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 ب، مرتضی مجاهدی*الفچپق ، فرهاد سلیمانیان قرهالفرؤیا رضایی اینانلو

 

 گروه مهندسي کامپیوتر، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمي، ارومیه، ایرانالف 

 پزشكي بابل، بابل، ایران گروه طب سنتي، دانشكدۀ طب سنتي، دانشگاه علوم ب

 چكیده
ترین مفاهیم مورد استفاده در طب سنتي ایراني بوده و بسیاری از دستورات حفظ سالمتي، تشخیص و درمان  مفهوم مزاج از جمله کلیدی سابقه و هدف:

های پژوهش در طب سنتي  ترین اولویت عیین مزاج از مهمهای استاندارد ت ها بر اساس مزاج تعیین شده هر فرد با دیگران متفاوت است. دستیابي به شیوه بیماری

های خاص و  ها است. استنتاج درخت تصمیم فازی، فرآیند استفاده از نمونه بندی داده های هوشمند برای طبقه ایراني است. درخت تصمیم فازی یكي از الگوریتم

 .ها است بندی نمونه رسیدن به یک مدل عمومي است که هدف آن یادگیری نحوۀ طبقه

سازی تشخیص مزاج استفاده شد. برای این کار، درخت تصمیم فازی با  کاوی و مدل های مربوط به تعیین مزاج افراد برای داده در این مقاله از داده ها: مواد و روش

 .فازی آموزش داده شد ID3 الگوریتم

خشكي ساخته شد و قواعد تولید شده توسط پزشكان متخصص طب سنتي ایراني  گیری یكي برای گرمي، سردی و دیگری برای تری، دو درخت تصمیم ها: یافته

 .از نظر بالیني و میزان صحت قوانین ارزیابي شد

نتایج این  ،سازی تشخیص مزاج در طب سنتي ایراني است صورت گرفته در حوزۀ هوشمند های پژوهش باتوجه به اینكه، این مطالعه جزو اولین گیری: نتیجه

های دیگر با استفاده از  تواند زمینۀ پژوهش واند در سطح عملیاتي توسط متخصصان طب سنتي ایراني استفاده شود، همچنین این پژوهش ميت پژوهش مي

 .های بیشتر باشد های هوشمند و حتي برای تشخیص انواع سوءمزاج با داده سازی و سایر الگوریتم بهینه

 .ني، هوش مصنوعي، درخت تصمیم فازی، یادگیری ماشینبندی مزاج، طب سنتي ایرا طبقه ها: کلیدواژه
 

 

 :مقدمه

در طب سنتي ایراني، بسیاری از دستورهای بهداشتي 

مربوط به سبک زندگي )تدابیر حفظ سالمتي( بر مبنای مزاج 

های  افراد تنظیم شده است. محوریّت مزاج تقریباً همۀ حوزه

منظر اطبای  سازد. از تشخیص و درمان این مكتب را متأثر مي

های ساکن  ها به تعداد انسان طب سنتي ایراني تعداد مزاج انسان

بر روی کرۀ زمین است و در اصطالح، مزاج هر فرد منحصر به 

بندی منابع طب سنتي ایراني هر  خود اوست. بر اساس تقسیم

گروه  8فرد در حین داشتن مزاج منحصر به خود در یكي از 

گروه، یک گروه معتدل و  8این  اصلي مزاج جای دارد. از بین

 تدل شامل چهار مزاج ساده یا مفردهشت گروه دیگر غیر مع

)گرم، سرد، تر و خشک( و چهار مزاج مرکب )گرم و تر،گرم و 

 .خشک، سرد و تر، سرد و خشک( هستند

باتوجه به اینكه مزاج هر فرد، بسیاری از خصوصیات 

دهد،  رار ميجسمي، روحي و فیزیولوژیک او را تحت تأثیر ق

جهت تعیین مزاج هر فرد و تعیین جایگاه او در یكي از 

گانه مزاجي باید همۀ خصوصیات مذکور بررسي  های نه گروه

ها، مزاج فرد به دست آید. منابع  شود تا بر اساس برآیند آن

ها  هایي که بر اساس آن مكتوب طب سنتي ایراني دربارۀ شاخص

راد بپردازد، توافق نظر باالیي طبیب باید به تعیین مزاج پایۀ اف

ها  کدام از شاخص دارند، اما اولویت یا ارجحیت خاصي برای هیچ

 (. در بین متخصصین طب سنتي ایراني نیز 0اند ) قائل نشده

 89شهریور  :افتیدر خیتار

  89آبان  تاریخ پذیرش:
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توافق باالیي بابت تعیین مزاج افراد وجود ندارد؛ لذا دستیابي به 

