
 

 

 

 

 

 

 
 

در سيستم استنتاج فازی نگاشتی از فضای ورودی به خروجی است که با استفاده از توابع عضویت و قوانين فازی پياده سازی می شوند  – چکيده

و یک روش عمومی برای ترکيب دانش، فن آوری  واقع سيستمی است که تجربيات بشر را با توابع عضویت و قوانين فازی پياده سازی می کند

اتو هوشمند، کنترل و تصميم گيری است، از مهم ترین الگوریتم های استنتاج فازی می توان به الگوریتم استنتاج ممدانی، تاکاگی سوگنو و سوکم

در این مقاله الگوریتم استنتاج فازی  د،نالگوریتم استنتاج فازی ممدانی و سوگنو بيشترین کاربردها را دار ره کردکه در ميان این الگوریتم ها،اشا

 ممدانی و سوگنو مورد بررسی قرار می گيرند و مزایا و معایب آن ها بيان می شود.

ومنطق فازی، سيستم استنتاج فازی، الگوریتم استنتاج ممدانی، الگوریتم استنتاج تاكاگی سوگن -كليد واژه

 

 مقدمه -1

ی از عدم طوركلبهجهان واقعی پيچيده است و این پيچيدگی 

، انسان به خاطر داشتن قدرت تفکرقادر شودیمقطعيت آن ناشی 

بسياری از مشکالت دنيای  .هاستیدگيچيپبه درک ابهامات و 

نيستند، در تئوری  حلقابلی كالسيک هامجموعهواقعی با نظریه 

مجموعه كالسيک یک عنصر یا عضو مجموعه است یا نيست یا 

صفر است یا یک. نقطه مقابل تئوری مجموعه كالسيک تئوری 

 .[1]دفازی قرار دار
تئوری مجموعه فازی ابزاری قوی جهت مواجه با عدم 

ی هادهیپدی فازی هاستميسقطعيت ناشی از ابهام است، اگرچه 

خود تئوری  حالنیباا كنندیمغيرقطعی و نامشخص را توصيف 

 .[2]فازی یک تئوری دقيق است

آشنایی با سيستم استنتاج فازی، مزایا و معایب آن ها می 

تخمين زده تواند در طراحی سيستم های خبره فازی و خروجی 

توسط سيستم موثر باشد، در این مقاله پس از تعریف  شده

سيستم استنتاج فازی، الگوریتم های استنتاج ممدانی، سوگنو 

 .مقایسه و بررسی می شوند

 

 

 

 منطق فازی -2

اولين بار توسط آقای پروفسور لطفی زاده در  1منطق فازی

در  [3] «و كنترلاطالعات  –ی فازی هامجموعه»نام ی به ارساله

عملی  كاربرد و رشد 1691در دهه  و دیگردی معرف 1691سال 

ی هاكنندهكنترلرخدادهای این دهه توليد  نیتربزرگپيدا كرد، 

 .ی واقعی بودهاستميسفازی برای 

های ی مجموعهدرزمينه منطق فازی از كاربردهای موفق در

كه در آن متغيرها زبانی هستند نه عددی، منطق  فازی است

چيز را منطق باینری یا ارسطویی قرار دارد كه همهفازی در برابر 

بيند، یک می وسفيد، صفر ویا خير، سياه فقط به دو صورت بله

 .[4]تغيير می كنداین منطق در بازه بين صفر و یک 

 مزایا و معایب منطق فازی -2-1

 از جمله مزایای منطق فازی می توان به موارد زیر اشاره كرد:

 منطق فازی به تفکر و منطق انسان نزدیک است. 

 نهیهزكمبا منطق فازی سریع و  شدهیطراحی هابرنامه 

 هستند.

 ی شوند.سازمدل تواندیمی راحتبه 

 
1  Fuzzy logic 

 الگوریتم های استنتاج فازی مروری بر  
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 ی نيبشيپی كنترل و هاستميسی در اگسترده طوربه

 است. استفادهقابلتصميم 

  برای توصيف پدیده های غيرقطعی و نامشخص به كار

 می روند.

 از جمله معایب منطق فازی می توان به موارد زیر اشاره كرد:

  قوانين منطق فازی توسط تجربه متخصص تعيين می

 شوند.

  تجزیه وتحليل یک سيستم با منطق فازی دشوار است

 یعنی نمی توان قبل از واكنش آن را تخمين زد.

  توابع توسط آزمون وخطا مشخص می شوند كه زمان

 بر هستند.

