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.داده مي شودنسبت 1يا 0به پديده ها فقط مقادير آن منطقي است كه در : منطق ارسطويي 

Aداريم يا نقیض  Aيا 

(  درجه درستي ) مي شود نشان داده 1و 0عددی بین با آن مقدار است كه هر پديده ای در بي نهايت منطقي پیوسته و : فازی منطق 

 Aو هم نقیض داريم  Aهم  

مزايای سیستم فازی 

 منطبق بودن با دنیای واقعي

توانايي مقابله با داده های نادقیق

 توانايي بناسازی بر روی تجربیات افراد خبره

 قابل تلفیق با سیستم های كنترلي موجود

فازی و منطق ارسطوييمنطق



مجموعه"عنوانباایمقالهدربرکلیدانشگاهدر1965سالدرعسگرزادهعلیلطفتوسطفازیهایمجموعهتئوری

)یعیطبزباندرقطعیتعدموابهامدارایهایدادهبیانبرایتئوریاین.استشدهبیان"کنترلواطالعاتفازیهای

مشخصهواهنامبافازیاعدادازمتنوعیبسیارانواعموضوع،ایندر.هستندمناسببسیار(ریسکارزیابیمسائلمانند

دریژهوبهتریگستردهکاربرداعداداینازنوعدواما.شوندمیکارگرفتهبهتحقیقاتدروشدهتعریفمتفاوتهای

نوعازیفمثلثیاعدادکهدارندنامفازیایذوزنقهاعدادوفازیمثلثیاعدادنوع،دواین.دارندریسکارزیابیومدیریت

افزارنرموموضوعایندرشدهطراحیاکسلمانندمختلفیافزارهاینرم.باشندمیفازیایذوزنقهاعدادازخاصی

.کنندمیاستفادهایذوزنقهفازیاعدادبهنسبتبودنترسادهعلتبهمثلثیفازیاعدادازچویساکسپرت

تئوری مجموعه های فازی 



بیستاوایل قرن 

 و یکمنطق صفر پارادکس های مطرح شده توسط برتراند راسل در رابطه با

کشف اصل عدم قطعیت توسط هایزنبرگ در فیزیک کوانتوم

نقطه ی آغاز تئوری مجموعه های فازی 

نادقیقدر فازی، حقیقت و حتي ذات مطلب هم مي تواند است كه تفاوت عمده بین منطق فازی و چند ارزشي در اين 

.زبان طبیعي قرار مي دهددر خدمت فازی نظام انعطاف پذيری را ترتیب منطق به اين . باشد



 Let X be the universe of discourse and its elements be denoted as x. In the

classical set theory, crisp set A of X is defined as function fA(x) called the

characteristic function of A

This set maps universe X to a set of two elements. For any element x of universe

X, characteristic function fA(x) is equal to 1 if x is an element of set A, and is

equal to 0 if x is not an element of A.
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A fuzzy set is a set with fuzzy boundaries.



 In the fuzzy theory, fuzzy set A of universe X is defined by function mA(x) called 

the membership function of set A

mA(x): X  [0, 1] , where mA(x) = 1 if x is totally in A;

mA (x) = 0 if x is not in A;

0 < mA (x) < 1 if x is partly in A.

This set allows a continuum of possible choices. For any element x of universe

X, membership function mA(x) equals the degree to which x is an element of set

A. This degree, a value between 0 and 1, represents the degree of membership,

also called membership value, of element x in set A.



