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 به  به معني باريك آن، هيم منطق فازيهدف عمده اين است كه نشان د . نوشتار قصد داريم كه از ديدگاه رياضي نگاهي به منطق فازي داشته باشيمدر اين-چكيده

معموال با استنتاج فازي نام  كه نآتوسعه بخشيده و اكثر مواردي از  را  منطق كالسيك اصول صورينوعي  منطق  چند ارزشي است كه)نا دقيق(عنوان منطق مفاهيم مبهم 
  .برده ميشود به طور طبيعي به عنوان قياسهاي منطقي قابل دركند

  .نطق فازي، منطق چند ارزشي، تعميم منطق، مباني رياضي منطق فازي م-كليد واژه
 

   مقدمه-1
 :اي ميگيرندقمندان به منطق فازي در دو گروه جبه طور عمده عال

منطق  اول منطق دانان كه منطق فازي را به عنوان حالت خاصي از
 منطق مي اي از نها خود شاخهآي در نظر گرفته كه ارزش ندچهاي 
ن بوده و تحقيقات بسيار آها به دنبال مسائل باز و جالبي در ن آ.باشند

دوم و به همان اهميت  .ارزشمندي در اين باره انجام داده اند
 ( محققاني هستند كه درگير كاربردهاي منطق فازي و محاسبات نرم

Soft computing ( اين يك واقعيت است كه اكثر اين . مي باشند
  و اي نيستند كاران حرفهافراد منطق دانان  يا منطق 

افتد يك  به سادگي هم اتفاق مي در نتيجه به طوري كه ديده شده و 
ميز ممكن است به طريقي آكاربرد هر چند هوشمندانه و موفقيت 

 انجام گرفته كه كامال صحيح نبوده و ساده لوحانه به نظر ميرسد
ثال ارائه استاندارد جنبه هاي منطقي كنترل كننده هاي فازي از م(

صورتي كه فقط اعتقادات پايه اي  اين واقعيت در). هاي بارز هستند
اما عقيده بسياري از . سيب نبيند چندان اهميتي نداردآمنطق دانان 

جمله نويسنده كه يك عالقمند به منطق و نظريه مجموعه هاست اين 

است كه درك بهتر از پايه هاي منطقي و رياضي منطق فازي به معني 
لي براي به كارگيران منطق مفيد مي باشد زيرا اگر آنها عام و معمو

بهتر و بيشتر آنچه را كه انجام مي دهند بشناسند مسلماً اميد به بهتر 
عالوه بر آن تفاهم متقابل . انجام دادن در هر لحظه بيشتر خواهد بود

و محققان در حوزه ) كالسيك يا غير كالسيك(بين منطق دانان 
  بيشتر و در نتيجه بدست آوردن نتايج جديد منطق فازي به همكاري

  .منجر مي شود
ما مي دانيم كه منطق به طور عام مفهوم هاي نتيجه را مورد مطالعه و 

گزاره (منظور از نتيجه اين است كه چه چيزي . بررسي قرار مي دهد
ديگر نتيجه مي ) گزاره ها يا جمالت(از چه چيز هاي ) يا جمله اي

، مجموعه هايي از گزاره )جمالت( با گزاره ها از اينرو منطق. شود
وظيفه منطق صوري نمايش . ها و رابطه نتيجه بين آنها سروكار دارد

همه اين ها با استفاده از حساب هاي منطقي خوش تعريف است كه 
منطق (حساب هاي منطقي مختلف . بررسي دقيق را ممكن مي سازد

 و محموالت گزاره ها و محموالت كالسيك، منطق گزاره ها
در تعريف ...) عرضي، منطق گزاره ها و محموالت چند ارزشي و 

معموالً يك حساب منطق . جمالت و مفاهيم نتيجه با هم فرق دارند
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يكي در قسمت صرف و نحو : دو نوع مفهوم از نتيجه ارائه مي دهد
  كه بر پايه مفهوم اثبات استوار است و ديگري در قسمت معني 