 سيستم های استنتاج فازی -3

ه شده است سيستم استنتاج فازی نشان دادمعماری  1در شکل 

از  به طور كلی سيستم استنتاج فازیهمانطور كه مشخص است 

 اجزاء زیر ساخته شده است:

 فازی ساز -1

 موتور استنتاج فازی -2

 دفازی ساز -3

روند تبدیل متغير های صریح به متغيرهای زبانی را فازی سازی 

 ،موتور استنتاج با استفاده از الگوریتم های استنتاج. می گویند

و پس از تجميع قوانين  قوانين را ارزیابی و استنتاج می كند

خروجی توسط واحد دفازی سازبه مقدار صریح یا عددی تبدیل 

 .[1]می شود

ی دفازی هاروشانواع  انواع روش های دفازی سازی شامل

، (BOA) 3هيناحنيمساز  ،(COA) 2مركز ثقل ناحيهسازی شامل 

، (LOM) 1بيشترین ماكزیمم، (SOM) 4ماكزیمم نیتركوچک

مجموع  ،(WA)9ميانگين وزنی، (MOM) 9ميانگين ماكزیمم

 
2 Centroid of area 

3 Bisecter of area 

Smallest of maximum 4   

     5 Largest of maximum 
9 Mean of maximum 
9 Weighted average 

بيشترین  WA و COAكه به طور كلی  باشدیم (WS) 8وزنی

 .[9]كاربردها را دارد

 

 

 

 

 

 

 

 
 سيستم استنتاج فازی : 1شکل                           

 

 کاربردهای سيستم استنتاج فازی -3-1

 و كاربردگسترش یافت  روزروزبه سيستم های فازیاستفاده از 

 [9]ی خبره فازیهاستميسهای مختلفی مانند  نهيدرزمآن 

هزینه احتمالی پروژه با  برآورد [8] ی پشتيبانی تصميمهاستميس

ی كنترل، پردازش هاستميس ،[6]ریسک ليوتحلهیتجزاستفاده از 

، هارباتی، آموزش وتصویر، ارتباطات ، بازرگانی ، پزشکی ، نظامی 

ی ، مهندسی خودرو به كار گرفته اهستهسيستم قدرت و رآكتور 

 شد.

ی فازی استفاده هاستميسیکی از اولين محصوالتی كه از 

توسط شركت ماتسو شيتا در یی بود كه شولباسنمودند ماشين 

یی از شولباس نيماشژاپن عرضه شد، در این  در 1661سال 

 برتعداد دورهای مناسب،  خودكارسيستم فازی برای تنظيم 

 سيستم نوع، ميزان كثيفی و حجم لباس استفاده شد. اساس

كنترل فازی متروی سندایی نيز از دیگر كاربردهای سيستم فازی 

ایمنی، راحتی سرنشينان، رسيدن  است كه چهار پارامتر،

 رديگیمدر نظر  زمانهم طوربهمطلوب، دقت ترمز را  سرعتبه

تصویر دیجيتال  كنندهتيتثبدر  امروزه از سيستم فازی نيز [2]

 در ترمزیی نظير موتور، انتقال نيرو، هابخشو در  هانيدوربدر 

 است. شدهاستفاده، تصفيه آب خودكار، تغييرات دنده هالياتومب

 
8 Weighted sum 



 

 

 

 

 

 

 

 انواع الگوریتم های استنتاج فازی -4

 الگوریتم استنتاج ممدانی -4-1

 1691سال  در 11انيليو اس 6سيستم استنتاج ممدانی را ممدانی

به دليل داشتن طبيعت بصری و  هاستميس نیا .پيشنهاد دادند

ی هاستميسی در اگسترده طوربه توانندیمتفسيری از قوانين 

پشتيبانی تصميم استفاده شوند، همچنين دارای قدرت بيانی 

چند ورودی و چند  به هردو صورت توانندیم و هستندباالیی 

MI)(SO 12چند ورودی و یک خروجی و )MIMO( 11خروجی

 .شودیمی سازادهيپ

 2 شکلكلی سيستم استنتاج فازی ممدانی در  اگرامید

ی هامجموعهسيستم استنتاج ممدانی از  ،است شدهدادهنشان 

و خروجی هر قانون  كندیمنتيجه قانون استفاده  عنوانبهفازی 

روش دفازی  ازلحاظاست همچنين  ی و فازیرخطيغ صورتبه

ی اهروش .ی استنتاج متفاوت استهاستميسسازی با بقيه 

 ,BOA صورتبهدفازی سازی در سيستم استنتاج ممدانی 

COA, SOM, LOM, MOM [1] [11] هستند. 

