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Abstrakt: 
Příspěvek představuje nový programový systém pro fuzzy aritmetiku, který byl vyvinut při výzkumu 
možných aplikací nekonvenčních matematických metod v oblasti managementu. Zároveň také uvádí 
do problematiky samotné fuzzy aritmetiky a diskutuje výpočetní složitost různých způsobů počítačové 
implementace těchto výpočtů. Tato diskuze zároveň podává vysvětlení, proč byl z možných alternativ 
dávajících korektní výsledky v praxi nakonec využit algoritmus používající α-řezy fuzzy množin. 
Potřeba vytvořit zde diskutovaný software přitom vyšla zejména z toho, že zavedený matematický 
software možnost provádět fuzzy aritmetické výpočty buď vůbec nenabízí, anebo je tamní podpora 
fuzzy aritmetických výpočtů neuspokojivá. 
 
Abstract: 
The paper introduces new fuzzy arithmetic software system, which was developed during research on 
possible applications of unconventional mathematical methods in the field of management. It also 
introduces to the fuzzy arithmetic itself and discuses computational complexity of various means of 
computer implementation of these calculations. This discussion also gives the explanation why from the 
possible alternatives the algorithm based on α-cuts was used in final implementation of the new 
software. The need of this new software arose mainly from the fact that regular mathematical software 
either cannot do fuzzy arithmetic at all, or it offers it on an unsatisfying level. 
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1  Úvod 

Tento příspěvek vychází z práce na grantovém projektu zabývajícím se výzkumem možných 
aplikací nekonvenčních matematických metod v oblasti managementu. 

Pojem „nekonvenční matematické metody“ je dosti široký. Ať už se touto problematikou 
zabýváme ve snaze o praktické aplikace, nebo jen teoreticky, může to zahrnovat rozličné matematické 
metody a modely, často z oblasti soft computingu, z nichž některé jsou dnes již dostupné i v běžném 
matematickém softwaru (jako je např. Matlab1 či Mathematica2[11]), ovšem ne všechny. 

                                                      
1 MATLAB - The Language The Language of Technical Computing. http://www.mahworks.com/products/matlab/ 
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Jednou z oblastí, kterou jsme se chtěli zabývat zejména pro aplikace v managementu, tedy 
pro manažerské rozhodovací úlohy, je využití fuzzifikace jako nástroje k lepšímu matematickému 
podchycení neurčitosti v datech pocházejících z reálného světa, například z kvantitativního výzkumu, 
který lze díky fuzzifikaci doplnit o jisté kvalitativní prvky. 

Metody řízení založené na fuzzifikaci jsou známé a používané v oblasti technických věd, v oblasti 
průmyslu, kde je řídicí i řízená část systému tvořena strojem a je tedy možnost vytvořit celý systém tak, 
aby do něj nezasahovali lidé a nekomplikovali ho tak vágností ve svém vyjadřování a uvažování. Ve zde 
jmenované oblasti technických věd je dobře patrná možnost, aby systémy fungovaly dle jistých 
matematických pravidel bez lidských zásahů. Naopak v oblastech, kde jsou lidé přímo součástmi 
řešených systémů, to tak jednoduché není a vyžaduje to mimo jiné i řešení problematicky přesného 
matematického zachycení nepřesných údajů pocházejících od lidí či jejich vyjádření. 

Tento příspěvek se věnuje konkrétně problematice fuzzy aritmetiky, což je nástroj, 
který umožňuje provádět aritmetické operace klasického typu (jako např. sčítání, násobení atp.) 
na hodnotách, u kterých je jistá míra neurčitosti či nepřesnosti. Jako příklad smyslu či významu takové 
fuzzifikace pro rozhodování manažera můžeme použít třeba situaci, kdy se tento snaží získat zpětnou 
vazbu od zákazníků či obecně osob, na které dopadá jeho rozhodování. Respondenti v případném 
výzkumu mohou odpovídat na otázky sice ochotně, ale jejich odpovědi nemusejí být příliš přesné 
či rozhodné. Dáme-li respondentům například přímo možnost, aby kromě samotné odpovědi na otázky 
vyjádřili i míru sebejistoty či rozhodnosti v dané otázce, umožníme manažerovi odhalit například nízkou 
míru relevance získaných dat. 