)semantics (بنابراين . ر پايه مفهوم ارزش درستي بنا شده استكه ب
آيا اثبات پذيري درستي ( به صحت  مربوط عييمي توان سواالت طب
آيا درستي اثبات پذيري را نتيجه مي (و تاميت ) را نتيجه مي دهد؟

  .را مطرح نمود) دهد؟
است، يك گزاره فازي با درجه ) ابهام(از آنجا كه فازي عدم دقت 

مطرح مي شود يا اين كه يك گزاره فازي با درجه اي اي از درستي 
در مثال هاي گزاره هاي فازي متغيرهاي زباني مورد . درست است

 كه ارزش هاي ممكن آن جوان، "سن"استفاده قرار مي گيرند مانند 
 با "علي جوان است"ره امثالً گز. انسال يا پير  و نظاير اينها هستنديم

كمتر باشد جمله ) بر حسب سال(ن هر قدر س. درجه اي راست است
بنا بر اين ارزش راستي يك گزاره فازي از نوع . درست تر است

   . درجه است
نكته خيلي مهم كه هر عالقمند به منطق فازي بايد به آن توجه كند 

م اطمينان به دو ع) مبهم(اين است كه مرز دقيقي بين فازي بودن 
اگر گزاره فوق را با . داردوجود ) مثالً احتمال(عنوان درجه اعتقاد 

مقايسه كنيم، اين  "مريض تا هفته آينده زنده مي ماند"اين گزاره  
گزاره اي معمولي است كه مي تواند كامالً راست يا كامالً دروغ 

ممكن است احتمالي، . باشد،  ولي ما نمي دانيم كدام حالت است
جه راستي ه هيچكدام دركشانسي يا درجه اي از اعتقاد داشته باشيم 

  .نيستند
  
  منطق مرتبه اول. 2

در اين قسمت مروري مختصر بر تئوري هاي مرتبه اول خواهيم 
. اكثر تئوري هاي رياضي حاالت خاصي از اين تئوري هستند. داشت

براي تبين يك تئوري مرتبه اول به زباني نياز داريم كه زبان مرتبه 
  .تاين زبان شامل ابزار زير اس. اول ناميده مي شود

  مجموعه اي از عالمات تشكيل الفبا مي دهند به شرح زير: الفبا: الف
  . . .  و z و y و xعالئم متغيرها ) 1(
  . . .  و c و b و aعالئم ثابت ) 2(
  . . .  و  R و Q و P) محمولي(عالئم رابطه اي ) 3(
  . . .  و h و g و fعالئم تابعي ) 4(
) عطف (∧و ) فصل(   ∨، )نقيض (¬عالئم رابط هاي منطقي ) 5(

    ).استلزام (→و 
  )سور وجودي (∃و ) سور عمومي (∀: عالئم سورها) 6(
  (و : ) گرامر   عالئم ) 7(

مانند هر . له متناهي از عالئم الفبا يك عبارت ناميده مي شودهر دنبا
به عباراتي خاص عالمنديم كه ترم و ) طبيعي يا مصنوعي(زبان 

  :فرمول ناميده مي شوند

ي زير ئترم عبارتي خاص است كه به طريق استقراِِ): حد(ترم ) ب(
  تعريف مي شود

  . هر عالمت متغير و هر عالمت ثابت يك ترم است) 1(
,,1اگر ) 2( ttn K ترم باشند و f يك عالمت تابعي n - تايي

),,(باشد آنگاه 1 nttf Kنيز ترم مي باشد  .  
بدست آمده ) 2(يا ) 1(هيچ عبارتي ترم نسبت مگر اينكه از ) 3(

  . باشد

ان مرتبه اول عبارتي خاص است كه يك فرمول در زب: فرمول) ج(
   .به طريق استقرايي زير تعريف مي شود

,,1اگر ) 1( ttn K ترم باشند و Rت محمول الم يك عn - تايي 
),,(باشد آنگاه  1 nttR Kاين نوع فرمولها، فرمول .  يك فرمول است

