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4. Conclusion

We have sketched some basic facts on t-norm based fuzzy logics, both propositional and predicate logics. We
consider these logics to be of central importance for mathematical fuzzy logics as discussed above. They are t-
norm based, i.e. their standard semantics is given by (left) continuous t-norms and their residua, but are general,
i.e. develop their general semantics for which the algebras of truth functions of connectives are taken from the va-
riety generated by the corresponding standard algebras. The interplay of both semantics shows the richness of these
logics: general semantic is completely axiomatizable and is a well understood deductive system, whereas the stan-
dard semantics exhibits surprising (and beautiful) features of non-axiomatizability; the axiomatization of the general
semantic is of course sound for the standard semantics, thus it is a powerful deductive system also for it. Math-
ematical t-norm based fuzzy logic understood in the described way is both a very interesting field of research in
“pure” (symbolic, formal) logic and a very useful means of foundational analysis of methods of the fuzzy logic in
broad sense.

4. نتیجه گیری 
در این مقاله اطالعاتی در مورد منطق فازی بر مبنای نرم t ، مطرح می گردد، منطق مذکور، نوع گزاره 
ای و مسندی را دربرمی گیرد. از نظر ما این قبیل منطق ھا در منطق فازی ریاضی نقش بسزایی ایفا 
می کنند. آنھا عمدتاً بر مبنای نرم t ھستند، به عبارتی معنای استاندارد آنھا بر حسب نرم t از سمت 

چپ پیوسته و باقیمانده آن مشخص شده است، اما در کل عمومی ھستند به عبارتی برای آنھا معانی 
عمومی ارائه می دھند که توابع جبری حروف عطف از تنوع ایجاد شده توسط توابع جبری استاندارد 

نظیر بدست آمده اند. تاثیرمتقابل ھر دو معنا غنی بودن منطق ھا را نشان می دھد: معنای عمومی 
کامالً بدیھی است و سیستم قیاسی کامالً شناخته شده ای است، در صورتی که معنای استاندارد 

ویژگیھای جالب توجه (و زیبای) بدیھی نبودن را از خود به معرض نمایش می گذارند. بدیھی بودن معنای 
عمومی قطعاً در مورد معانی استاندارد صدق می کند، به ھمین خاطر به عنوان سیستم قیاسی 

قدرتمندی برای آن عمل می کند. منطق فازی برمبنای t ریاضی یکی از رشته ھای تحقیقاتی بسیار 
جالب توجه در منطق صرف (نمادین، رسمی) محسوب شده و ابزار بنیادی بسیار مفیدی برای تحلیل 

وسیع روشھای منطق فازی به شمار می رود.
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