطق صورت به آن عمومي فرم مقداره،-3 منطق معرفي از پس

   .شد معرفي n≥2 (Truth) صحت از دلخواه تعداد

  ميزان عموما .شد معرفي مقداره n منطق از متفاوتي هاي نگارش 1930 سال در

 n به بازه اين تقسيم اصلي ايده اينجا در .شود مي نرمال [0,1] بين بازه در درستي
 :باشد مي زير صورت به مختلف ناحيه
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 مقداره-nمنطق 

  دهه اوايل در وي .شد معرفي لوكاشوييكز توسط مقداره-n منطق از نمونه اولين
  اصول منطق اين در .كرد تبديل عمومي فرم به را خود مقداره-3 منطق ،1930

 :شوند مي تعريف زير صورت به اوليه

 

 

 (∞L2, L3, …,L) دنباله .شود مي داده نمايش Ln با لوكاشوييكز مقداره-n منطق

 .باشد مي ∞L منطق تا ،L2 مقداره،-2 كالسيك منطق شامل
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 منطق فازي زاده

 اساس .كرد معرفي [0,1] بازه در پيوسته مقاديري با منطقي 1965 سال در زاده
 :است قابل زير صورت به و باشد مي ساده بسيار منطق اين
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