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BULANIK MANTIK

Klasik mantık sistemleri, sadece belirli koĢullarda oluĢan,
kesin doğruluk değerleri „doğru‟ya da „yanlıĢ‟tan birisine
sahip önermelerle ilgilenirler. Belirsizlikle ilgilenmezler.

Klasik mantıkta, bir önerme ya „doğru‟ya da „yanlıĢ‟ olarak
kabul edilir.

Üçüncü bir durumun gerçekleĢmesinin imkansız olduğu
varsayılır ve çoğu zaman bu tür durumlar „paradoks‟ olarak
adlandrılır.



BULANIK MANTIK

Diğer bir deyiĢle doğruluk, önermeleri {YanlıĢ, Doğru},
veya sayısal olarak {0, 1}, kümesinin elemanlarıyla
iliĢkilendiren bir küme olarak görülebilir.

Bulanık mantığın ardındaki temel fikir, bir önermenin
„doğru‟ ve „yanlıĢ‟ dahil olmak üzere bu ikisinin arasında her
değer („çok doğru‟, „çok yanlıĢ‟, v.b.) olabileceğidir.

Doğruluk, önermelerle yanlıĢ ve doğru arasındaki sonsuz
sayıdaki doğruluk değerlerini içeren bir kümedeki değerleri,
ya da sayısal olarak [0, 1] gerçel sayı aralığıyla iliĢkilendiren
bir fonksiyondur.



BULANIK MANTIK

Bulanık mantığı tanımlamanın en basit yolu, yaklaĢımsal
muhakemenin (approximate reasoning)bir mantığı
olduğunu söylemektir.

Belirleyici özellikleri :

a) „doğru, çok doğru, az çok doğru, daha doğru, doğru
değil, yanlıĢ, çok doğru değil, ve çok yanlıĢ‟ gibi sözel olarak
ifade edilen doğruluk değerlerine sahip oluĢu,

b) geçerliliği kesin değil, fakat yaklaĢık olan çıkarım
kurallarına sahip oluĢudur.



BULANIK MANTIK

Bunlardan dolayı bulanık mantık, (klasik Aristo
mantığından tümevarımsal mantıklara, küme-değerli
doğruluk değerlerine sahip çok değerli mantıklara) diğer
mantık sistemlerinden belirgin bir Ģekilde ayrılır.

Bulanık mantığın doğruluk tabloları, ve çıkarım kuralları

 belirsizlik içermekte, ve

 „doğru‟ ve „yanlıĢ‟ anlamlarını güçlendirmek ya da
zayıflatmada kullanılan „çok, oldukça, daha çok, daha az‟
gibi niteleyicilere yüklenen anlamlara da bağlıdır.



BULANIKLIK ve OLASILIK

Bulanıklık, olaydaki belirsizliği ifade eder. Bir olayın olup
olmadığını değil, hangi dereceye kadar olduğunu ölçer.

Olasılık, olayın oluĢundaki kesin olmayıĢlığı ifade eder. Bir
olayın olup olmayacağı olasılıktır, yani olay olabilir de
olmayabilir de.

Hangi dereceye kadar olduğuysa bulanıklıktır. Bulanıklık
genel olarak „gerekirlik‟ (deterministik) olmasına rağmen,
olasılık tahminseldir (stokastik).



BULANIKLIK ve OLASILIK

Önemli bir nokta da bulanık kümedeki üyelik derecelerinin
olasılık yüzdeleriyle aynı Ģey olmadığıdır.

Olasılığı gösteren sayılar bir Ģeyin olup olmayacağının
ölçütüdür.

Bulanık sayıların üyelik dereceleri ise bir olayın ne dereceye
kadar olduğunu, bir koĢulun ne dereceye kadar
gerçekleĢtiğini gösterir;

 “Sabah hava %30 olasılıkla serin olacak”önermesi sabah
havanın serin olma olasılığınıgösterir,

 “Sabah hava %30 serindi”veya “hava %30 serin”gibi
ifadeler ise geçmiĢte veya o andaki havanın serinlik
derecesini göstermektedir.



BULANIKLIK ve OLASILIK

 “Sabah hava %30 olasılıkla serin olacak” önermesi sabah
havanın serin olma olasılığını gösterir,

 “Sabah hava %30 serindi” veya “hava %30 serin” gibi
ifadeler ise geçmiĢte veya o andaki havanın serinlik
derecesini göstermektedir.