Realizace tohoto plánu naráží na problém, že běžný matematický software dnes není běžně 
vybaven nástroji pro fuzzy-aritmetické výpočty, nebo jsou tyto do existujících systémů zavedeny 
komplikovaným či kostrbatým způsobem. Proto byl v rámci řešení našeho grantu vytvořen pro fuzzy 
aritmetiku cela nový samostatný software a jeho popis je tématem tohoto příspěvku. V následujících 
dvou kapitolách budou nejprve popsány dva základní matematické modely, na kterých lze fuzzy 
aritmetiku stavět. Ve zbytku textu pak bude tématem již samotný software, tj. popis jeho designu 
a struktury a také diskuze o dílčích otázkách, které během jeho implementace vyvstaly. Jak se ukázalo, 
implementovat matematický výpočetní model vlastními silami je nejen možné, ale přináší 
to i nezanedbatelnou výhodu v tom, že kromě samotné výsledné možnosti využít vytvořený software 
k potřebným výpočtům můžeme během jeho tvorby proniknout víc do hloubky problematiky 
implementované matematické metody. 

 

2  Princip rozšíření 

Základem fuzzy aritmetiky je tzv. princip rozšíření (extension principle) definovaný L. A. Zadehem 
v roce 19753. Uveďme nejprve stručnou formální definici nejdůležitějších pojmů (viz také [2],[7],[8]). 
 

Nechť   je množina. Pak fuzzy množinou    na nad univerzem   rozumíme zobrazení   do 
intervalu        : 

 

       
 

Potom pro každou funkci       existuje příslušná fuzzy funkce   : 
 

         
 

                                                                                                                                                                      
2 Wolfram Mathematica: Technical Computing Software – Taking You from Idea to Solution. 
http://www.wolfram.com/mathematica/ 
3 Zadeh L. A. The Concept of a Linguistic Variable and its Application in Approximate Reasoning, parts 1-3. Inf. Sciences 
8(1975), 199-249, 301-357; 9(1975), 43-80. 
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Zde    značí množinu všech fuzzy množin nad univerzem X. 
 

Funkce    je definována Zadehovým principem rozšíření pro každou fuzzy množinu    takto: 
 

                 

            

 

 

Dále si definujme kartézský součin fuzzy množin, označme jej   , jako zobecnění množinového 
průniku. Prvek patří do průniku klasických množin právě tehdy, když patří do první a zároveň i do druhé 
množiny. Fuzzifikací operace „a zároveň“ je infimum neboli minimum měr příslušnosti v příslušných 
bodech. 
 

                
                                        

 
Tento vztah pochopitelně platí i pro kartézské součiny vyšších řádů. Důležité také je, že princip 

rozšíření platí i pro funkce definované nad kartézským součinem (což ostatně z výše uvedených vztahů 

přímo plyne). Proto tedy pro každé zobrazení       existuje fuzzy funkce 
 

           
 

Na závěr dodejme, že definice uvedené v této kapitole lze zobecnit i na jinou množinu   než je 
interval      , avšak pro naši práci to nepotřebujeme, takže zůstaneme i nadále pouze u něj. 
 

3  Fuzzy aritmetika bez formalizmů 

3.1  Fuzzifikace aritmetických operací 

Opusťme nyní matematické formalizmy a věnujme se praktické užitečnosti vztahů uvedených 
v předchozí kapitole. Pokusíme se je nyní vidět čistě prakticky. 

Množina nad univerzem   je libovolný výběr prvků z množiny  , kde každý prvek do tohoto 
výběru buď patří, nebo nepatří. Fuzzy množina nad stejným univerzem je výběr prvků, kde každý prvek 
může do tohoto výběru patřit s určitou mírou náležitosti v intervalu od 0 do 1. Hodnota 0 reprezentuje 
„vůbec ne“, hodnota 1 reprezentuje „úplně ano“. Fuzzifikací tedy získáme možnost vyjádřit i „něco mezi“ 
extrémy ano a ne. 

