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مفهوم فازی

انسانها مکررا در گفتار خود از. مسائل دنياي واقعي بدليل وجود ابهام و عدم قطعيت ، داراي ساختار پيچيده اي است

تا حدودي ، خيلي ، كمتقريبا زياد ، نسبتا : عباراتي مانند.عباراتي استفاده ميکنند كه داراي ابهام، عدم دقت و به عبارت بهتر عدم قطعيت است

:توجه نماييدزيرلطفا به عبارات . نمونه هايي از عبارات كالمي هستند كه داراي ابهام مي باشند... خيلي زياد ، 

 تقريبا قدبلند استعلي

 خط توليد نسبتا كم استضايعات

فشارخون بيمار تا حدودي باالست

 هوا تقريبا معتدل استدماي

دقيقا"علي تقريبا قدبلند است"بعنوان مثال وقتي ميگوييم . تمامي عبارات فوق داراي نوعي عدم قطعيت هستند: نکته

.نمي توانيم بگوييم قد علي در چه حد است و يا حتي در چه بازه اي است

4



:تفاوت نظریه فازی و احتماالت

ردد کهاز نظریه احتماالت زمانی استفاده می گ. یکی از روشهای سنتی مدلسازی عدم قطعیت می باشد: نظریه احتماالت 

وابق ودر این حالت میتوان با تکیه بر س. متغییرهای دارای عدم قطعیت در سیستم ، در واقع متغییرهای تصادفی باشند

نابراینب. را مشخص نمود و براساس آن رفتار سیستم را پیش بیبنی کرد) چگالی احتمال(اطالعات گذشته، توزیع احتمال

.شرط استفاده از مدلهای احتمالی، وجود سوابق اطالعات از گذشته و ماهیت تصادفی بودن متغییرهاست

در نظریه فازی نوعی ابهام و عدم دقت ناشی از کمبود دانش و آگاهی در سیستم وجود دارد و معموال: نظریه فازی 

گردددر چنین شرایطی با تکیه بر نظرات افراد خبره سعی می. سوابقی از گذشته، جهت تعیین توزیع احتمال وجود ندارد

.عدم قطعیت موجود در سیستم مدلسازی گردد

اگر درجه رطوبت در مرغداری نسبتا باال بود و: بعنوان مثال ممکن است یک فرد خبره چنین اظهار نظری داشته باشد 

شونددقیقه خاموش 5دقیقه روشن شده سپس تقریبا 21دمای هوا خیلی گرم بود، بهتر است فن ها به مدت حدودا 

در منطق ارسطویی، یک گزاره یا. قرار می گیرد) منطق دو ارزشی یا ارسطویی(1و 1در واقع منطق فازی در مقابل منطق 

.در حالی که مطابق منطق فازی ، یک گزاره با یک درجه امکان می تواند درست ویا نادرست باشد. درست است یا غلط
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6
:توابع عضویت مهم 

باشد و بصورت زیر تعریف می {a,b,c}دارای سه پارامتر : عضویت مثلثی تابع 1.
:می گردد 



باشد و بصورت زیر تعریف می می {a,b,c,d}پارامتردارای چهار : تابع عضویت ذوزنقه ای .2
:گردد 
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به.نيمكميبيانمختلفعبارتهايقالبدرروزمرهصورتبهراآنهاكهدارندوجودماپيراموندربسيارينادقيقمفاهيم

يکاينبلکهبگيريماندازهراآنتانيستمطرحهوابودنخوببرايكميتيهيچ".استخوبهوا":كنيددقتجملهاين

وتعريفارجمالتاستنتاجيتفکراساسبرومختلفهايفاكتورگرفتننظردرباانسانمغزواقعدر.استكيفيحس

واهدخپيچيدهبسياركارينباشدممکنغيراگررياضيفرمولهايوزبانبهآنهاسازيمدلكهنمايدميگذاريارزش

ياترياضنيازمندسيستميکسازيمدلوطراحيايبركهراهاييشيوهكهاستجديديتکنولوژيفازيمنطق.بود

.سازدميجايگزينخبرهفرددانشوزبانيمقاديرازاستفادهبااست،پيشرفتهوپيچيده
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ارهتئوری فازی و کاربردهای آن در تصمیم گیری های چند معی
منطق فازی چیست و چرا مطرح شده است؟ محدوده عملکرد و کاربرد آن چیست؟