X bütün sıvılardan oluĢan bir küme olsun. X‟in bir alt
kümesi olan Y kümesi ise içilmesi zararsız olan sıvıların
kümesi olsun.



BULANIKLIK ve OLASILIK

Farz edelim ki elimizde A ve B olmak üzere etiketi
kapatılmıĢ dolu iki ĢiĢe var.

Bize verilen bilgi ise A ĢiĢesindeki sıvının Y kümesine üyelik
derecesinin %91 ve B ĢiĢesindeki sıvının Y kümesine üye
olma olasılığının %91 olduğudur.

Üyelik derecesi, bir nesnenin herhangi bir kümeye ne
derece üye olduğunu, ne derece benzediğini veya bir olayın
bir Ģartın ne derece var olduğunu gösterir ve aldığı değer
sabittir.



BULANIKLIK ve OLASILIK

Buna karĢılık olasılık ise bir olay gerçekleĢmeden önce
olup-olmayacağı veya ne derece olabileceği hakkında bilgi
verir ve zamana bağlı olarak duruma göre değiĢebilir.

Üyelik derecesi daha çok bir olayın benzerlik derecesini
ifade ederken, olasılık olma sıklığını gösterir.



PARADOKSLAR ve BULANIK MANTIK

Temel olarak, paradoks (ikilemli cümle), hem „doğru‟ hem
„yanlıĢ‟, ya da ne „doğru‟ ne de „yanlıĢ‟ doğruluk değerine
sahip bir önermedir.

Mantıksal sistemler, paradokslarla ilgilenirken iki tür yol
izlerler;

 ilki, onlardan kaçınmaktır (onlara, o sistem içinde oluĢmaları
olanaksız olan özel durumlar olarak davranarak),

 diğeri onlara doğruluk değerleri vermektir.

Bulanık mantık, ikinci yolu tercih eder.



PARADOKSLAR ve BULANIK MANTIK

Bir a önermesiyle, onun değili (~a), aynı doğruluk değerine
sahiptirler, yani μ(a)=μ(~a).

Bu durum, zıtlık kuralı ve dıĢlanmıĢ orta kuralını ihlal eder

(μ(a) = 1 -μ(~a) ve μ(~a) = 1 -μ(a)). 

Fakat bulanık mantıktaki ifade Ģekliyle :

μ(a) = 1 -μ(~a), ve μ(~a) = 1 -μ(a) dır,

böylece μ(a)=μ(~a)= 1/2. Böylece, paradokslar yarı-
doğrulara indirgenmiĢ olurlar.



BELĠRSĠZLĠĞĠN MATEMATĠKSEL 
TEMELLERĠ

Bir çok matematiksel disiplin belirsizliğin tanımlanmasıyla
ilgilenmektedir. Örneğin olasılık teorisi, enformasyon teorisi
ve bulanık küme teorisi.

Burada tahminsel (stochastic) ve sözcüksel (lexical) olmak
üzere iki tip belirsizlikten bahsedilecektir.

Tahminsel (stochastic) Belirsizlik:

Tahminsel belirsizlik belirli bir olayın olup olmamasındaki
belirsizlik ile ilgilenmektedir. ġu cümleye bakalım:



BELĠRSĠZLĠĞĠN MATEMATĠKSEL 
TEMELLERĠ

Cümle-1:

 Hedefi vurma olasılığı%80 dir.

Olay (hedefin vurulması) kendi baĢına iyi tanımlanmıĢtır.
Bu cümledeki belirsizlik, hedefin vurulup vurulamayacağı
belirsizlik olasılığın derecesi ile ölçülmektedir. Bu cümlede
olasılık %80 dir.

Bu ve benzeri cümleler, diğer cümlelerle tahminsel metotlar
kullanılarak iĢleme tabi tutulabilir ve birleĢtirilebilir. (örn.
Bayesian calculus)



BELĠRSĠZLĠĞĠN MATEMATĠKSEL 
TEMELLERĠ

Sözcüksel (lexical) Belirsizlik

Bir diğer belirsizlik çeĢidi ise insanların konuĢma dilinde
yatmaktadır ve bu sözcüksel belirsizlik olarak
adlandırılmaktadır.

Bu tip belirsizlik insanların konuları değerlendirmek ve
sonuç çıkarmak için kullandığı kelimelerin doğasında olan
kesinsizliklerle ilgilenmektedir.