  . ط يا اتمي ناميده مي شوندبسي
ϕ¬ ،ψϕ فرمول باشند، آنگاه ψ و ϕاگر ) 2( ∨ ،

ψϕ ∧،ψϕ   .  فرمول هستنديز ن→
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)(ϕ متغير باشد آنگاه  x و فرمول يك ϕاگر ) 3( x∀ و ϕ)( x∃ 
 . نيز فرمول هستند

بدست آمده ) 1 (–) 3(هيچ عبارتي فرمول نسيت مگر اينكه از ) 4(
  . باشد

ه  مرتبه اول يك دستگاه صوري است كΤيك تئوري يا نظريه
  .شامل موارد زير است

)يك زبان مرتبه اول كه با  -1 )ΤLنمايش داده مي شود .  
)اصول موضوعه كه تعدادي فرمول از زبان  -2 )ΤLاصول .  هستند

موضوعه دو نوعند يكي اصول موضوعه منطقي و ديگري اصول 
 يا در همه تئوريها و فرض بر اين است كه اولي هموضوعه خاص 

مرتبه اول مشتركند و دومي ها مخصوص يك تئوري داده شده 
حساب محموالت يك تئوري مرتبه اول است كه هيج اصل . هستند

 .موضوعه خاصي ندارد

قواعد استنتاج كه بدون واسطه مي توان از يك يا چند فرمول،  -3
ψϕ و ϕاز (فرمول ديگر را استنتاج نمود مانند قياس استنثناعي  → 

)(ϕ، فرمول ϕاز فرمول (و تعميم  )  نتيجه مي شودψفرمول  x∀ 
 . كه قواعد استنتاج حساب محموالت هستند) نتيجه مي شود

، دنباله اي متناهي از فرمول هاي آن تئوري Tيك اثبات از تئوري 
است كه هر كدام از اين فرمول ها يا يك اصل موضوع است يا 
اينكه از فرمول هاي قبل از خودش با قواعد استنتاج بدست آمده 

  . باشد
  ϕ⊥T اثبات پذير است و مي نويسيم T در تئوري ϕيك فرمول 

  .  آخرين  جمله از دنباله يك اثبات باشدϕدر صورتيكه 
 و ϕ⊥T سازگار است اگر هيچ فرمولي يافت نشود كه Tتئوري 

ϕ¬⊥Tدر غير اينصورت آن را متناقض مي ناميم ،.  
آنچه تا بحال در مورد منطق مرتبه اول گفته شد، قسمتي از آن را 

 تئوري Syntaxشامل مي شود كه صرف و نحو يا دستور زبان يا 

قسمت ديگر منطق مرتبه اول يا يك تئوري داده . ناميده مي شود
  . نام دارد كه ابزار زير را در اختيار داردSemantics شده، معني يا 

 از زبان مرتبه اول داده شده داشته باشيم كه يك تعبيرايد ابتدا ب
=〉〈ساختي است مانند  }{},{},{, RFc rfmDI كه در آن  D 

 در cبه ازاي هر عالمت ثابت . يك مجموعه و دامنه تعبير نام دارد
به ازاي . نسبت داده مي شودcm بنام D يك عنصر خاص در ،زبان

DDf تايي - n يك تابع Fتايي - nهر عالمت تابع  n →: 
-n) محمولي(ازاي هر عالمت رابطه اي به    و نسبت داده مي شود

nDrتايي -n يك رابطه Rيي تا    . نسبت داده مي شود⊇
تعبير .  تعبير مي شوندD به عنوان عناصر مجموعهxعالئم متغير 

خواهد بود كه از تعبير  Dجموعه  عضوي از م،tيك ترم مانند
 با ϕتعبير يا معني يك فرمول . بدست مي آيدن آعالئم موجود در 

ن راست يا آكه نتيجه  ن حاصل مي شودآاستفاده از تعبير عالئم در 
الزم به تأكيد است كه در  .ن در تئوري داده شده استآ ندروغ بود

دو ارزش ن به  هر فرمول آهاي مربوط به ين نوع منطق يا تئوراي
 نسبت داده مي شود واين پيش فرض 0يا دروغ  1 راست )معني(