Dále nás budou zajímat čísla. Cílem či smyslem fuzzy aritmetiky je definovat a provádět 
ekvivalenty běžných aritmetických operací nad fuzzifikovanými čísly. Jako příklad si vezměme prostý 
součet dvou čísel. Sčítáme-li například čísla 2 + 5, výsledek je 7. Pokud by číslo 2 nebo číslo 5 nebo 
obě tato čísla byla nepřesná, čili měli bychom sečíst „asi 2“ + „zhruba 5“, výsledek by bylo něco jako 
„asi zhruba 7“. Matematicky lze toto podchytit pomocí fuzzy množin. Zůstaneme-li u reálných čísel, 
pak každé číslo lze chápat jako podmnožinu množiny všech reálných čísel, tedy jednoprvkovou 

množinu nad univerzem  . Fuzzy číslo je pak fuzzy množinou nad  , čili je to množina, kde každé 
reálné číslo má přiřazenou určitou míru v intervalu [0,1], kterou náleží do této fuzzy množiny. 

Nejčastěji se vyskytující vyjádření nepřesnosti ve formě výše použitých přívlastků „asi“ či „zhruba“ 
můžeme vyjádřit pomocí fuzzy množiny, jejíž graf má tvar trojúhelníka. S rostoucí neurčitostí hodnoty 
pak roste šířka základny tohoto trojúhelníka. 
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Obrázek 1: Trojúhelníková aproximace funkce příslušnosti [1] 

 

 
 

Na obrázku 1 vidíme, že hodnota     je „asi A“, přičemž funkce příslušnosti od bodu A, kterému 
říkáme jádro (kernel), je směrem doleva i doprava monotónně nerostoucí. Toto lze zobecnit i na fuzzy 
interval, kdy jádrem není jen jeden bod ale nějaký interval a grafem je pak místo trojúhelníka 
lichoběžník. 
 

Vraťme se nyní zpět k příkladu součtu dvou čísel. Funkce nebo srozumitelněji řečeno operace 
součtu dvou reálných čísel   je binární funkcí definovanou na reálných číslech: 
 

         
 

Princip rozšíření nám pak analogicky definuje operaci součtu dvou fuzzy čísel: 
 

           
 

Toto pojetí neurčitosti je zvlášť výhodné z toho důvodu, že takto fuzzifikované operace přenášejí 
do fuzzy prostředí vlastnosti jak samotných čísel, tak i operací. Čili pokud 2+5 je 7, tak „asi 2“ + „zhruba 
5“ je právě „asi zhruba 7“. Přitom vágním termínem „asi zhruba“ vyjadřujeme to, že nepřesnosti ze dvou 
sčítanců se obě společně objeví ve výsledném součtu. Součet dvou nepřesných čísel je tedy vždy 
méně přesný než každé z těchto dvou čísel. U některých jiných fuzzifikovaných operací 
(např. násobení) je nepřesnost výsledku dokonce ještě větší než součet jednotlivých nepřesností 
operandů. 
 

Z praktického hlediska je také důležité, jak provést skutečný výpočet hodnoty fuzzifikovaného 

součtu    v každém bodě definičního oboru této funkce. Princip rozšíření aplikovaný na náš případ 
binární operace nad reálnými čísly vypadá takto: 
 

                               

                

 

 
Tento vzorec je samozřejmě možno jednoduše zobecnit i na libovolné n-ární operace. 

0

1

AB C
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3.2  Výpočet na počítači 

Pro výpočet na počítači přistoupíme nejprve k diskretizaci univerza. Interval reálných čísel tedy 
rozdělíme na nějaký pevný počet dílků, ve kterých spočítáme hodnoty funkcí příslušnosti. 

Předpokládejme tedy, že pracujeme nad diskrétním nosičem obsahujícím   prvků. Přitom víme, 
že pracujeme s fuzzy čísly, nikoli s obecnými fuzzy množinami, takže oněch   nemusí pokrývat celý 

interval  , ale pouze jeho část s nenulovými hodnotami funkce příslušnosti. 
Samotný výpočet provedeme nejrychleji takto: Vytvoříme si prázdnou fuzzy množinu pro 

výsledek, tj. míra příslušnosti ve všech bodech bude nejprve nulová. Označme si ji   . Potom pro 

každou dvojici   a   spočítáme součet     a pokud menší z hodnot       a       je větší než 