BELĠRSĠZLĠĞĠN MATEMATĠKSEL 
TEMELLERĠ

ġu kelimelere bakalım:

“uzun adam”, “sıcak günler”, “yüksek enflasyon”

Burada kesin tanımlamalar yoktur. Birisinin uzun olup
olmadığı birçok faktöre bağlıdır.

 Bir çocuk ile bir yetiĢkin için farklı faktörler söz
konusudur. Aynı zamanda değerlendirmeyi yapanın bilgi ve
deneyimi de önemli rol oynar.



BELĠRSĠZLĠĞĠN MATEMATĠKSEL 
TEMELLERĠ

ġu cümleye bakalım:

Cümle-2

 “Bu yıl muhtemelen baĢarılı bir finansal yıl geçireceğiz.”

 Ġlk bakıĢta Cümle-2, Cümle-1‟e benzemektedir. Ama aslında
önemli farklar vardır.

Birincisi, olay kendi baĢına açıkça tanımlanmamıĢtır. Bazı
Ģirketler için baĢarılı bir yıl demek bir önceki yıldan daha
fazla kar etmek iken, bazları için aynı seviyeyi korumak,
bazıları için ise zarar etmemiĢ olmak olabilir.



BELĠRSĠZLĠĞĠN MATEMATĠKSEL 
TEMELLERĠ

 Sonuç olarak “baĢarılı bir mali yıl” konusu subjektif bir
kategorizasyondur.

Diğer bir fark ise, olasılığı ifade eden tanımlamada
yatmaktadır. Birinci cümlede olasılık matematiksel olarak
açıklanırken, ikinci cümle olasılığın miktarını
ölçmemektedir.

Bulanık Mantık, insanın karar verme ve değerlendirme
süreçlerini algoritmik biçimde temsil etmeyi sağlamaktadır.



Bulanık Kümeler ve 
Bulanık Mantığın Esasları



KESKĠN VE BULANIK KÜMELER

A keskin kümesi (crisp set), bu kümeye tam üye olan
elemanlardan oluĢan bir küme olarak tanımlanabilir.

Evrendeki her bir eleman ya kümenin içindedir ya da
değildir



KESKĠN VE BULANIK KÜMELER

U evrensel bir küme olsun;

Evrensel Küme: Belirli bir konu veya uygulamayı
ilgilendiren muhtemel bütün elemanları içeren kümeye
denir.

A keskin kümesi ise U evrensel kümesi içinde bir küme
olsun:

A keskin kümesi üç farklı Ģekilde tanımlanabilir



KESKĠN VE BULANIK KÜMELER

1. Listeleme Metodu:Kümenin bütün elemanları listelenir,

Örnek:

Evrensel küme(U) Küme(A)

1,2,3,4,5,……,100,… 3,4,5,6

Sonlu kümeler için kullanılabilir, kullanımı sınırlıdır.

2.Kural Metodu: Küme

elemanları bir kural ile

belirtilir.

Örnek: Abs(x)<3

kuralına uyan sadece

gerçek x sayıları kümesi



KESKĠN VE BULANIK KÜMELER

3.Üyelik Metodu: A kümesi için 0-1 üyelik fonksiyonu
belirlenir ve μA(x) Ģeklinde ifade edilir.

Bu ayrım (discrimination) fonksiyonu olarak adlandırılır.



KESKĠN VE BULANIK KÜMELER

Örnek: Amerika'daki bütün otomobillerin kümesini
düĢünelim. Bu U evrensel kümesidir.

U kümesinin elemanları tek tek arabalardır.

U kümesini oluĢturmak için farklı tiplerde çok sayıda alt
küme tanımlanabilir.



KESKĠN VE BULANIK KÜMELER

Örnek: U evrensel kümesi içindeki, 4 silindirli arabaları A
kümesi ile tanımlayalım;



KESKĠN VE BULANIK KÜMELER

Bulanık kümeler küme elemanlarının kısmi üyeliğine izin
verirler.

Bulanık kümenin elemanlarının alacağı üyelik değerleri [0-
1] aralığındadır.

Bu nedenle, bulanık bir küme her bir elemanının üyeliğinin
derecelendirilebildiği keskin bir kümenin genelleĢtirilmiĢ
halidir.



KESKĠN VE BULANIK KÜMELER

U evrensel kümesinde F diye tanımlanan bir bulanık küme
üyelik fonksiyonu μF(x) tarafından karakterize edilir.

Bir üyelik fonksiyonu ise U evrensel kümesindeki bir
elemanın bulanık alt kümesine benzerliğinin derecesinin
ölçümünü sağlar. Üyelik 0‟dan 1‟e kadardır.