دادهاسخپآنهابهحديتاقسمتاينمطالعهازپسكهاستسواالتينمونهاينهانمود؟استفادهآنازميتوانگيريتصميمدرچگونه

.ميکندبرخوردقطعيوواضحصورتبهچيزهمهباكالسيکمنطق.استگرديدهمطرحكالسيکمنطقمقابلدرفازيمنطق.ميشود

وکشياوحدوداًوتقريباازصحبتوقتياما.داردسروكاركالسيکرياضيباواقعدرواستمشخصدقيقاچيزيهرمرزوحديعني

بحثبارايفازتئوريبحثنبايدالبته).دادقراربررسيموردآنراكالسيکمنطقباتواننميديگرآيد،ميميانبهچيزيدرترديد

.(گرفتاشتباهاحتماالتتئوري

مدلرايبتريگستردهمنطقوزبانيکبه،كميتاهستندكيفيقضاوتمعيارهايبيشتركهارزشيهايگيرياندازهدرهمچنين

بيشتريهايقابليت،هايشتکنيکوهاتئوريپيشرفتباروزهرونهادوجودعرصهبهپافازيمنطقجهتضعيفينونيازمنديمسازي

.ميگذاردنمايشبهرا
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ائلمسازبسیاریدر.استگیریتصمیمدارد،کاربردآندربخوبیفازیکهعمدههایزمینهازیکی

از.باشداگشگرهمیتواندفازیمنطق،داریمسروکارتقریبیاطالعاتویقینعدمباکهگیریتصمیم

عنوانبهفازیمنطق،(MCDM)چندگانهمعیارهایباگیریتصمیممانند،مسائلازبرخیدرطرفی

.میکندکمکمسئلهحلبهکارآمدتکنیکیک

دسيمهن،مديريتهمچونهاييزمينه.گرفتبکارروزمرهزندگيهايعرصهازبسياريدرميتوانرافازيمنطق

تصميمو،ارزيابي،قضاوتكههاييزمينهدرويژهبهوغيرهوتوليدوساختگيرياندازه،داروسازي،پزشکي،

.داردفراوانيكاربردپديدهاينهستند،مهمانسانگيري
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منطق فازی در تصمیم گیری به چه سواالتی پاسخ می دهد؟

کیفیودارندسروکارغیرهوانسانی،ارزشیمفاهیمباکهگیریتصمیممسائلازبسیاریدر

اشندبنمیموجودمدلهادرمفاهیماینبرایدقیقکمیمعادلکردنجایگزینامکانهستند،

کلشبهرامسائلنوعاینتوانیممیفازیمنطقازاستفادهوفازیهایمجموعهکمکبالذا.

.نماییمگیرینتیجهوبررسیوکردهمدلواقعیتری

تهیهونیستدسترسدرمشخصیودقیقاطالعاتولیبودهکمیکهمسایلیدراینبرعالوه

فازیگیریتصمیممنطقازاستفاده,باشدمیمشکلهموهزینهپرهماطالعاتیچنین

استموثربسیار
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دقیقظاهراعددیلحاظازکههستندمسایلی,فازیگیریتصمیمکاربردمواردازدیگریکی

جودودقیقمقادیرآنبهشدنمحدودبرایواقعیقیدوبودهپذیرانعطافواقعدولیهستند

LP)خطیریزیبرنامهمسیله).ندارد

روشیکعنوانبهفازیازاستفاده,داردتفاوتقبلانواعباکهفازیمنطقهایکاربردجملهاز

.استمسیلهحل

,تولیدکنترل,موجودیکنترلمانندصنایعمهندسیومدیریتمسایلازبسیاریدرامروزه

.میشوداستفادهفازیاز...ونگهداریوتعمییر,نقلوحملمسایل
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13AHPفازی:

. پرداخته می شودCHANGفازی، ابتدا به تشریح روش آنالیز توسعه AHPبرای توضیح روش 
دخالتزوجیمقایسههایماتریستعییندربودنفازیمفهوم،1جدولدرزبانیعبارتهایازاستفادهباروشایندر

