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تاریخچه
نام نظریه منطق فازی

گره خورده با یک ایرانی به 
هور مشعسکرزاده لطفعلی پروفسور نام 

به لطفی زاده یا لطفی ع زاده 
. یا استدانشگاه برکلی در کالیفرناستاد 

 فنی بخش یادکرد منابع اکثر متوندر
رت مربوط به منطق فازی نام او به صو

.می شودزاده ذکر 
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زادهلطفیکلیدیمقاله

هرتشفازیمنطقمبتکروکاشفعنوانبهزادهلطفیفسوروپر•

به1965سالدرکهکالسیکعلمیمقالهیکطیوی.داردجهانی

حلیلتوتجزیهنظریهاساسکهرا"فازیمجموعه"مفهومرسیدچاپ

به"یطبیعزبان"آندرکهنمودمعرفیاست،پیچیدهسیستمهای

کاربهسیستمهاعملکردورفتارتشریحبرایعددیمتغیرهایجای

علمیمقاله15000ازبیشفازی،مجموعهمعرفیازپس.رودمی

آندهگسترکاربردهایوفازیمنطقدربارهجهاندانشمندانتوسط

ثبتدرخواست3000حدودوگردیدهمنتشرعلمینشریاتدر

.تاسآمدهعملبهجهانمختلفکشورهایدرزمینهایندراختراع



ییتولد منطق فازی در بستر نقد منطق دوارزشی ارسطو

منطق فازی منطق ارسطویی

چندارزشی دوارزشی

بودا ارسطو

A و غیر A A یا غیر A

جزیی کامل

تا مقداری همه یا هیچ

پیوسته بین صفر و یکمقادیر صفر یا یک

های عصبی مغزشبکه رایانه دیجیتال یا رایانه رقمی



مثال های فازی

بسییار در نگاه صاحبان این تفکر، جهان مبهم، نامعین، در حال تغییر و
آنچه در زندگی انسانی و در جهیان در حیال رد دادن . پیچیده است

تفکر فیازی در چیارچو  . است  در قطب های دوگانه جای نمی گیرد
.مفاهیمی کامال بدیع اما بسیار سازگار با طبیعت انسان است

ده اند در راستای استدالل بر این موضوع متمسک به مثال ها مختلفی ش
:که مهم ترین آن ها

داستان سیب
داستان تپه شنی و....

دیده ها استباه بزرگ علم مدرن، تعمیم مثال های ساده واقعیت به کل پ
که به بر اساس آن، همه چیز تنها مشمول یک قاعده ثابت می شود. بود

ای حال آنکه در تحلییل دنیی.موجبش یا آن چیز درست است یا غلط
.پیرامونی خود با سطوح باالتری از پیچیدگی روبرو هستیم
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از تفکر فازی تا جهان فازی

بان از آن زمان که انسان اندیشیدن را آغاز کرد، همواره کلمات و عباراتى را بر ز

، «بید»، «خیو »کلمیاتى نظییر . جارى ساخته که مرزهاى روشنى نداشته اند

، «خوشحال»، «سرد»، «گرم»، «ضعیف»، «قوى»، «کوتاه»، «بلند»، «پیر»، «جوان»

روشن . «به ندرت»و « تقریباً»، «غالباً»، «معموالً»و قیودى از قبیل « زیبا»، «باهوش»

.است که نمى توان براى این کلمات رمز مشخصى یافت

 نمیى تیوان میرز « گل رز زیباست»یا « على باهوش است»براى مثال در گزاره

. در نظر گرفت« زیبا بودن»و « باهوش بودن»مشخصى براى 

منطق ارسطویی دقت را فدای سهولت کرده است.



اصل فازی و ریشه های آن در فیزیک کوانتوم

.همه چیز نسبی است: اصل فازی
هر چیزی به طور نسبی درست یا غلط است.