االیي به وسیلۀ آن بتوان با اطمینان ب ابزارهای استانداری که به

های پژوهشي در طب  تعیین مزاج افراد اقدام نمود از اولویت

 (.1سنتي ایراني است )

رسد علم طب سنتي ایراني برای حرکت در  نظر مي به

راستای کاربردی شدن و توسعۀ هر چه بیشتر، نیازمند 

هایي با دقت و سرعت باال  های هوشمند و سیستم روش

ید و پژوهشگران طب سنتي باشد. با توجه به تأکید اسات مي

های تشخیصي با استفاده از  ایراني به استانداردسازی شاخص

رسد وجود یک  نظر مي آخرین دستاوردهای علمي جدید به

تواند موجب  سیستم واحد برای تشخیص مزاج مي

استانداردسازی و قابلیت اطمینان باال شده و همچنین موجب 

ندگان و پزشكان شود و کن جویي در زمان و هزینۀ مراجعه صرفه

از طرف دیگر تعیین توافق میان مزاج تشخیص داده شده 

های  توسط متخصصین طب سنتي ایراني، با استفاده از سیستم

تواند در ارزیابي بهتر و درمان بر اساس مزاج تشخیص  خبره مي

 .داده شده، راهگشا باشد

هایي است که در  های هوش مصنوعي طیف الگوریتم روش

سازی و  بیني و بهینه بندی، پیش بندی، خوشه های طبقه زمینه

های  کنند. درخت تصمیم یكي از روش گیری عمل مي تصمیم

ها  بندی است. رویكرد درخت تصمیم در بسیاری از زمینه طبقه

بندی الگوها،  کاربرد دارد از جمله: شناسایي الگوها، طبقه

های  ستم، سی  گیری های پشتیبان تصمیم بندی، سیستم کالسه

ترین  ها سریع خبره و غیره؛ زیرا در مقایسه با سایر روش

ویژه در شرایطي که فضای نمونه بزرگ است؛ عالوه  باشد، به مي

بر این مهیا کردن داده آسان و درک آن نیز برای افراد غیر فني 

بندی  تر است. مزیت دیگر آن، این است که توانایي طبقه آسان

طور  ای را دارد. درخت تصمیم به دو نوع دادۀ عددی و رتبه

آمیزی در تشخیص و انتخاب درمان مناسب در پزشكي  موفقیت

رود. مزیت اصلي رویكرد درخت تصمیم نشان  کار مي نوین به

هاست. درخت تصمیم فازی که حاصل ترکیب  دادن راه حل

باشد، مدلي سیستماتیک ارائه  و تئوری فازی مي ID3 الگوریتم

توانند در  های زیستي با استفاده از آن مي کند که سامانه مي

برابر تغییرات محیطي واکنش سریع و مناسب داشته باشند. 

مزیت دیگر این رویكرد، توانایي کار با متغیرهای کالمي است 

که دانش حاصل از آن برای انسان از قابلیت درک باالیي 

دلیل فازی بودن توانایي  باشد. این رویكرد به برخوردار مي

های  رخورد با عدم قطعیت را داشته و با در نظر گرفتن حالتب

مختلف در پایگاه داده، واکنش مناسب در برخورد با تغییرات 

 (.1محیطي دارد )

های خبرۀ امروزی،  ترین انواع سیستم یكي از عمومي

 و Newell های مبتني بر قاعده هستند. بر اساس نظرات سیستم

Simon  نسان و یا ادراک و افهام آن حل بیشتر مسائل توسط ا

بیان کرد.  «اگر ... آنگاه ...»توان با قواعد تولیدی از نوع  را مي

که موتور استنتاج –های هوشمند  باتوجه به اینكه الگوریتم

الهام گرفته از  -دهند های خبرۀ جدید را تشكیل مي سیستم

پردازشگر ادراکي انسان هستند، نتایج موتور استنتاج 

خبرۀ جدید با نتایج پردازشگر ادراکي انسان  های سیستم

های حل  مشابهت دارند. بر خالف دانش مربوط به تكنیک

مند است؛ یعني  مسائل عمومي، دانش یک فرد خبره حوزه

دهندۀ  محدود به یک دامنۀ خاص است. دامنۀ یک مسئله، نشان

حوزۀ خاصي همچون حوزۀ پزشكي، مالي، مهندسي یا غیره 

خوبي حل کند.  تواند مسائل آن را به خبره مي است که یک فرد

اند که مثل افراد خبره در  های خبره طوری طراحي شده سیستم

  یک حوزۀ خاص مهارت داشته باشند.