,0]بهXازتابعیک،XازAمعمولیمجموعهزیرهرنشانگرتابع.باشددلخواهمرجعمجموعیکXکنیمفرض اینگونهکهاست[1

.شودمیتعریف

,0}عضویدویمجموعهازرانشانگرتابعبرداگرحال ,0]بازهبه{1 ،Xازxهربهکهداشتخواهیمتابعیکدهیم،توسعه[1

,0]بازهازراعددی چیزیبلکهنیستمعمولیمجموعهیکدیگرAاکنون.نامیممیAعضویتتابعراتابعاین.دهدمینسبت[1

طورهبتواندمیآناعضاعضویتدرجاتکهاستایمجموعه،فازیمجموعهیکبنابراین.نامیممیفازیمجموعهیکراآنکهاست

,0]ازپیوسته mAباراآنکهعضویتتابعیکتوسطیکتاوکاملطوربهمجموعهاین.شوداختیار[1 (x)مشخصدهیممینمایش

,0]بازۀازراعددیک،Xازعنصرهربهکهتابعیشود؛می .دهدمینسبتفازیمجموعهآندرعنصرآنعضویتدرجهعنوانبه[1

تعريف 



ود، این عضویت در خروجی نگاشت می شبه مقدار تابع عضویت منحنی است که نشان می دهد یک نقطه در فضای ورودی چگونه یک 

.است1تا 0مقدار عضویت عددی بین 

mA : X [0, 1]

Where [0,1] means real numbers between 0 and 1 (including 0 and 1).

تابع عضويت در مجموعه های فازی 

قد در قالب اعداد فازی 



.  می توان به صورت یکتا تعریف نمودو تابع عضویت را universeمجموعه ی فازی را با استفاده از 

Universe می تواند گسسته باشد وorderedمانند ارزیابی سطح فرهنگ ایمنی در صنایع  . نباشد

X = {construction, petrochemical industry, car manufacturing industry} (discrete and nonordered)

C = {(construction, 0.9), (petrochemical industry, 0.8), (car manufacturing industry, 0.6)}

نفر 100مانند تعداد مطلوب مسئولین ایمنی در کارگاه های ساختمانی بیش از . باشدorderedمی تواند گسسته باشد و Universeهم چنین 

X = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} (discrete universe)

A = {(0, .1), (1, .3), (2, .7), (3, 1), (4, .6), (5, .2), (6, .1)}

انواع مجموعه های فازی 



عدد كريسپ و فازی

بازه كريسپ و فازی



Crisp partitioning
Fuzzy partitioning

Crispحالتدر partitioningخواهیممیوقتیuniverseسال30تا0بینافرادمیگوئیممثالکنیم،تقسیممجموعهزیرچندبهرا

Fuzzyدرولیهستندمسنباالبهسال60وسالمیانسال60تا30بینجوان، Partitioningهستندتدریجیصورتبهمرزها.



خروجی، ار از قوانین، مقادیری برای برداساس مجموعه ای فازی روشی برای تفسیر مقادیر بردار ورودی است که بر استنتاج 

زیر برای نمونه، میزان انعام به یک گارسون در یک رستوران بر اساس سطح سرویس دهی، در شکل. مقداردهی می کند

.نسان داده شده است

فازی استنتاج



فازی مبتني بر قاعده  سیستم استنتاج



Crisp value Fuzzification
Inference 

mechanism
Fuzzy output Defuzzification

به نندرویکرد ارائه شده ی زیر از مقاله ی آدیمی و همکاران گرفته شده است اگر چه مقاالت ایرانی نیز از این رویکرد استفاده می ک

.  منظور اشاره به رویکرد این مقاالت ذکر شده است

The architecture of the proposed Fuzzy Logic Expert System (FLES)



ردی، غیرکمی بر اساس منطق فازی به اعداد دقیق به منظور ارائه گزارش تبدیل می شوند که چنین رویک( کالم های مبهم)در مطالعات مختلف، متغیرهای زبانی 

ناختی نامیده متغیر زبان شبپذیرد آن گاه واژه هایی از زبان طبیعی را به عنوان مقدار خود بتواند اگر یک متغیر "در حقیقت، . بودن متغیرها را برطرف می کند

". متغیر ها تعریف شده اند مشخص می گردد که که واژه ها بوسیله مجموعه های فازی در محدوده ای می شود 

While variables in mathematics usually take numerical values, in fuzzy logic applications, the

non-numeric linguistic variables are often used to facilitate the expression of rules and facts.