 

 
 دیاگرام كلی یک سيستم استنتاج فازی ممدانی: 2شکل          

 

نشان  3فرم كلی قوانين در سيستم ممدانی در شکل 

مشخص  c2 و c1شده است، نتایج هر قانون كه با مقدارهای داده

پس ازتجميع نتایج حاصل همانطور كه مشخص است باشند، می

 z روی تابع عضویت خروجی از قوانين، عمل دفازی سازی بر

 .و نتایج به صورت عددی بدست می آیدگيردانجام می

 
6  Mamdani 
11 Assilian 
11 multiple input multiple output 

12 multiple input single output 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 اجرای قوانين در سيستم استنتاج ممدانیفرم كلی  :3شکل               

 الگوریتم استنتاج تاکاگی سوگنو  -4-2

سيستم استنتاج تاكاگی سوگنو، توسط تاكاگی و ميشيو سوگنو 

توسعه یک رویکرد سيستماتيک برای  منظوربه 1381در سال 

بيشتر در  توليد قوانين فازی ارائه شد، این سيستم استنتاج

یی كه نياز به محاسبات ریاضی هانهيزمی كنترلی و در هاستميس

دیاگرام یک سيستم  4 شکل. رديگیمقرار  مورداستفادهباشد 

 .دهدیماستنتاج سوگنو را نشان 

ی مرتبه اجمله چندکاستنتاج سوگنو از یخروجی الگوریتم 

 و استفاده می كند نتيجه قانون عنوانبهاول از متغيرهای ورودی 
ی دفازی سازی هاروشروش دفازی سازی در آن از نوع 

WA,WS صورت ، همچنين سيستم استنتاج سوگنو بهباشدیم

MISO صورت تواند بهشود و نمیسازی میپيادهMIMO 

 .[1] [11]شودسازی پياده

 

 

 

 

 

 

 

 استنتاج سوگنو: دیاگرام یک سيستم 4شکل  

 



 

 

 

 

 

 

 

 1 شکلارزیابی قوانين با استفاده از روش سوگنو در شمای كلی 

كه مشخص است نتایج قانون در  طورهمان. است شدهدادهنشان 

 .باشدیمسيستم استنتاج سوگنو به صریح و خطی 

 

 

 نمای كلی از اجرای قوانين در سيستم استنتاج سوگنو: 1 شکل       

 ممدانی و سوگنوفازی مقایسه الگوریتم استنتاج  -5

ی بين الگوریتم های استنتاج ممدانی و اسهیمقا( 1در جدول )

  . [9] ،[12]است شدهدادهسوگنو نشان 

كنترلی و  یهاستميسالگوریتم استنتاج سوگنو بيشتر در 

كه احتياج به محاسبات ریاضی دارند استفاده  ییهاستميس

نتایج منطقی با یک الگوریتم استنتاج ممدانی در اما  شودیم

 یهاستميسبيشتر در و  شودیمساده بيان  نسبتاًساختار 

كه قابليت تفسيری از قوانين را  ییهاستميسپشتيبانی تصميم و 

خروجی الگوریتم استنتاج ممدانی  ،شوندیم استفاده دارند

غيرخطی و فازی است اما خروجی سيستم استنتاج سوگنو خطی 

الگوریتم ممدانی در بسياری از عملکردها كه دقت خروجی است، 

ی موتور ول كندینمی عمل خوببهی مهم است ریپذانعطاف و

دقت عملکرد باالتری  از وپذیرتر استنتاج تاكاگی سوگنو انعطاف

محاسباتی نسبت به ممدانی و ازلحاظ  [13]باشدیمبرخوردار 

است، زیرا فرایند دفازی سازی به زمان محاسباتی كمتری مؤثرتر 

 های كنترلیسيستم ليوتحلهیتجزنياز دارد، اما فقط برای 

MISO [11] [14]كندیمخطی بهتر عمل.  

 

 

 استنتاج فازی ممدانی و سوگنو الگوریتم هایمقایسه بين (: 1)جدول         

 ممدانی

  

 سوگنو

قوانين تابع عضویت  خروجی

 باشدمی

 تابع عضویت نيست خروجی قوانين

نيست و  شدهتوزیعخروجی آن  است شدهتوزیعخروجی 

نتيجه آن تركيبی ریاضی از قدرت 

 قوانين است

 سطح خروجی پيوسته است خروجی پيوسته نيستسطح 

 باشدمی MISO صورتبهفقط  MIMO,MISO صورتبه 

 قدرت تفسيری پایين قدرت بيانی و تفسيری از قوانين

 COA, SOM نوع دفازی سازی

LOM, MOM, BOA 

 WA,WSنوع دفازی سازی 

پایين در طراحی  پذیریانعطاف

 سيستم

باال در طراحی  پذیریانعطاف

 سيستم

 

 یريگجهينت -6

كاربردهای فازی در طراحی های مختلف سيستم های امروزه 

نشان دهنده عملکرد باال و رشد سریع این سيستم ها  ،غيرقطعی

استنتاج فازی مشابه هم  یهاتمیالگوركه علمکرد  هرچند، است

فازی  یهاستميسدر طراحی  هاآن یهاتفاوتاما رعایت  هستند

سوگنو ج ، الگوریتم استنتاباشد مؤثردر خروجی سيستم  تواندیم

به خاطر داشتن دقت و انعطاف پذیری باال درطراحی سيستم 

های حساس و كنترلی استفاده می شود ولی سيستم های 

ممدانی به خاطر خاصيت تفسيری و خروجی فازی كه از قوانين 

    .شوند دارند بيشتر در زمينه سيستم های انسانی استفاده می
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