های خبره از اهمیت خاصي  استدالل یا استنتاج در سیستم

برخوردار است؛ زیرا استدالل یک تكنیک عمومي است که 

(. 4کنند ) سائل را حل ميهای خبره به کمک آن م سیستم

طور که از نام درختان تصمیم مشخص است، برای  همان

روند. این ساختارها شبیه درخت  کار مي پشتیباني از تصمیم به

ها را سطح به سطح در درخت  بوده و اطالعات مربوط به داده

(. درخت 5کند تا اینكه به نتیجۀ نهایي برسد ) نگاشت مي

قابل فهم بودن تكنیک محبوبي در دلیل سادگي و  تصمیم به

شود. به عبارت دیگر درخت تصمیم  داده کاوی محسوب مي

کند و نیاز به فرد  خود به تنهایي همۀ مطالب را توصیف مي

ای نیست تا خروجي را تفسیر کند. در واقع این یک روش  خبره
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تر از  گرافیكي است و به این دلیل تفسیر آن شاید ساده

 بندی باشد.  قههای دیگر طب تكنیک

های خبره دارای چندین خصوصیت قابل توجه  سیستم

 :(4هستند )

تخصص چندگانه: سطح دانش و تخصصي که از ترکیب 

آید از سطح دانش یک فرد  دست مي دانش چند فرد خبره به

 خبره بیشتر است. 

های خبره، از این بابت که  افزایش قابلیت اطمینان: سیستم

کنند و یا به موقع  برۀ بشری فراهم ميدیدگاه دومي را برای خ

بروز اختالف نظر میان افراد خبره، دیدگاه دومي را مطرح 

 شوند.  کنند موجب اطمینان خاطر کاربر مي مي

هایي  توان در محیط را مي های خبره کاهش خطر: سیستم

کار برد.  ها برای انسان خطرناک است، به که حضور در آن

ام و بقای سیستم )که حاوی تجربه افزایش قابلیت دسترسي، دو

و دانش بسیاری از متخصصان است(، کاهش هزینه، پاسخ 

پاسخ کامل، ثابت و غیرحساس در سریع )تشخیص سریع(، 

پرتي و شرایط خاص در سیستم  همۀ مواقع )خستگي و حواس

وجود ندارد(، قابلیت توضیح استدالل و بانک اطالعاتي هوشمند 

 های خبره است. مهای سیست از سایر ویژگي

منطق فازی برای اولین بار در جهان توسط پروفسور 

های  گونه که منطق کالسیک پایه زاده معرفي شد. همان لطفي

دهد، منطق فازی نیز  های خبرۀ معمولي را تشكیل مي سیستم

های خبرۀ فازی  های خبرۀ فازی است. سیستم مبنای سیستم

د استدالل عقل سلیم عالوه بر پرداختن به عدم قطعیت، قادرن

بندی کنند که انجام آن برای  فهم را مدل یا استدالل عامه

(. در اغلب تجزیه 9، 9های معمولي بسیار دشوار است ) سیستم

شود که ما با معیارهای دقیق سروکار داریم  ها فرض مي و تحلیل

صورت مقادیر عددی یا  ها به و این دقت از طریق بیان پدیده

آید. اگرچه استفاده از مقادیر  دست مي هبندی شده ب طبقه

تثبیت شده کاربردهای زیادی دارند اما طبیعت مفاهیم بشری 

کنند، زیرا این مفاهیم به انتزاعي و غیر دقیق  را منعكس نمي

 (.8بودن تمایل بیشتری دارند )