A linguistic variable such as age may have a value such as young or its opposite defined as old.

However, the great utility of linguistic variables is that they can be modified via linguistic

operations on the primary terms. For instance, if young is associated with the value 0.7 then very

young is automatically deduced as having the value 0.7 * 0.7 = 0.49. And not very young gets the

value (1 - 0.49) , i.e. 0.51.

(Linguistic variable)متغیر های زباني 



مقیاس عدد فازی عدد فازیتوضیح عبارت زبانی 

11،1،1اهمیت یکسان دارندjنسبت به iعنصر برابر

21،2،3ارزش بینابینیبرتری خیلی کم

32،3،4نسبتا ترجیح دارد jنسبت به iعنصر کمی برتر

43،4،5ارزش بینابینیبرتر

54،5،6زیاد ترجیح دارد jنسبت به iعنصر خوب

65،6،7ارزش بینابینینسبتا خوب

76،7،8بسیار زیاد ترجیح دارد jنسبت به iعنصر خیلی خوب 

87،8،9ارزش بینابینی عالی

98،9،10فوق العاده ترجیح دارد jنسبت به iعنصر برتری مطلق 

تبديل متغیرهای زباني به اعداد و توابع فازی 



تبديل متغیرهای زباني به اعداد و توابع فازی 



اعداد فازی 

:باشد فازی، تعمیمي است از يک عدد معمولي كه دارای اين خواص يک عدد به طور كلي 

عدد فازی  محدب باشد

نرمال باشد 

قطعه به قطعه پیوسته باشد



=Mصورتبهکههستندریسکارزیابیمقاالتدرفازیاعدادترینکاربردیازیکی (𝛼,m,𝛽)الزمنقطهسهلذا.شودمیدادهنشان

>𝛽کهشودتعریفتابعکهاست m <𝛼مثلثمبنایکهاستبرقرار𝑎,𝐵درانراسوx = mروابطایندر.است𝑚بعد)نما

اکیدا𝑎.𝑚مثلثیفازیعددیکدر.باشدمی(راستپای)پایینکرانتافاصله𝛽،(چپپای)پایینکرانتافاصله𝛼،(میانی

.است(1.2/2/2.4)شکلمثلثیفازیعددزیر،شکلدر.استنزولیاکیدا𝑚.𝛽وصعودی

Triangular Fuzzy Number (TFN)اعداد فازی مثلثي  



جمع، تفريق، ضرب و تقسیم اعداد فازی مثلثي

𝑀1+𝑀2 = (𝑙1 + 𝑙2 , 𝑚1+𝑚2 , 𝑢1+ 𝑢2)

𝑀1 ×𝑀2 = (𝑙1 × 𝑙2 , 𝑚1 ×𝑚2 , 𝑢1 × 𝑢2)

𝑀−1
1 =

1

𝑢1
,
1

𝑚1

,
1

𝑙1

𝑀−1
2 =

1

𝑢2
,
1

𝑚2

,
1

𝑙2

به عنوان نمونه. ها استبر بازه انجام اعمال ریاضی بر اعداد فازی مثلثی یا ذوزنقه ای همچون انجام اعمال ریاضی 

حاصلِ است، در صورتیکه( ای ذوزنقه یا ) خود یک عدد فازی مثلثی ، ( یا ذوزنقه ای ) حاصلِ جمع و تفریق بین اعداد فازی مثلثی 

.نیست( ای ذوزنقه یا ) لزوماَ مثلثی  تقسیم بین این اعداد هر چند عددی فازی است، اما ضرب و 



تابع عضويت اعداد فازی ذوزنقه ای

( a , b , c , d )



.  در بعضی از مطالعات ارزیابی ریسک، اعداد فازی ذوزنقه ای در بیان مفاهیم منطق فازی کاربرد دارند