يا  1 يا ارزش ϕبنابراين يك فرمول داده شده  . استير غيرقابل تغي
  .دو ارزش استاين   دارد و حتماً يكي از0ارزش 

  
  ند ارزشيچمنطق هاي .3
ند ارزشي را به عنوان تعميمي از منطق چر اين قسمت منطق هاي د

 به طور خالصه مورد بررسي قرار 2 كالسيك تشريح شده در قسمت
ة دو در مجموعه ارزشها از مجموعاصلي ترين تعميم . مي دهيم
}10{عضوي   به يك مجموعة ارزشها با بيش از دو عنصر انجام ،
 عضو تعميم دادند كه آن را  سهمنطق دانها ابتدا آن را به .مي شود

مراجعي  توان به -ه ارزشي ناميدند براي اطالعات بيشتر ميسمنطق 
تعداد  با مجموعه سپس به هر. مراجعه نمودكه در پايان مقاله آمده 

ي با ارزش تعداد متناهي يكه منطق هاتعميم داده شد متناهي عضو 
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ت يبعد از آن مجموعه ارزشها به مجموعه بي نها. ناميده شدند
]عضوي فاصله واحد   تعميم داده شد كه عملي ترين نوع منطق 1,0[

قات و كارهاي يچند ارزشي است و عمدتاً بر روي اين منطق تحق
ر رفته و آن را به تيشپعده اي حتي از اين . دي انجام داده اندزيا

عناصر يك  جبر با عملگرهاي خاص به عنوان يك مشبكه تعميم 
)شبكه دستگاهي است مانند ميك  . دادند )∧∨,,L ن آ كه درL 

در شرايط جابجائي و  ,∧∨ردهايگيك مجموعه ناتهي و عمل
با اين تعريف .  جذب صدق مي كندخاصيت شركت پذيري و

] مجموعه ) همراه با 1,0[ )yxyx ,min=∧ و  
( )yxyx ,max=∨ براي هر yx, در [  .شبكه استمك ي 1,0[

 داراست كه  را نيز∨ روي ∧ و ∧ روي ∨صيت توزيع پذيري خا
  .شبكه توزيع پذير مي نامندمشبكه را ماين نوع  

 روي آن تبديل به ≥ را مي توان با تعريف رابطه Lشبكه ميك 
   مرتب نمود بدين صورت كه اًيك مجموعه جزئ

yyx yx  اگر و فقط اگر    ∨= ≤  
 ،L روي ≥ مرتب ئاً جزةبا وجود رابط. L در ,xyبراي هر 

 ، عنصر بيشين،مفاهيمي چون بزرگترين عضو، كوچكترين عضو
كمين، كوچكترين كران باال و بزرگترين كران پائين زير مجموعه 

 1شبكه اي داراي بزرگترين عضو ماگر . مي شونداي از آن تعريف 
 از آن عضوي xبوده و برا ي هر عنصر  0و كوچكترين عضو 
∨′=1 وجود داشته باشد بطوريكه ′xمنحصر بفرد مانند  xx و 

1=′∧ xx يادآوري مي نمايد كه . شبكه را متمم دار مي دانيمم آن
متمم داراست كه ساده ترين   وشبكه اي توزيع پذيرمبر بولي جيك 

}مثال آن جبر  }( )1,0max,min,,1,0 شبكه مربوط به م است كه
  . ارزشهاي منطق كالسيك است

شبكه م با استفاده از آنچه ذكر شد محققان بر آن بوده و هستند كه 
 بوده و تئورياي كه دامنه آن مشخص كننده ارزش فرمولهاي زبان 

به جبر فرمول ا روي آن جبري مشهمراه با عملگرهاي تعريف شده

 دو به عنوان يك نكه بتوان تابع ارزشدهي را بين آبيابند ها باشد 
بنابراين اگر جبر فرمول هاي زبان منطق .  تعريف نموديزم همومورف

)مرتبه اول را با  )→∧∨¬= ,,,,1,0,FF
 نشان دهيم بايد جبري (

Fتعريف نمائيم كه مشابه با 
 Dعني داراي يك دامنه ناتهي ي باشد ِ(

 نمايش ارزش 1 و 0به عنوان ارزشها بوده داراي دو عنصر ثابت  
تايي نظير - 1عالوه بر آن يك تابع .  باشد1 و 0ثابتهاي منطقي 