افزارهای تشخیص و درمان طراحي شده بر اساس  نمونه نرم

)شرح و  DENDRALبرنامه  یستم خبرۀ پزشكي عبارتند ازس

 MYCINافزار  بیان ساختار مولكولي و تحلیل شیمیایي(، نرم

)تشخیص  PUFFافزار  تشخیص و درمان بیماری میكروبي(، نرم)

های  تشخیص بیماری) XBONEافزار  های ریوی(، نرم بیماری

های  نظارت بر بیماران نیازمند مراقبت) VMافزار  نرماستخواني(، 

)آموزش در امور مدیریت بیهوشي(،  ATTENDINGویژه(، 

CADUCEUS های مربوط به طب داخلي(. )تشخیص بیماری 

 پیشینۀ تحقیق

های درمان  اکنون جامعۀ پزشكي جهان به اهمیت روش

برده است. گسترش   طبیعي و مكاتب طب سنتي و مكمل پي

العادۀ طب سنتي چین، طب تبتي، کایروپراکتیک، آیورودا،  فوق

دهندۀ این  و صدها مكتب و روش گوناگون، نشان هومیوپاتي

هاست  در طب سنتي چین سال(. 8حرکت عظیم جهاني است )

های متعددی در زمینۀ هوشمندسازی تشخیص و  که پژوهش

های خبرۀ تشخیص انجام شده است.  درمان و همچنین سیستم

 توان موارد زیر را نام برد: های انجام شده مي از جمله پژوهش

بره برای پشتیباني از تشخیص و درمان در طب سیستم خ

یار طب گیاهي مبتني بر وب  سیستم تصمیم (،00)سنتي چیني

های طب  مقالۀ مروری بررسي پیشرفت (،01)برای تجویز دارو 

بندی بیماران با استفاده از یادگیری ماشین  چیني در طبقه

سیستم خبرۀ خودیادگیر برای تشخیص در طب سنتي  (،01)

ها نیز مشخص  (، همچنان که از عنوان این پژوهش01)چیني

های  ها با استفاده از الگوریتم داده بندی است، در زمینۀ طبقه

کاوی در دنیای واقعي در تشخیص و درمان  هوشمند است. داده

های مرتبط در  بالیني طب سنتي چیني نیز از جمله پژوهش

گری با (. پژوهش دی04کاوی در طب بالیني است ) زمینۀ داده

سازی دانش و کسب فرمول داروهای سنتي گیاهي  عنوان مدل

ای از  کاوی است که شاخه ( و متن05با استفاده از متن )

پردازد. پژوهش  سازی مي شود و به مدل کاوی محسوب مي داده

کاربرد تئوری فازی در سیستم تشخیص با استفاده از معاینۀ 

از منطق فازی در( نیز استفاده 09زبان در طب سنتي چیني )
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ها تنها  دهد. این پژوهش تشخیص معاینۀ زبان را نشان مي

های صورت گرفته در این  هایي از حجم انبوهي از پژوهش نمونه

 زمینه است که از گذشته تاکنون هنوز هم ادامه دارد.