ید در پدیده های واقعی بر اساس نظریات هایزنبرگ در فیزیک جد
.همواره درجاتی از عدم قطعیت صدق می کند

در شکل گیری قانون نسبت عام انیشتین و قوانین مکانیک کوانتومی نیز
.تفکر فازی گونه در مورد جهان موثر بودند



کاربردهای عملیاتی: بخش دوم

 رواج و شهرت منطق فازی در دهه های ابتدایی به خصوص در غر ، مدیون
.بود( به خصوص ژاپن)کاربردهای عملیاتی و صنعتی  آن در شرق

و هوش در ژاپن استقبال از منطق فازی، عمدتاً به کاربرد آن در روباتیک
موضیوعی کیه یکیی از نیروهیای اصیلی . شیودمصنوعی مربوط می

در حقیقیت . برندهِ این علم طی چهل سیال گششیته بیوده اسیتپیش
توان گفت بخش بزرگی از تاریخچه دانیش هیوش مصینوعی، بیا می

.داستان استتاریخچه منطق فازی همراه و هم
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:  کاربردهای منطق فازی

ت که بر اساس ترین نمونه یک سیستم کنترل دما یا ترموستات اسساده. منطق فازی کاربردهای متعددی دارد

ی کیه هاست که از منطق فازی برای کنترل دمای آ  یا میزان کدرشدن آبسال. کندقوانین فازی کار می

.شودهای لباسشویی استفاده میاند در ساختمان اغلب ماشینها در آن شسته شدهلباس

منطیق . ننیدکهای ظرفشویی و بسیاری از دیگر لوازم خانگی نیز از این تکنیک استفاده میامروزه ماشین

در برخی از خودروها از ABSمثالً سیستم ترمز و . فازی در صنعت خودروسازی نیز کاربردهای فروانی دارد

های ترابری مکارگیری منطق فازی در سیستهای بهترین نمونهیکی از معروف. کندمنطق فازی استفاده می

ی بار، مثیل جایهای حرکتی و جابهسایر سیستم. توکیو در ژاپن است( قطار تک ریل)جهان، شبکه مونوریل 

مانه های حمل و باالبرها، دوربین های فیلمبرداری، کنترل سا.کنندآسانسورها نیز از منطق فازی استفاده می

ویت استنقل شهری،حفاری های زمینی و معدنی،دستگه تهویه هوا و تشخیص های طبی الگوی فازی قابل ر
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: منطق فازی و هوش مصنوعی

موجیودات هایگیریترین کاربرد منطق فازی، تفسیری است که این علم از ساختار تصمیمجالب•

.دهدها، هوش انسانی، به دست میهوشمند، و در راس آن

ک قادر در ریاضیات کالسی"صفر و یک"دهد که چرا منطق دو ارزشی این منطق به خوبی نشان می•

هیای گییریمکه مبنای بسیاری از تصمی"گرما و سرما"به تبیین و توصیف مفاهیم نادقیقی همچون 

.دهند، نیستهوشمند را تشکیل می

ای و هیای رایانیهترین کاربردهای منطق فازی هیوش مصینوعی در بیازیشاید یکی از جالب•

. های ویژه سینمایی باشدجلوه



سایر  حوزه های کاربردهای عملیاتی  منطق فازی در مدیریت

بازاریابی و مدیریت بازار

حسابداری و حسابرسی

سیستم های اطالعاتی مدیریت

سازمان های چابک

مدیریت صنعتی و طراحی قطعات محصول

صنعت

شبکه های عصبی

هوش مصنوعی

شبیه سازی

کشاورزی

(تبدیل روستا به شهر)شهرسازی

تشخیص زلزله

تصمیم گیری در محیط فازی با داده های نامعین و مبهم

 ...