  .  داشته باشد→ و ∨ و ∧ و سه تابع دوتايي به ترتيب نظير ¬
 D روي ن توابع طوري يمنطق دانان عمدتاً عقيده دارند كه ا

}بهد كه اگر ن شوفيتعر ديد شوند خواص ارزشگذاري در ح ت1,0{
→∨∧¬  كالسيك جدول هاي   را حفظ كنند به عبارت ديگر ,,,

→∨∧¬تعميمي از عملگرهاي  } روي منطق دو ارزشي ,,, }1,0 
كاربرد منطق هاي چند ارزشي  هر چند تعدادي كه بيشتر به .دنباش

يد به اين شرايط نمي دانند كه اين در قعالقمند هستند خود را م
  . مقدمه تا اندازه اي توضيح داده شده است

براي مدل سازي عملگرهاي منطقي در جبر فرمول ها و تعريف 
]عملگرهاي نظير روي مشبكه مورد نظر يا بطور ساده فاصله ]1,0 

در تعريف . هاي مختلفي از طرف محققان بكار گرفته شده استروش
اين توابع مناسبات و داليل بسياري از جمله نقش آن ها  در زبان ها 
و استدالالت طبيعي و انتظار از آنها مبني بر توجيهات شهودي مورد 

 خواص آنها ،براي هر كدام از توابع. نظر قرار گرفته است 
}تهبرمجموعة گسس  به حالت پيوسته تعميم داده شده تا جائي 1,0{

محققان مختلف . كه توجيهات و انتظارات ما را برآورده سازد
برحسب آنچه در باال ذكر شد، اهميت ويژه اي به بعضي از اين 

بقيه را بر  شروع كرده و ∧و ¬بعضي با تعريف . عملگرهاداده اند
تعريف نمود ¬ و ∧   و ∨عده اي , حسب آنها تعريف مي كنند

 را بر حسب آنها تعريف مي كنند و حاالت ديگري از اين →و 
ت شده و بطور  اين حاال در اين جا قصد نداريم كه وارد همهما. قبيل

بلكه با ذكر اين توضيحات خاطر نشان مي , مفصل آنها را شرح دهيم
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ق مختلف مي توان يك منطق مناسب با ارزشهاي يسازيم كه به طر
يكي از مهمترين و قابل قبول ترين روشهاي . داده شده طراحي كرد

اهميت ويژه قابل شدن براي عملگر , براي تعريف و تبين عملگرها 
گزاره مركب عطف دو .  مي باشد → و عملگر شرطي ∧عطف 

گزاره  وقتي راست است كه هر دو گزاره راست باشنددر غير 
...... آنگاه ..... اينصورت دروغ است و گزاره مركب به صورت اگر 

 ϕاگر  . دروغ است اگر و فقط اگر مقدم راست و نتيجه دروغ باشد
ψϕ دو گزاره باشند ارزش گزاره ψو   به عنوان تابعي از ∧

  بوده و نسبت به هر دو ارزش غير نزولي و هر ψ و  ϕارزشهاي 
 داشته باشد ارزش گزاره 0گاه يكي كامالً دروغ يعني ارزش 

اين خواص را مي توان در تابعي دو .  خواهد بود 0مركب نيز 
] روي همتغير د نام دار ) t-norm( مشاهده نمود كه نرم مثلثي يا 1,0[

]نرم مثلثي باشد تابعي است از يك  T بنابراين اگر ] به 21,0[ ]1,0 
  : بطوريكه

)1(),(),( xyTyxT ]       براي هر= ]1,0, ∈yx    
)2(( ) ( )zyxTTzyTXT ),,(),(, ]   براي هر   = ]1,0,, ∈zyx  
)3 (),(),( dcTbaT ba   اگر و فقط اگر ≥ dc و ≥  براي هر ≥

[ ]1,0,,, ∈dcba.  
)4 (xxT ]  براي هر ),1(= ]1,0∈x.   