Bir bulanık küme, elemanlarının üyelik değerini belirlemek
için üyelik fonksiyonu olarak adlandırılan üçgen, yamuk,
çan eğrisi v.b. fonksiyonlar kullanırlar.



KESKĠN VE BULANIK KÜMELER



KESKĠN VE BULANIK KÜMELER

Bulanık küme teorisi, değerleri 0-1 arası değiĢen,
tanımlanan kısmı üyelikler (partical memberships)
tarafından bu kavramı sunar.

A : X  [0,1] 



KESKĠN VE BULANIK KÜMELER

Burada X, evrensel küme, bir keskin problem içerisinde
tanımlıdır.

Eğer bu evrensel küme; sayılabilir, sınırlı ve sonlu sayıda
ise evrensel kümedeki A bulanık kümesi, listelenen
herhangi bir eleman ve A kümesindeki üyelik derecesi
tarafından tanımlanabilir.
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KESKĠN VE BULANIK KÜMELER

X evrensel kümesindeki A bulanık kümesinin desteği bir
keskin kümedir ve bu keskin küme elemanları sıfırdan
büyük X kümesinin elemanlarının hepsini kapsar.

 Yukarıdaki örnekte (x)0 için küme bütün gerçel sayıları
kapsar. A bulanık kümesinin -kesiti (-cut), üyeleri A‟ dan
büyük ya da eĢit evrensel X‟ in tüm elemanlarının keskin
kümeleriyle tanımlanırsa,

A = {x  X  A (x)   }

olur.



KESKĠN VE BULANIK KÜMELER

Örneğin A bulanık kümesi üyelik fonksiyonu tarafından
tanımlanırsa;

A = {0.2/2 +0.4/3 +0.6/4 +0.8/5 +1/6 }

ve   = 0.3 ise A‟ nın  - kesiti;

A = {3, 4, 5, 6 } 

olur. Bir bulanık kümesinin yüksekliği, kümedeki en yüksek
üyeliğin değeriyle tanımlanır.

Eğer yükseklik (A) = 1 ise A normal bulanık küme adını alır.



KESKĠN VE BULANIK KÜMELER

AĢırı karmaĢıklıktan kaçınmak için sözel değiĢkenler
kullanılır.

Sözel değiĢkenlerin değeri doğal veya suni dillerde sayı
değil kelimeler veya cümlelerdir.

Kelimelere veya cümlelere sözel karakter atamak sayılara
atamaktan daha kolaydır.

u‟yu sözel bir değiĢkenin adı kabul edelim (örneğin
sıcaklık).



KESKĠN VE BULANIK KÜMELER

 u sözel değiĢkeninin sayısal değeri x ile gösterilsin burada 
x∈U‟dur. 

 Bazen x ve u birbiriyle değiĢtirilerek kullanılabilir. Bazen
eğer sözel değiĢken bir harf ise x ile u birbirinin yerine
kullanılabilmektedir.

 Bu özellikle bazı mühendislik uygulamalarında
karĢılaĢılan bir durumdur. Bu sözel değiĢken genellikle
evrensel kümeyi kaplayan T(u) bir dizi terimlere
ayrıĢtırılır.



KESKĠN VE BULANIK KÜMELER

 Basınç(u)‟yu sözel bir değiĢken olarak kabul edelim. 

 T (basınç)={zayıf, düĢük, orta, güçlü, yüksek) 

 T(basınç)‟ın içindeki her bir terim U=[100psi,2300psi]
evrensel kümesi içindeki bir bulanık küme tarafından
tanımlanır.



KESKĠN VE BULANIK KÜMELER

 Bu terimler aĢağıdaki Ģekilde üyelik fonksiyonları
gösterilen bulanık kümeleri ile tanımlanabilir. Basıncın
ölçülen değerleri (x) yatay eksen boyuncadır. Örnek olarak
x=300 iken bu, zayıf basınç ve düĢük basınç kümelerinde
farklı üyelik derecelerinde yer almaktadır



KESKĠN VE BULANIK KÜMELER

 Bu terimler aĢağıdaki Ģekilde üyelik fonksiyonları
gösterilen bulanık kümeleri ile tanımlanabilir. Basıncın
ölçülen değerleri (x) yatay eksen boyuncadır. Örnek olarak
x=300 iken bu, zayıf basınç ve düĢük basınç kümelerinde
farklı üyelik derecelerinde yer almaktadır