میزانبیانبرایفازیاعدادازهاآندرکهگرددمیارائههاییروش،فوقروشتعمیمبابنابراین.شودمیداده
.گرددمیاستفادههاالمانارجحیت

عددی ارجحیت ها در مقایسات زوجیمقادیر . 1جدول 

عددیمقدارعبارت زبانی برای تعیین ارجحیت 

9ارجحيت يا اهميت كامل و مطلق 

7ارجحيت يا اهميت خيلي قوي

5يا اهميت قوي ارجحيت

3ارجحيت يا اهمت كم

1اهميت برابرارجحيت يا

8و6و4و2باالبراي ترجيحات بين عبارت هاي زباني
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.شودمیپرداختهCHANGتوسعهآنالیزروشتشریحبهابتدادرفازی،AHPروشتوضیحبرای
.استکالسیکAHPروشبامشابهضمندروبودهترسادهفازیAHPهایروشسایرازروشاینزیرا

CHANG:روش آنالیز توسعه 

𝑿چنانچه = 𝒙𝟏,𝒙𝟐, … ,𝒙𝒏واهدافمجموعهU = 𝒖𝟏,𝒖𝟐, … ,𝒖𝒏برآنگاهشوند،معرفیدهاآرمانمجموعه
،(𝒈𝒊)هاآرمانازیکهربرایتوانمیراتوسعهآنالیزهدف،هرگرفتننظردربا،CHANGتوسعهآنالیزروشطبق
:داشتهدفهربرایتوسعهآنالیزمقدارmصورت،اینبهتوانمیبنابراین.دادانجام

𝑴𝒈𝒊که تمام 
𝑱  عدد فازی مثلثی هستند  که به صورت(l,m.u )بیان می گردد .
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.نشان می دهد،یک عدد فازی مثلثی را 2شکل 15

:را به صورت زیر بیان نمودCHANGحال می توان مراحل آنالیز توسعه 

بدست آوردن بسط مرکب فازی برای هر هدف: 1گام 

𝑴𝒈𝒊 ,اگر 
𝟐 ,…, 𝑴𝒈𝒊

𝒎𝑴𝒈𝒊
آرمان m، آنگاه بسط مرکب فازی آرمان باشدmامین هدف  به ازای iمقادیر آنالیز توسعه 𝟏

:                 امین هدف، به صورت زیر تعریف می شودiبرای 
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=چنانچه. ، نماینده هر کدام از آرمان ها استjکه در این فرمول  (𝒍𝒊𝒋,𝒎𝒊𝒋,𝒖𝒊𝒋)𝑴𝒈𝒊

𝒋 باشد ، آنگاه 𝒋=𝟏
𝒎 𝑴𝒈𝒊

𝒋

:آرمان به صورت زیر تعریف می شودmبوسیله عملگر جمع فازی روی آنالیز توسعه 

𝒊=𝟏 همچنین برای بدست آوردن
𝒏  𝒋=𝟏

𝒎 𝑴𝒈𝒊

𝒋
)
−𝟏

:با اعمال عملگر جمع فازی، خواهیم داشت( 
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:بنابراین17

𝑺𝒌بر 𝑺𝒊( درجه امکان پذیری)محاسبه درجه ارجحیت : 2گام 

=چنانچه  (𝒍𝒊,𝒎𝒊,𝒖𝒊)𝑺𝒊 و= (𝒍𝒌,𝒎𝒌,𝒖𝒌)𝑺𝒌 باشد ، آنگاه درجه ارجحیت                 که باV (𝑺𝒊 > 𝑺𝒌 نمایش (
:  داده می شود، به صورت زیر تعریف می شود

𝑺𝒊 بر𝑺𝒌
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: که برای اعداد فازی مثلثی معادل با رابطه زیر است

3V (𝑺𝒊شکل . است𝜶𝒔𝒊و 𝜶𝒔𝒌تقاطع بین بزرگترین نقطه متناظر با dکه  ≥ 𝑺𝒌 : را نشان می دهد(
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عدد فازی محدب  kکه بزرگتر از sمحدب یک عدد فازی (درجه ی امکان پذیری)محاسبه درجه ی ارجحیت : 3گام 

𝑺𝒊,𝐢 = 𝟏,𝟐, … ,𝒌باشد به صورت زیر تعریف می شود :