       , aktualizujeme    touto hodnotou. 
Proveďme nyní odhad výpočetní složitosti tohoto algoritmu. Je patrné, že celková výpočetní 

složitost je řádu      , kde   je počet hodnot diskretizovaného univerza. Taková výpočetní složitost 
není uspokojivá a navíc diskretizace univerza vyžaduje poměrně velké prostorové (paměťové) nároky 
a vnáší do výpočtu poměrně značné numerické chyby. (To je názorně vidět na obrázcích 8 a 9 
v publikaci4.) Tento způsob výpočtu, který vychází přímo z definice principu rozšíření, je tedy pro 
praktickou implementaci na počítači nevhodný a proto se ani nebudeme hlouběji zabývat jeho dalšími 
vlastnostmi. V kapitole 0 bude popsán alternativní přístup, který umožní provádět výpočty rychleji. 

 

3.3  Zajímavé vlastnosti fuzzifikovaných operací 

Zajímavé a hodně důležité pro praktické aplikace je, že fuzzifikované aritmetické operace 
zachovávají téměř všechny vlastnosti klasických operací, ze kterých jsou odvozeny. Už na výše 
uvedeném slovním příkladě „asi“ 2 + „zhruba“ 5 = „asi zhruba“ 7 je vidět, že fuzzifikace zachovává 
asociativitu součtu, neboť také „zhruba“ 5 + „asi“ 2 = „asi zhruba“ 7. Lze dokázat, že rovněž zůstávají 
zachovány i další zákonitosti, jako je komutativita operací, identita sčítání s nulou nebo násobení 
jedničkou apod. Přitom fuzzifikace nezachovává jen tyto základní teoretické či formální vlastnosti 
operací, ale jak ukazuje např. práce5, zachována je i podobnost funkcí v obecnějším pojetí, 
což umožňuje na fuzzifikované výpočty nahlížet intuitivním způsobem a umožňuje bezpečně používat 
jazykové operátory (nejen mnohokrát omílané slovíčko „asi“, ale i libovolné další). 

Jelikož zachovaných vlastností je většina, diskutujme nyní konkrétně spíše několik vlastností, 
které naopak zachovány nejsou. Jelikož neurčitost se chová jako numerická chyba a s pokračujícím 
výpočtem se obvykle nezmenšuje, ve fuzzy aritmetice nelze snadno „odčinit“ provedenou operaci. 
Viz následující seznam typických případů nerovnosti: 
 

         

             
         

             

                       

 
U všech zde uvedených nerovností platí, že fuzzy čísla na levé a pravé straně nerovnosti mají 

stejná jádra, ale levá strana má širší základu (support). Označíme-li levou stranu těchto nerovností    

a pravou   , lze napsat: 

               

                                                      
4 Pokorný M. Fuzzy analýza složitých neurčitých soustav – II. In Ekonomika-Management-Inovace. MVŠO Olomouc, č. 
3/2012. ISSN 1804-1299 (papír), ISSN 1805-353X (online). 
5 Bělohlávek R. A Note on the Extension Principle. Journal of Mathematical Analysis and Appl. 248(2000), 678-682. 
Academic Press, ISSN 0022-247X. 



43 

 

4  Fuzzy aritmetika pomocí α-řezů 

Alternativní způsob počítačové implementace fuzzy aritmetiky přináší metoda α-řezů. 
Tu si můžeme představit pomocí poměrně jednoduché úvahy. Zopakujme nejprve definici fuzzy 
množiny: 
 

       
 

Fuzzy množina je tedy funkce zobrazující množinu   do množiny  . V našem případě je     

a        , je tedy vidět, že   je výrazně menší než   (formálněji: má menší mohutnost) a bude tedy 
výhodnější při počítačovém výpočtu diskretizovat množinu  . 
 