اعداد فازی ذوزنقه ای



كاربرد اعداد فازی ذوزنقه ای در ماتريس مقايسات زوجي نه گانه ی ال ساعتي 



24

تابع عضویت زنگوله ای 

.  تابع عضویت زنگوله ای سه پارامتر دارد



25

تابع عضویت گوسین

نیست بلکه میزان standard deviationدر حقیقت aرا تعریف می کند که  aو  بازه  cمرکز . تابع عضویت گوسین دو پارامتر دارد

.  باز یا بسته بودن تابع است



26

مشکالت تابع عضويت گوسین

یخواهیم در به صفر نمی رسد؛ در حالی که وقتی بخواهیم دمای گرم را تعریف کنیم، بازه خاصی مدنظر است و ماین تابع هیچگاه 

0/0001میزان درجه سانتی گراد باشد نمی خواهیم به -20مثال در زمانی که دما . یک حالتی اصالً این قانون مورد توجه نباشد

. قطعیت وجود داشته باشد

قه ای استفاده بیشتر از ساختارهای مثلثی یا ذوزن( پایگاه داده مبتنی بر دانش انسان)در جاهایی که مبتنی بر دانش انسان است 

. فاده می کنیمگوسین و زنگوله ای استاز تابع عضویت ( به صورت زیاد)می کنیم و در جاهایی که مبتنی بر دانش انسانی نیست 

.مزیت تابع عضویت گوسین آن است که مشتق آن ساده بوده و فرم خودش را دارد

مزيت تابع عضويت گوسین



زنگوله ای فازی مثلثی، ذوزنقه ای ، گوسی واعداد



Sometimes it is useful to just examine the fuzzy subsets that are the result of the

composition process, but more often, this fuzzy value needs to be converted to a single

number - a crisp value. This is what the defuzzification sub process does.

There are many defuzzification methods and there is a short paper that compared

roughly thirty defuzzification methods. Two of the more common techniques are the

CENTROID and MAXIMUM methods.

Defuzzification



 In the CENTROID method, the crisp value of the output Z is obtained by

computing the centroid of the area under the composed membership curve.

Approximately the centroid can be computed from the following formula, where

(x) represents the values on the horizontal X-axis, and µ represents the

corresponding values on the vertical Y-axis.

C =  { x . µ(x)  } /   µ(x)

CENTROID method



 In the MAXIMUM method, one of the variable values at which the fuzzy subset

has its maximum truth value is chosen as the crisp value for the output variable.

There are several variations of the MAXIMUM method that differ only in what

they do when there is more than one variable value at which this maximum

truth value occurs. One of these, the AVERAGE-OF-MAXIMA method, returns

the average of the variable values at which the maximum truth value occurs.

MAXIMUM method



 The RSS method was chosen to include all contributing rules since there are so few

member functions associated with the inputs and outputs. For the ongoing example,

an error of -1.0 and an error-dot of +2.5 selects regions of the "negative" and "zero"

output membership functions. The respective output membership function strengths

(range: 0-1) from the possible rules (R1-R9) are:

The RSS method



DEFUZZIFICATION - GETTING BACK TO CRISP NUMBERS

زدايي فازی

یعنی تبدیل اعداد فازی به اعداد قطعی 



Lee)لیولیتوسطروشاین & Li)استمعیارانحرافومیانگینبرمبتنیوشدهارائه.

مثلثیفازیاعدادبرای

میانگین =
𝑎+𝑏+𝑐

3

معیارانحراف =
𝑎2 + 𝑏2+ 𝑐2−𝑎𝑏−𝑎𝑐−𝑏𝑐

18

روش میانگین در فازی زدايي اعداد فازی مثلثي  



Lee)لیولیتوسطروشاین & Li)استمعیارانحرافومیانگینبرمبتنیوشدهارائه.