های مزاج و سوءمزاج که  ایراني، بسیاری از تشخیص در طب

و آموزش در این رشته ترین نیازهای پژوهش  از ابتدایي

صورت  باشند، با استفاده از منابع طب سنتي ایراني که به مي

گیرد و متخصصین با معیارهای  کیفي بیان شده است، انجام مي

های استاندارد شده به  بسیار زیاد بدون معیار و شاخص

پردازند و این مورد موجب ایجاد تناقض  تشخیص و درمان مي

مكرر به این مجموعه شده و فعالً تنها  بین بیماران در مراجعات

باشد. عالوه بر  ابزار استاندارد موجود پرسشنامۀ تعیین مزاج مي

رسد، هوشمندسازی تشخیص مزاج  نظر مي مشكل ذکر شده به

تواند موجب باال رفتن سرعت و اطمینان، پرهیز  و سوءمزاج مي

. جویي زمان پزشكان شود از سؤاالت و کارهای تكراری و صرفه

پژوهش انجام شده برای پرسشنامۀ خوداظهاری تعیین مزاج با 

شامل  «بررسي پایایي و روایي پرسشنامۀ تعیین مزاج»عنوان 

-باشد که جهت تعیین وضعیت مزاج از نظر گرمي ده سؤال مي

رود. این پرسشنامه توسط  کار مي خشكي به-سردی و تری

ت بررسي مجاهدی و همكاران طراحي و روایي و پایایي آن تح

های مرتبط  (. در این مقاله استخراج گویه09گرفته است ) قرار

با تعیین مزاج با استفاده از منابع طب سنتي ایراني با محوریت 

های اولیۀ این  گزارش شده است. تعداد گویه قانونکتاب 

گویه بود. در مرحلۀ بعدی روایي صوری و  51پرسشنامه 

های کمي و کیفي  روشمحتوای پرسشنامه انجام شده که با 

ماند. پرسشنامۀ  گویه باقي  49گرفته است و نهایتاً  صورت

دست آمده، توسط داوطلباني پر شده بود که قبالً توسط  به

های )گرم/سرد( و )مرطوب/خشک(  پزشكان متخصص به گروه

بندی شده بودند. با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون  گروه

ال منجر شده که با پاسخ دادن به سو 01لجستیک، نهایتاً به 

شود. ضرایب کاپای  ها مزاج شخص درست تشخیص داده مي آن

و گزینش سؤاالت استفاده  وزني و آلفای کرونباخ برای ارزیابي

 .شده است

 :ها مواد و روش

 روش بررسی

باتوجه به اینكه در حال حاضر ها:  آوری داده جمع

ندارد و همچنین  های زیادی در طب سنتي ایراني وجود داده

های قابل اطمیناني داشته باشیم از مجموعه  برای اینكه داده

این . ( استفاده کردیم08های مجاهدی و همكاران ) داده

های افرادی است که  رکورد از ویژگي 51ها شامل  مجموعه داده

ها برای  اند. در واقع این مجموعه داده تشخیص مزاج شده

تا قواعد تشخیص مزاج تولید  شوند آموزش درخت استفاده مي

ویژگي ابتدایي  10ها دو دسته هستند،  این ویژگي شوند.

و کبد و  متریک است که به سنجش دمای محیط و قلب

مانند: جنسیت، دور سر، طول انگشت  پردازد، پیشاني وغیره مي

سبابه، سن، دور کمر، پهنای شانه، دمای محیط، قطر قدامي 

، دمای سبابۀ راست، پهنای سر، خلفي سر، پهنای قفسۀ سینه

پهنای کف پا، دمای کف دست، شمارۀ کفش، پهنای قفسۀ 

سینه، دمای مچ، ارتفاع سر، عمق سینه در محل نوک پستان، 

دمای کبد، پهنای کف دست، عمق قفسۀ سینه در محل چین 

زیر پستان، دمای قلب، طول کف دست، طول کف پا، دمای 

قوزک پا، وزن، پهنای مفصل پیشاني، پهنای مچ دست، پهنای 

ترین قسمت ساق پا، قد، فاصلۀ نوک  سبابه، پهنای باریک

سوال  18ها شامل  های داده انگشتان دو دست. بقیۀ ویژگي

گزینه است.  5طرح شده از افراد هستند که هر سؤال دارای 

 .اند نشان داده شده 0ها در جدول  این ویژگي

ین کار استخراج دانش از اهداف اصلي اها:  سازی داده مدل

ترین  و الگوها برای حل یک مسئلۀ خاص است. یكي از معمول

ها  کاوی، استخراج قوانین از مجموعۀ داده موارد استفادۀ داده

سازی داده از درخت تصمیم فازی  است. در این مقاله برای مدل

آموزش  ID3استفاده شده است که با استفاده از الگوریتم 

 مورد نظر را تولید کند. بیند تا قوانین مي

ها و متغیرهای زباني مجموعۀ  ها، کالس معرفي ویژگي

شود.  های طب سنتي ایراني بدین صورت تشریح مي داده

 ,A={A1ها  وسیلۀ مجموعۀ ویژگي به U={u} مجموعۀ جهاني

… , Ak} های طب (. در مجموعۀ داده08شود ) تعریف مي 
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ست. که باتوجه به ویژگي ا 91شامل  Aسنتي ایراني مجموعۀ 

 ها تقریباً در یک ردۀ سني قرار دارد از  اینكه سن تمام نمونه

ها بر اساس جنسیت  ویژگي سن و همچنین با مرتب کردن داده

ویژگي 98نظر شد. به این ترتیب،  نیز از ویژگي جنسیت صرف

 های غیرعددی( ها )ویژگی . سؤاالت موجود در مجموعۀ داده1جدول

D1کنند در مورد گرمي و  یان، دست شما را لمس مي: وقتي اطراف

 گویند؟ سردی آن چه مي

D21وضعیت زیر و بم بودن صدای شما چگونه است؟ : 