Algoritmus α-řezů probíhá takto: Nejprve množinu   rozdělíme na diskrétní prvky. Ty budou 

rovnoměrně rozmístěny po intervalu  , čili pro   prvků zvolíme krok 
 

   
 a dáváme pozor na numerické 

chyby, aby poslední prvek nebyl někde těsně pod nebo těsně nad 1, ale přesně 1. Každou hodnotu 

z takto diskretizované množiny   budeme dále nazývat alfa-hladinou (či α-hladinou). Jelikož pracujeme 
s fuzzy čísly a ne s obecnými fuzzy množinami, každé fuzzy číslo lze nyní reprezentovat pomocí   
dvojic čísel, protože pro každou alfa-hladinu si stačí pamatovat nejmenší a největší hodnotu univerza, 
kde je míra příslušnosti větší nebo rovna dané hodnotě α. 
 

                                
 

Máme-li operandy takto převedené do podoby α-řezů, pak i samotný výpočet fuzzy operace 
můžeme provést přímo nad α-řezy. Pro každé α tedy hledáme největší interval, na kterém je funkce 
příslušnosti výsledku větší nebo rovna tomuto α. Jak víme z předchozí kapitoly, míra příslušnosti nějaké 

binární fuzzy funkce v daném bodě   je rovna supremu minima měr příslušností operandů 
ve všech bodech operandů   a  , pro které je funkce jejich hodnot        rovna dané hodnotě  . 
Přeloženo do srozumitelné řeči: K nalezení výsledného intervalu v dané alfa-hladině stačí počítat danou 
operaci pouze nad intervaly operandů v téže alfa-hladině. Když tento výpočet budeme implementovat 
samostatně pro jednotlivé konkrétní binární operace, lze ho obvykle zjednodušit až na výpočet pouze 

s čísly             vyjadřujícími hranice intervalů α-řezů operandů. 
Výpočet provádíme vždy samostatně pro každou alfa-hladinu, přičemž každý takový výpočet má 

konstantní složitost, takže celkový výpočet má složitost     , což je výrazně lepší než složitost 

     , které jsme dosáhli v předchozí kapitole u algoritmu diskretizace univerza. To platí jak 
pro výpočetní, tak pro prostorovou (paměťovou) náročnost; navíc počet diskrétních prvků   je zde 

obvykle daleko menší než v předchozí kapitole. (  lze volit různě, jak však ukazuje6, v případě α-řezů 
stačí daleko menší hodnoty pro dosažení znatelně přesnějšího výpočtu). 

 

5  Jednotlivé operace pomocí α-řezů 

Podívejme se nyní na implementaci jednotlivých operací na určité alfa-hladině. Předpokládejme 

tuto formu obecné binární operace  : 
 

         
 

Pro každou hladinu alfa pak hledáme levou a pravou hranici intervalu (indexy L a R): 
 

                        

                                                      
6 Pokorný M. Fuzzy analýza složitých neurčitých soustav – II. In Ekonomika-Management-Inovace. MVŠO Olomouc, č. 
3/2012. ISSN 1804-1299 (papír), ISSN 1805-353X (online). 
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V případě, že jeden z operandů fuzzy operace je obyčejným reálným číslem, můžeme jej převést 

na fuzzy číslo jednoduchou fuzzifikací, kde míra příslušnosti bude 1 pro danou hodnotu a 0 pro všechny 
ostatní hodnoty. Dále diskutované vzorce tedy platí i pro kombinaci fuzzy čísel s reálnými čísly 
a dokonce i pro operace nad pouze reálnými čísly (což je samozřejmě i dokladem o jejich správnosti). 

 

5.1  Součet 

Součet je nejjednodušší operací, stačí sečíst levé a pravé hranice intervalů. 
 

         
         

 

5.2  Rozdíl 

U rozdílu odečteme od každé hranice prvního operandu vždy opačnou hranici druhého operandu. 
 

         
         

 

5.3  Součin 

Pro součin platí obdobný vzorec jako pro součet. 
 

          

         
 

5.4  Podíl 

Pro podíl platí vzorec obdobný rozdílu. 
 

           
          

 

5.5  Reálná mocnina 

Reálnou mocninu fuzzy čísla ve tvaru    , kde    , spočítáme takto: 
 

       
  

       
  

 

V případě, že vyjde      , vyměníme je. 
 

5.6  Druhá odmocnina 

Druhou odmocninu fuzzy čísla uvažujeme jen pro kladnou část univerza (platí pro operand 

i výsledek operace), čili              . Spočítáme ji takto: 
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V případě, že vyjde      , vyměníme je. 
 