روش های علم مدیریت فازی

روش عملیات

پایگاه داده فازی،پایگاه دانش فازی گردآوری داده و تجربه

مدل های ساختاری فازی

انتگرال  فازی        

برنامه ریزی ریاضی فازی و 
تصمیم گیری فازی

برنامه ریزی

تجزیه و تحلیل ارزیابی و ایجاد مدل،
تصمیم گیری

نظریه فازی در علوم رفتاریکاربرد

کاربرد نظریه فازی در سرمایه گذاری

مدیریت تولید فازی

یسیستم پشتیبانی از تصمیم گیری فاز

سیستم های خبره فازی
کنترل کیفیت فازی

مدیریت اداری



سیستم های اطالعاتی و منطق فازی

استفاده از مجموعه های فازی  در داده کاوی

داده کاوی چیست؟.1

کاوی در داده. اغلب از داده کاوی برای کشف و مدلسازی در فرایند کشف دانش استفاده می شود

: این فعالیت ها عبارتند از. چندین کار صورت می پشیرد

 داردچه مشتریانی شرکت بندی مانند این که یک بخش.

 بودخواهد آینده آیا یک فرد مشتری : بندی مانندطبقه.

 سازدچه صفت هایی مشتری آینده را مشخص می : محتوی مانندتوضیح.

کندچرا رفتار مشتریان تغییر می : پیش بینی، تحلیل تغییرات مانند

ر می گشارد؟این که چگونه بازاریابی بر رفتار مشتری اث:و تحلیل وابستگی و استقالل مانند



از در واقع داده کاوی ماهیت اکتشافی دارد و مناسب حجم وسیعی
روش هایی که تا کنون در داده کاوی اسیتفاده میی . داده ها است

یون، شده است در برگیرنده ی روش های آماری مانند تحلیل رگرس
، تحلیل تحلیل سری های زمانی، درخت تصمیم.. تحلیل تشخیصی و 

تقرایی خوشه ای، شبکه های عصبی، برنامه ریزی بر اساس منطق اس
.و قوانین ربط می باشد

روش های فازی در داده کاوی.3
 راه دیگر در کشف دانش استفاده از روش هیای فیازی اسیتیک .

نظریه ی مجموعه ی فازی اطالعات ارزشمندی را در میدل سیازی 
حدود واژگان زبانی مهیا می سازد و این کار را از طرییق معرفیی 

. عضویت گام به گام عملی می سازد
هیای با توجه به نزدیک بودن این منطق به استدالل انسیانی روش

ه بیا بنابراین در صورتی کی. استفاده شده فازی فهم ساده ای دارند
جموعه اطالعات نامشخص و مبهم و زبانی روبرو هستیم استفاده از م

. های فازی اطالعات دقیق تری از واقعیت ارائه می دهند

روش ها سنتی داده کاوی.2



از طرف دیگیر دنییای . داده کاوی با مجموعه ای از داده های همگون روبرو است
چیده مانند اطالعاتی کنونی نیازمند آن است که بتوانیم حجم وسیعی از داده های پی

ر آنهیا متون مختلف، تصاویر، صداها و ویدیوها را که توسط قواعد متخصصان و نظی
ع بنابراین زمانی که با داده هیایی کیه از منیاب. بدست می آید را مدل بندی کرد

اده ناهمگون و پیچیده ی اطالعاتی روبرو هستیم، می توانیم از روش هیای فیازی د
.کاوی استفاده کنیم

میی در فرایند داده کاوی جایی که نظر متخصصان و منابع انسانی در میان اسیت
لی مثل به این دلیل که دانش زمینه در مورد مسای. توان از منطق فازی استفاده کرد

موعیه ارزشیابی داده ها یا نتایج از طریق واژگان نادقیق و قازی بیان می شیود، مج
ه ی از طریق خوشه بندی های فازی می توان در مرحلی. های فازی قابل استفاده اند

. آماده سازی دادها برای کشف داده های پرت استفاده کرد
 نجش قیرار مرحله ی ارزشیابی نیز نتایج ارزیابی می شوند و کیفیت آنها مورد سدر

می تیوان از آْنجا که مجموعه های فازی سیستم های قابل تفسیری هستند. می گیرد
. باور پشیری انتظارات خبرگان انسانی را بررسی کرد
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