D2 ری و خشكي پوست شما چگونه است؟ت: وضعیت D22بلندی صدای شما نسبت به اطرافیان چگونه است؟ : 

D3وضعیت چاقي و الغری شما نسبت به سایرین چگونه است؟ : D23 هنگام صحبت کردن کلمات یک جمله را چگونه اَدا :

 کنید؟ مي

D4نسبت عضالت و چربي در بدن شما چگونه است؟ : D24 هنگام صحبت کردن چند جمله متوالي را چگونه اَدا :

 کنید ؟ مي

D5سرعت رشد موی شما نسبت به همساالنتان چگونه است؟ : D25سرعت خشم و عصبانیت شما چگونه است؟ : 

D6: پشتي چگونه  وضعیت موی سر شما از نظر پرپشتي یا کم

 است؟

D26 سرعت حرکات جسمي شما نسبت به اطرافیان چگونه :

 است؟

D7است؟  : ضخامت موی سر شما نسبت به سایرین در چه حدی D27سرعت پلک زدن شما نسبت به اطرافیان چگونه است؟ : 

D8حالت موی سر شما نسبت به سایرین چگونه است؟ : D28یک از  : رنگ ادرار صبحگاهي در حاالت عادی به کدام

 تر است؟ های زیر نزدیک رنگ

D9رنگ موی سر شما در محدودۀ کدام گزینه است؟ : D29میزان بوی ادرار شما در حاالت عادی چگونه است؟ : 

D10ها  یک از گزینه : رنگ پوست بدن شما در محدودۀ کدام

 باشد؟ مي

D30های  یک از رنگ ر حاالت عادی به کدام: رنگ مدفوع شما د

 تر است؟ زیر نزدیک

D11باشد؟ : وضعیت کف دست شما در چه حد مي D31میزان بوی مدفوع شما در حاالت عادی چگونه است؟ : 

D12 وضعیت کوچكي و بزرگي کف پای شما در چه حد :

 باشد؟ مي

D32ماند  جای مي : رنگ عرق بدن شما که بر روی لباس روشن به

 تر است؟ های زیر نزدیک یک از رنگ ه کدامب

D13باشد؟ : وضعیت پهنای کف پای شما در چه حد مي D33های روزمره نسبت به  : قدرت ارادۀ خود را در فعالیت

 دانید؟ اطرافیان چگونه مي

D14 )وضعیت غضروف حنجره )برجستگي سفت جلوی گردن :

 باشد؟ شما نسبت به بافت نرم اطراف آن چگونه مي

D34 هنگام مطالعه، سرعت درک مطلب خود را نسبت به :

 دانید؟ اطرافیان چگونه مي

D15باشد؟ : وضعیت شكل بیني شما چگونه مي D35دانید؟ : شجاعت خود را در مقایسه با دیگران چگونه مي 

D16سرعت تأثیرپذیری شما ازسرما و گرما چگونه است؟ : D36مقایسه با دیگران  بیني خود را در : میزان بدبیني و خوش

 دانید؟ چگونه مي

D17 ،سرعت تأثیرپذیری شما از غذاهای با طبع گرم مانند عسل :

جات، فلفل یا غداهای با طبع سرد مانند دوغ، ماست و خیار  ادویه

 چگونه است؟

D37دانید؟ : میزان امیدواری خود را نسبت به آینده چگونه مي 

D18طور  ته باشید به: اگرمحدودیت زماني جهت خواب نداش

 روز نیاز دارید؟ متوسط به چند ساعت خواب در شبانه

D38 میزان نشاط روحي خود را نسبت به دیگران چگونه :

 دانید؟ مي

D19 در نوجواني سرعت رشد جسمي شما نسبت به همساالنتان :

 چگونه بوده است؟

D39نازکي( و قساوت )سنگدلي( خود را در  : میزان رقت قلب )دل

 دانید؟ با دیگران چگونه مي مقایسه

D20قوت صدای شما نسبت به اطرافیان چگونه است؟ :  
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 مدلي بر مبناي ... ۀارائ 