𝐤چنانچه فرض کنیم  = 𝟏,𝟐,… ,𝒏 وd'(𝐴𝑖) = min V(𝑆𝑖 ≥ 𝑆𝑘)باشد، آنگاه بردار وزن به صورت زیر بدست می آید:

.قابل ذکر است که وزن های بدست آمده ، غیر فازی هستند 

. Wنرمالیزه کردن بردار         و بدست آوردن بردار وزن نرمالیزه شده ی : 4گام  W"
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:CHANG به روش آنالیز توسعه ی فازی  AHP الگوریتم

ساختن یک سلسله مراتبی برای مساله: 1گام 

.تعیین ماتریس های مقایسه زوجی و اعمال قضاوت ها: 2گام 
.نیمدر حالت فازی مقدار متناظر با ارجحیت های زبانی را با اعداد فازی مثلثی، در ماتریس های مقایسات زوجی وارد می ک

:بدین منظور می توان از جدول زیر استفاده کرد

عدد فازی مثلثیعبارت زبانی برای تعیین ارجحیت 

(2.5,3,3.5)ارجحيت يا اهميت كامل و مطلق 

(2,2.5,3)ارجحيت يا اهميت خيلي قوي

(1.5,2,2.5)يا اهميت قوي ارجحيت

(1,1.5,2)ارجحيت يا اهمت كم

(0.5,1,1.5)اهميت تقريباً برابرارجحيت يا

(1,1,1)اهميت دقيقاً برابرارجحيت يا
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ضمن،دروهستند(1,1,1)بابرابرزوجیمقایساتهایماتریساصلیقطررویعناصرتمامیکهاستذکرقابل21

=بابرابرزوجیمقایسهماتریسامjستونوامiسطرالمانچنانچه (𝒍𝒊𝒋,𝒎𝒊𝒋,𝒖𝒊𝒋)𝑴𝒈𝒊

𝒋سطرعنصرآنگاهباشدjوام
:بااستبرابرماتریساینامiستون

ازیکهربهنسبتهاگزینهنسبیوزنمحاسبهبرای.کنیممحاسبهبایدراهاگزینهومعیارهانسبیهایوزن:3گام
بهزوجیمقایسههایماتریسازیکهربرایراCHANGتوسعهآنالیزروشهدف،بهنسبتمعیارهانسبیوزنومعیار

.آیدمیبدستماتریسآنبامتناظرنسبیوزنبرداریکماتریس،هرازایبهبنابراین.بریممیکار

دست وزن نهایی گزینه ها از تلفیق وزن های نسبی ب. در آخرین مرحله وزن نهایی گزینه ها را محاسبه می کنیم: 4گام 
.می آید
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 عددیبررسی یک مثال:

.تهدف ، انتخاب دانشکده برتر از بین دو دانشکده ی علوم پایه و مهندسی ، با توجه به سطح کیفی آن ها اس
:با این فرض که کیفیت دانشکده ها از کیفیت چهار عامل ، ناشی می شوند که این چهار عامل عبارتند از 

.دانشجو ، استاد، امکانات و مدیریت 

.ستانمایش داده شده زیر سلسله مراتبی این مساله در شکل : یک سلسله مراتبی برای مساله ساختن . 1گام 

دهانتخاب بهترین دانشک

مدیریتامکاناتاستاددانشجو

دانشکده علوم پایه دانشکده فنی مهندسی
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:تعیین ماتریس های مقایسه ی زوجی و اعمال قضاوت ها. 2گام 

و ماتریس های مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به هر 4ماتریس مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف در شکل 
.نشان داده شده است 5، در شکل از معیارها یک 
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:CHANGمحاسبه ی وزن های نسبی معیارها و گزینه ها با استفاده از آنالیز توسعه ی . 3گام 

:1مرحله 

2

3
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:1ادامه مرحله 
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:مقدار زیر بدست می آیند𝑷𝟒و 𝑷𝟑و 𝑷𝟐و 𝑷𝟏ماتریس مقایسه زوجی 4و به همین ترتیب برای 

:1ادامه مرحله 
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:2مرحله 
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:3مرحله 
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:4مرحله 
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:محاسبه وزن نهایی گزینه ها . 4گام 
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