ایذوزنقهفازیاعدادبرای

میانگین =
−𝑎2 − 𝑏2− 𝑐2−𝑎𝑏+𝑐𝑑

3(−𝑎−𝑏+𝑐+𝑑)

ای روش میانگین در فازی زدايي اعداد فازی ذوزنقه

فرمولرذکازآن،محاسباتفرمولبودنطوالنیعلتبهامااستمحاسبهوتعریفقابلنیزمعیارانحراف،ایذوزنقهفازیاعدادبرای

نیازراریتکممحاسباتکهترسادههایفرمولنیز،مثلثیفازیاعدادبهپژوهشگرانیعالقهدالیلازیکیوکردهخودداریمربوطه

.باشدمیدارند



صورت در مقایسه دو عدد فازی، هر کدام که میانگین بزرگتری داشته باشد، بزرگ تر است و در

.ی شودتساوی میانگین ها، هرکدام که از انحراف معیار کمتری برخوردار باشد، بزرگتر محسوب م

روش میانگین در فازی زدايي 



𝑐 −𝑎 +( 𝑏 −𝑎 )

3
+ 𝑎 = CA

در فازی زدايي اعداد فازی مثلثي ناحیهروش مركز



وفازیمراتبیسلسلهتحلیلروشدرزبانیمتغیرهایاساسبرخبرهپنجتوسطمعیاردوزوجیمقایساتدر

اساسبر.استشدهحاصلنظرموردمعیارهایوزندرزیرنتایجخبرگان،نظراتهندسیمیانگینیمحاسبه

هبراهاآنویافتهرانظرموردقطعیاعدادناحیه،مرکزروشچنینهمولیولیمیانگینزداییفازیروش

.کنیدمشخصپارتوینظریهاساسبرگزارشیارائهمنظوربهتبمینیافزارنرمبهورودمنظور

A = (2,3,5)

B = (1,4,4)

( مثال ) زدايي فازی



( مثال ) زدايي فازی

روش میانگین لي و لي 

میانگین انحراف معیار 

معیار اول 0.393.33

دوم معیار0.53

.وب می شودبیشتر بودن میانگین آن بیشتر است و اولویت نخست محسبر اساس نتایج حاصله، وزن معیار اول به علت

معیار نخست معیار دوم 

33.33CA

.بیشتر است و اولویت نخست محسوب می شود، وزن معیار اول مرکز ناحیهبر اساس روش



تابعنبیشتریروشثقل،مرکزروشجملهازمختلفیهایروشدقیقمقداریکبهفازیعددیکتبدیلجهت

عضویتتابعازتحقیقایندرکهآنجااز.داردوجود...وفازیعددراستوچپبهامتیازدهیروشعضویت،

.استشدهاستفادهفازیعددراستوچپبهامتیازدهیروشازاست،شدهاستفادهپیوسته

روش گرانیگاه در غیرفازی سازی 



سال مطالعهعنوان
توضیحمطالعه

1393خطااستفاده از منطق فازی در برآورد احتمال شکست در آنالیز ریسک به روش درخت
از پنج ترم زبانی در کمی سازی نظر استفاده

خبرگان 

1391ارزیابى سطح ایمنى در محیط هاى تولیدى با استفاده از روش فازى
) استفاده از سه معیار احتمال، شدت و سطح ایمنی

(AHPحاصل از دارای چک لیست وزن دار

اشت، ایمنی وپیش بینی حوادث شغلی پاالیشگاه نفت تهران بر مبنای فاکتور های بهد
زیست با استفاده از مدل منطق فازیمحیط

1393
خطر محیط کاری با استفاده از مدل 14بررسی

مبتنی بر منطق فازی 

متون مطالعات منطق فازی بررسي



انجام"فازىروشازاستفادهباتولیدىهاىمحیطدرایمنىسطحارزیابى"عنوانبا1391سالدرایمطالعه،همکارانواوستاخان

اینبراىکهاستموجودایمنىسطحوحادثهشدتحادثه،احتمالپارامترسهشاملمطالعه،اینپیشنهادیمدلاصلىاجزاى.دادند