5.7  Ošetření anomálií 

Jak už bylo uvedeno u mocniny a odmocniny, obecně může u některých operací vyjít levá 
hranice intervalu větší než pravá. V tom případě je stačí vyměnit. 

Další možnou anomálií u nelineárních operací je, že výsledek vůbec nebude fuzzy množinou, 
neboť intervaly na nižších alfa-hladinách budou menší než intervaly nad nimi. Formálně zapsáno, 
tato anomálie se projeví takto: 

 

               nebo         
 

Pro každý takový chybový případ nastavíme levou či pravou hranici intervalu nižší hladiny 
na hranici intervalu vyšší hladiny. 
 

        respektive         
 

Praktické testy naštěstí ukazují, že případy, kdy se vyskytují tyto anomálie, nemají ve skutečných 
aplikacích místo. (Jde o matematické anomálie, kterým v reálném světě zřejmě neodpovídá nic 
smysluplného, takže v reálných úlohách se zřejmě vůbec vyskytovat nebudou.) 

 

6  Návrh a struktura programu 

V předchozích kapitolách byla popsána teorie a matematický model, nad kterým je vytvořený 
software vybudován. Jelikož šlo o práci v experimentální oblasti, která umožňuje poměrně snadno 
ověřovat správnost postulátů přímo v praxi, při práci nebylo až tak moc potřeba vycházet z teoretických 
statí. Kromě samotného matematického modelu však bylo třeba implementovat také další podpůrné 
programové části, které ve výsledku svou rozsáhlostí překonávají samotné fuzzy výpočetní jádro a tvoří 
tak v programu jeho převážnou část. Některé z nich budou diskutovány v této kapitole. 

 

6.1  Základní koncepce 

Vytvořený software je koncipován jako programovatelná kalkulačka. Obrázek 2 ukazuje jeho 
hlavní okno, kde v levé části vidíme zadaný výpočetní program, zbytek okna pak vyplňují grafy 
jednotlivých vypočítaných výsledků. 
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Obrázek 2: Hlavní okno programu 
 

 
 
Kalkulačka umožňuje snadno vytvářet pojmenované proměnné, syntaxe jazyka připomíná 

klasický Basic. Pracovat můžeme s klasickými reálnými čísly (která jsou v počítači ve skutečnosti 
reprezentována mantisou a exponentem, tedy jsou to ve skutečnosti pouze čísla racionální) 
nebo s fuzzy čísly, která se zadávají zapsáním dvou nebo tří čísel za sebe bez mezilehlé interpunkce. 
Je zde tedy využito dosud volné místo v gramatice jazyka, neboť více čísel zadaných za sebou bez 
nějakých operátorů mezi nimi za normálních okolností nemá žádný význam. Jelikož toto je z hlediska 
gramatiky jazyka zcela jednoznačné, není třeba ani zadávat fuzzy čísla do závorky, jak to vidíme na 
obrázku. (Závorky kolem fuzzy čísel jsou tam použity jen pro větší přehlednost.) Při zadání dvou čísel 
oddělených pouze mezerou je toto chápáno jako trojúhelníkové fuzzy číslo, kde první číslo určuje jádro 

fuzzy čísla a druhé číslo udává polovinu základny trojúhelníka. Jinými slovy tedy při zadání       je 
    největším bodem na univerzu menším než  , jehož míra příslušnosti je nulová a     je 
naopak nejmenším bodem na univerzu větším než  , jehož míra příslušnosti je nulová. 

Při zadání tří čísel je situace obdobná: První číslo určuje jádro, druhé udává levou polovinu 
základny a třetí udává pravou polovinu základny trojúhelníka. 
 

Kromě výpočetních operací lze do kalkulačky zadávat i řídicí direktivy za znakem @. Aktuální 
verze programu rozumí dvěma direktivám, jejichž využití také vidíme na obrázku výše: 
 
 @display – zobrazí graf, parametrem může být proměnná, číslo nebo i libovolný výraz 

 
@range – nastaví rozsah (minimální a maximální mez) v budoucnu vytvářených grafů 
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Vyhodnocení probíhá pomocí lexikální a syntaktické analýzy jednotlivých výrazů. Při lexikální 
nebo syntaktické chybě vypíše program hlášení uvádějící typ chyby a místo, kde se tato chyba nalézá. 