هر تابعي با خواص فوق را مي توان به عنوان مدلي براي تركيب 
  :مهمترين اين نرمهاي مثلثي عبارتند از.  بكار برد ∧عطفي 

   سيويحنرم مثلثي لوكا
  { }1,0max),( −+= yxyxT  
}      ل دنرم مثلثي گ }yxyxT ,min),( =  

xyyxT    نرم مثلثي حاصلضرب =),(  
]براي هر  ]1,0, ∈yx . نرم هاي مثلثي زيادي را مي توان در مقاالت

و كتابها مشاهده نمود كه هر يك به عنوان تعين ارزش كزاره هاي 
ψϕنند عطفي ما همانطوريكه ديده مي .  بكار گرفته شده اند ∧

 در xعضوي مانند.  پيوسته هستند هشود اين نرم هاي مثلثي هم
[  خود توان ناميده مي شده هر گاه T نرم مثلثي ه نسبت ب1,0[

xxxT  1 و 0نرم مثلثي كه هيچ عضو خود تواني بجز . ),(=
] در yعضوي مانند . نداشته باشد ارشميدسي نام دارد  نسبت 1,0[

 n≤2بيعي مانند  پوچ توان است هر گاه عددي طTبه نرم مثلثي
xT=0 كه  يافت شود n  2),( بطوريكه xxTxT   و =

),(1 xTxTxT nn اگر نرم مثلثي داراي عنصري پوچ توان بجز  . +=
براي . صفر نباشد، آن را اكيد و در غير اينصورت پوچ توان مي نامند

مي نمائيم كه درك شهودي ما از تركيب تأكيد بيشتر يادآوري 
ψϕعطفي  ψϕ اين است كه زياد بودن ارزش درستي ∧  نشان ∧

 بدون ψ و هم ϕدهنده اين خواهد بود كه ارزش درستي هم 
بنابراين فرض اينكه .  استي بين اين دو قابل شويم زيادفرقاينكه 

لفه غير نزولي است كامالً ؤتابع درستي عطف نسبت به هر دو م
طبيعي است و اين خواص در معرفي نرم هاي مثلثي به عنوان توابع 

  . درستي عطف مشهود است
. همانطوريكه در باال ذكر شد عملگر مهم ديگر  عملگر شرطي اگر 

 عملگر استلزام  ونشان داده مي شود  →  است كه با. . . آنگاه . . 
(Implication)در منطق كالسيك دو ارزشي .  ناميده مي شود

ψϕاستلزام   ϕراست است اگر و فقط اگر ارزش درستي  →
ميم اين عملگر براي تع.  باشد ψكمتر يا مساوي ارزش درستي 

ψϕگوئيم كه زياد بودن ارزش درستي  بايد نشان دهنده اين   →
.  نيستψ خيلي زيادتر از ارزش درستي ϕباشد كه ارزش درستي 

 ما را به اين نتيجه مي 1 و 0اين فرض در كنار رفتار كالسيك در 
baرساند كه تابع درستي  ]روي   ⇒   نزوليaبايد نسبت به   1,0[

عالوه بر آن هميشه سعي داريم كه .  باشد صعوديbو نسبت به 
 حفظ شود زيرا كه اين قاعده بدون اعتبار قاعده قياس استثنايي

ياد آوري مي نمايد كه . هيچگونه شكي مورد قبول بوده و هست
مي گويد كه بدون هيچ   Ponens Modus   قياس استثنائي يا قاعده
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ψϕ و ϕگونه واسطه اي از  → ، ψا فرض ب.  استنتاج مي شود
 ϕ مربوط به aاعتبار اين قاعده، مي توان با دانستن درجه درستي 

و درجه درستي ) يا حداقل يك كران پائين براي اين ارزش(
ba  براي يكران پائين) يا حداقل يك كران پائين براي آن (⇒

بايد توجه كنيم كه تابع .  بدست آوردϕ مربوط به bدرجه درستي 
 بايد نسبت به هر دو مؤلفه غير نزولي bمحاسبة كران پائين براي 