چککیازمطالعهایندر.بودندکردهاستفادهاجتماعىتأمینسازمانتوسطشدهپیشنهادعللوشدهمنتشرحوادثآمارازمنظور

نظرطبقدثحواشدتتعیینمنظوربهاستانداردپرسشنامهیکوتولیدىهاىمحیطدرموجودایمنىسطحتعیینمنظوربهلیست

برادثهحشدتحوادث،آمارباتوجهباحادثهاحتمالپارامترکهنحوبدینبودندکردهاستفادهایحرفهبداشتوایمنیکارشناسان

حاصلنتایجمبنایبرسوالهربرایجداگانهوزندارایسوالی20لیستیچکاساسبرموجودایمنیسطحوگذشتهمطالعاتاساس

یافتهاساسرب.بودمتلبافزارنرممطالعهایندرشدهبردهکاربهافزارنرم.بودآمدهدستبهگذشتهمقاالتمراتبیسلسلهتحلیلاز

.بودشدهارائهصنعتیهایمحیطدرموجودایمنیسطحارزیابیبرایفازیمنطقمبنایبرمدلیحاصل،های

متون مطالعات منطق فازی بررسي



نتعییرانفتپاالیشگاهیکتقطیرواحدشکستاحتمالفازیمنطقازاستفادهبا1393سالدرایمطالعهدرهمکاران،ومیرزا

آن،ریسکFTAروشازاستفادهباوشناساییHAZOPروشازاستفادهبابررسیموردفرآیندمخاطراتمطالعه،ایندر.نمودند

بازرسیقابلغیرفرآیند،بودنبازرسیقابلحالتسهدرخطادرختبهورودیاحتمالنرخمطالعه،ایندر.بودشدهتحلیلوتجزیه

نداشتوجودخطا،درختبهورودیاحتمالنرخکهشرایطیدر.بودشدهمحاسبهخطادرختبهورودیاحتمالنرخوجودعدموبودن

مجموعازکهبودندایریشهعلت13واصلیعلت4مطالعه،موردراکتوردرشدهشناساییمخاطرات.بودشدهاستفادهفازیمنطقاز

ابارتباطدراطالعاتوجودعدمشرایطدرشددادهنشانمطالعهایندر.بودنداحتماالتیرویداد6وفازیرویداد7انتهاییرویداد13

.داردکاراییشکستاحتمالتعییندرفازیمنطقمطالعه،مورداصلیرویدادهایوفرآیند
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یطمحوایمنیبهداشت،هایفاکتورمبنایبرتهراننفتپاالیشگاهشغلیحوادثبینیپیشدر1393سالدرهمکاران،وکبریا

پرسشنامه28ومدلیادگیریبرایپرسشنامه108ازاستفادهباپژوهش،موردنیازهایداده.گرفتندکاربهرافازیمنطقمدلزیست

کار،محیطهوایشاملکهعامل14مطالعه،ایندر.گردیدآوریجمعزیستمحیطوبهداشتایمنی،بخشسهدرمدل،آزمونبرای

ایهآالیندهکار،محیطساماندهیوپاکیزگیخروجی،مسیرهایوهاآالرمایمنی،اقداماتفردی،حفاظتتجهیزاتصدا،روشنایی،

مدیران،وانهمکارباارتباطکاری،شرایطشغلی،مندیرضایتکار،باتناسبوفردیبهداشتمخرب،شیمیاییموادومحیطیزیست

طالعهماینهایدادهآنالیزازحاصلنتایج.کردمیبررسیشغلیحوادثبرتاثیرگذارعواملعنوانبهراهاآموزشوهادستورالعمل

.تاسبودهموفقمختلف،خروجیوورودیپارامترهایبینروابطیادگیریدرشدهارائهطرحیشدهپیشنهادمدلکهکردمشخص

دارد(شغلیحوادث)خروجیمتغیربینیپیشبرایخوبیپتانسیلمدلاینکهدادنشانآزمونمرحلهنتایجهمچنین
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