 

6.2  Grafy 

Důležitou součástí vytvořeného softwaru je také podpora grafů. Jelikož většina fuzzy operací je 
nelineární povahy, jejich výsledky nejsou trojúhelníky, ale pouze obrazce jim podobné skládající se 
z křivek. 

Metoda α-řezů dává poměrně dosti přesné výsledky, aniž by potřebovala diskretizovat interval   
na nějak velké množství bodů. Parametry diskretizace jsou tedy nastaveny spíše pro potřeby kreslení 
grafu než pro samotné výpočty. Praktické testy ukázaly, že vhodný počet diskrétních hodnot 

na intervalu   je 25. Na obrazovku se grafy kreslí na výšku 101 pixelů a mezilehlé body jsou lineárně 
interpolovány. Praktické testy ukázaly, že tento přístup dává lepší výsledky než například diskretizace 

intervalu   na přesně 101 bodů. 
Grafů lze v okně kreslit libovolné množství opakovaným použitím direktivy @display, limitujícím 

faktorem je jen výška displeje. Šířku grafů lze libovolně měnit změnou šířky okna programu. 
Jelikož fuzzy čísla jsou interpretována pomocí α-řezů, nepřináší změna velikosti obrázku grafu žádné 
komplikace. Každý graf přitom lze nastavit na zobrazení jiného výřezu univerza a toto lze měnit 
i dodatečně (po vykonání výpočtu) napravo u každého grafu. 

Tisk je řešen pomocí exportu grafu ve formě tabulky do Excelu. Tam jsou totiž velmi bohaté 
možnosti pro kreslení a tisk grafů z tabulek a pokoušet se něco srovnatelně kvalitního znovu 
implementovat by znamenalo, že samotná tisková část programu by možná byla i složitější než ostatní 
části programu dohromady. Při exportu dat do Excelu je reprezentace fuzzy čísla z α-řezů převedena 
na reprezentaci diskretizací univerza v daném rozsahu, který je právě vidět na displeji. 

 

6.3  Srovnání s existujícím softwarem 

Jak již bylo naznačeno v úvodu, některé existující komerční produkty pro matematické výpočty 
dnes již také nabízejí podporu pro fuzzy aritmetické výpočty. 

Matlab7 nabízí fuzzy aritmetiku ve svém doplňku Fuzzy Logic Toolbox. Všechny fuzzy operace se 
provádějí jediným příkazem fuzarith8, který má srozumitelnou syntaxi a nabízí tak jednoduché použití. 
Je však omezen na diskrétní univerza a fuzzy množiny popsané konečnými vektory měr příslušnosti 
v jednotlivých bodech těchto univerz. K provedení fuzzy operace je navíc třeba mít obě vstupní fuzzy 
množiny nad stejně diskretizovaným univerzem (čili operace má na vstupu pouze tři stejně dlouhé 
vektory čísel). Jako operace jsou v nabídce jen čtyři základní +, -, *, /. Použitý výpočetní algoritmus není 
v dokumentaci nijak blíže popsán, nicméně vzhledem k popsaným omezením (univerzum musí být 
diskrétní a stejné pro oba operandy) není implementace Matlabu pro praktické nasazení moc výhodná. 

Mathematica9 nabízí fuzzy aritmetiku v balíčku FuzzyLogic10[4]. Zde jsou všechna fuzzy čísla 
reprezentována pomocí trojúhelníků či lichoběžníků. K dispozici jsou opět pouze čtyři základní 
aritmetické operace +, -, *, /. Problém je, jak již bylo diskutováno v kapitole 0, že výsledky nelineárních 
operací nelze reprezentovat pomocí trojúhelníkových či lichoběžníkových fuzzy čísel, Mathematica toto 
řeší tak, že je ukládá ve zvláštních datových strukturách, které nelze použít k dalším výpočtům, 
ale pouze nakreslit do grafu. Toto řešení se tedy jeví jako značně nepraktické. Mathematica však nabízí 
ještě druhou implementaci fuzzy aritmetiky, která je rovněž v balíčku FuzzyLogic, ale obsahuje několik 