عالوه بر . باشد يعني هر چه مقدم درستتر باشد، تالي نيز درستتر است
 به عنوان عنصر خنثي اين عمل در 0  و هه عنوان عنصر يك ب1آن 

هر چند توجيه جابجائي و شركت پذيري ساده . نظر گرفته مي شود
 براي تابع درستي Tنيست ولي اختيار نمودن يك تابع نرم مثلثي 

axعطف اين نتيجه را مي دهد كه اگر   bay و ≥ ، آنگاه ≥⇒
byxT axكه  اگر .  ),(≥  در نظر بگيريم y ،c و بجاي =

bacاگر : داريم bcaT آنگاه ≥⇒ ن بنابراين كران پائي. ),(≥
ولي از طرف ديگر ما مي خواهيم كه .  بدست آمده استbبراي 

baمقدار   را تا جائيكه ممكن است زياد كنيم، از اينرو وقتي ⇒
bcaTكه  واهد  خ⇒ba يك مقدار ممكن براي c آنگاه ),(≥
byxTبه اين معني كه استنتاج . بود ax از),(≥ bay و≥ ⇒≤ 

بنابراين عكس انتظار فوق نيز بايد برقرار . اعتبار خود را داراست
bcaTيعني اگر  باشد bac آنگاه ),(≥ ه را  و نهايتاً اين نتيج≥⇒

bcaTداريم كه  bac اگر و فقط اگر ),(≥  و از اين ≥⇒
 خواهد بود c بيشترين مقدار ⇒baبالفاصله خواهيم داشت كه 

bcaTبطوريكه  ،  شويم بدون اينكه وارد جزئيات بيشتر . ),(≥
 براي عطف و Tنشان مي سازيم كه با معرفي توابع درستي طر خا
 براي استلزام به هدف اصلي خود رسيده و بقيه توابع درستي ⇒

ض كه يتابع درستي نق. مورد نياز را برحسب آنها تعريف مي نمائيم
¬=⇒0آن هم نقش مهمي دارد مي تواند به صورت  xx تعريف 

نتيجه آنكه با تعريف اين  .شود كه خواص مورد نظر را داراست
توابع درستي جبري ساخته ايم كه مشابه جبر فرمول هاست و يك 

تابع همومورفيسم از جبر فرمول ها به جبر ساخته شده از ارزشها 
 به عنوان مثال اگر تابع  .نقش ارزشگذاري را كامالً ايفا مي كند

ستي عطف را نرم مثلثي لوكاسيويچ در
{ }1,0max),( −+= yxyxT   و تابع درستي استلزام مربوط به آن

}را  }yxyx +−=⇒ 1,1min در نظر بگيريم جبر [ ]( )¬⇒,,,1,0 T 
 (Residuated Algebra)بدست مي آيد كه از نوع جبرهاي مانده 

ارزش دهي به فرمول است و تا به امروز يكي از مهمترين سيستمهاي 
ديگر نرم هاي مثلثي . هاست و منطق آن منطق لوكاسيويچ نام دارد

 هستند كه يايسزه در اوايل اين قسمت نيز حائز اهميت بدذكر ش
جا دارد . منطق گدل و منطق حاصلضربي را پديد مي آورند

يادآوري نمائيم كه اينها را مي توان به عنوان نرم هاي مثلثي اصلي 
رفت و با كمك قضايايي كه در اين مورد اثبات شده، هر در نظر گ

جبر ديگر از اين قبيل را مي توان از اين سه نوع جبر يا منطق بدست 
  .آورد

 داريم در اين مورد بحث هاي دقيقتر و با وارد شدن به ههر چند عالق
  اين نكتهري را بگنجانيم، در اين جا با تاكيد بر مطالب بيشت،جزئيات

الب فقط به مباني رياضي منطق فازي به معناي باريك آن كه اين مط
 بحث را به پايان مي بريم و براي عالقمندان به مطالعه ، استپرداخته

بيشتر در جزئيات و اثبات قضاياي مربوط و سير تحول اين نوع منطق 
  :ها، مراجع زير را مي آوريم
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