                                                      
7 MATLAB - The Language The Language of Technical Computing. http://www.mahworks.com/products/matlab/ 
8 Celikzilmaz A., Turksen B. Modelling Uncertainty with Fuzzy Logic. Springer-Verlag. 2009. ISBN 978-3-540-89923-5. 
9 Wolfram Mathematica: Technical Computing Software – Taking You from Idea to Solution. 
http://www.wolfram.com/mathematica/ 
10 FuzzyLogic – z dokumentace Mathematica, kapitola 1.9 [sejmuto 16.12.2012] 
http://reference.wolfram.com/applications/fuzzylogic/Manual/9.html 
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úprav či vylepšení, jak popisuje kapitola 10 dokumentace11[5]: Fuzzy čísla vstupující do operací zde 
mohou být trojúhelníková, lichoběžníková a také gaussovská (tj. odpovídající Gaussovu normálnímu 
rozdělení). Lineární operace (+, -) jsou prováděny opět klasicky, z nelineárních operací je zde 
implementováno pouze násobení (dělení chybí) a je prováděno tak, že výsledkem je fuzzy číslo nad 
diskretizovaným univerzem. Jaké jsou další možnosti práce s takto diskretizovanými fuzzy čísly, 
ale není z dokumentace jasné. Implementace v produktu Mathematica se tedy jeví jako zdařilejší, 
je však také nedotažená a pro praktické výpočty je rovněž nevýhodná. 

Ve srovnání s uvedenými dvěma produkty je software popisovaný v tomto příspěvku více 
orientován na výpočty v praxi, bez omezení počítá i složitější vzorce, má také jednodušší syntaxi 
a preciznější zpracování grafů na obrazovce. To vše je částečně dáno tím, že jde o striktně 
jednoúčelový software a tak nenese břímě kompatibility s nějakým základním frameworkem, do kterého 
musejí u konkurenčních programů nástroje fuzzy aritmetiky zapadnout. Jako značná výhoda se také 
projevila správná volba výpočetních algoritmů na bázi α-řezů, které jsou ve srovnání s jinými 
alternativami nejvíc flexibilní a zároveň dostatečně výpočetně přesné. 

 

7  Závěr 

Příspěvek představil nový software neboli programový systém pro fuzzy aritmetiku, který byl 
vyvinut při výzkumu možných aplikací nekonvenčních matematických metod v oblasti managementu. 
Zároveň také uvedl do problematiky samotné fuzzy aritmetiky a diskutoval výpočetní složitost různých 
způsobů počítačové implementace těchto výpočtů. 

Provedená analýza ukázala, že metoda či algoritmus založený na α-řezech dosahuje velmi 
dobrých výsledků z hlediska rychlosti, jelikož je pouze lineárně závislý na počtu provedených řezů na 
intervalu [0,1]. Zároveň však vykazuje i velmi dobrou přesnost, jak bylo již ukázáno např. v článku [10]. 

Zkušenosti s provedenou počítačovou implementací fuzzy aritmetiky ukázaly, že takové striktně 
jednoúčelové řešení poskytuje v praxi vyšší míru flexibility a praktické užitečnosti než použití fuzzy 
aritmetických nástrojů zakomponovaných do větších matematických softwarových balíků – tamní 
implementace mají krkolomnější syntaxi a některé dokonce používají poměrně jednoduchou 
implementaci na bázi diskretizace univerza, která z hlediska praktických výpočtů vůbec uspokojivá není. 
Jak se ukázalo, implementovat matematický výpočetní model vlastními silami je nejen možné, 
ale přináší to i nezanedbatelnou výhodu v tom, že kromě samotné výsledné možnosti využít vytvořený 
software k potřebným výpočtům můžeme během jeho tvorby proniknout i více do hloubky problematiky 
implementované matematické metody. 

 
Poděkování 
Tento příspěvek vznikl s podporou a v rámci řešení projektu GAČR P403/12/1811: Vývoj 
nekonvenčních modelů manažerského rozhodování v podnikové ekonomice a veřejné ekonomii. 

Na tvorbě obrázku 1 se podílela Zdeňka Krišová. 
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