 طب سنّتي اسالم و ايران ۀمجلّ  --- 090

 مانده در ساخت درخت تصمیم دخیل داده شد.  باقي

ویژگي اول متریک هستند، نیاز به  18باتوجه به اینكه 

طب سنتي ایراني های  سازی دارند. در مجموعۀ داده فازی

و  «کمتر از میانگین»  مقدارها، دو  متغیرهای زباني برای ویژگي

شد و به جای ویژگي در نظر گرفته  «بیشتر از مقدار میانگین»

قرار گرفت،  BMIیا همان  «شاخص تودۀ بدني»وزن، ویژگي 

 5/08که مجموعۀ متغیرهای زباني این ویژگي به صورت 

BMI<  15یعني الغر و<BMI<  5/08  یعني نرمال و مقدار

BMI باشد. در واقع به جای  ضافه وزن ميیعني ا 15تر از  بزرگ

و  «کمتر از میانگین»ها دو مقدار  تمام اعداد موجود در ستون

و ستون وزن نیز به سه مجموعه تقسیم  «بیشتر از میانگین»

و  «نرمال»، «الغر»شد و به جای اعداد مربوط به وزن مقادیر 

سازی  گیرد. به مراحل انجام این فرایند، فازی قرار مي «چاق»

 گویند. مي

کمتر از »برای مشخص کردن مرز بین دو متغیر زباني 

در هر ستون از مقدار میانۀ  «بیشتر از میانگین»و  «میانگین

اعداد استفاده شد که این مقدار با استفاده از روش آزمون و 

خطا مشخص شد. در هر ستون، میانه برای زن و مرد جدا شد 

قع با اینكه برای هر تا دقت آموزش درخت بهبود یابد. در وا

سازی،  ستون دو جنسیت زن و مرد وجود دارد ولي پس از فازی

باقي  «بیشتر از میانگین»و  «کمتر از میانگین»فقط مقادیر 

ها اعمال شد  ماند. در واقع تفاوت میان زن و مرد در ستون

ای  های جداگانه های زن و مرد درخت بدون اینكه برای داده

سازی، درخت تصمیم را با استفاده از  رسم شود. پس از فازی

سازی از زبان  فازی آموزش داده و برای پیاده ID3الگوریتم 

نویسي جاوا استفاده کردیم و قوانین مربوط به تشخیص  برنامه

 مزاج تولید شدند.

 تصمیم فازی با استفاده از الگوریتمساخت درخت 

ID3 

یتم برای ساخت درخت تصمیم فازی با استفاده از الگور

ID3 :مراحل زیر را داریم 

 شود. برای هر گروه محتوای اطالعات فازی محاسبه مي 

 بندی  برای هر ویژگي باقیمانده که در مسیر برای بخش

 شود. استفاده نشده است، بهرۀ اطالعات فازی محاسبه مي

  گروه فعلي با استفاده از ویژگي که بهره اطالعاتي را بیشینه

 شود. کند بسط داده مي مي

معمولي است با این تفاوت  ID3این درخت شبیه به درخت 

توانند در چندین گروه با ضرایب  های آموزشي مي که نمونه

 عضویت مختلف وجود داشته باشند.

 در این الگوریتم اطالعات زیر را داریم:

 {1,2,..., N}E   ،مجموعۀ آموزشي

1 2A {A , ,..., }mA A  مجموعۀ

،ها ویژگي
1 2(A ) {A , ,..., }

ii i i imA A  دامنۀ ویژگي

Ai  1و 2( ) { , ,..., }mC c c c ها است. مجموعۀ کالس 

 

 : Dبرای گروه فعلي  مرحلۀ اول:

 a 0)( با داشتن معیار 1)   ها، اگر  برای برگ

k {1,2,...,n} طوری که  بهkf ( )D   در نتیجه ،

D برگ است. 

 b ) اگر والد گروهD ها استفاده شده باشد  بندی در تمام شاخه

 گروه برگ است و Dدر نتیجه 
*

*

M ( c )

M ( )
k

k

D
f

D


 . 

برگ نیست، آنتروپي فازی را محاسبه  Dاگر  مرحلۀ دوم:

)کن. , )iFE D A  که در آنiA هایي هستند که در  ویژگي

اند و سپس  شاخه شدن، در گروه والد استفاده نشده فرایند شاخه

 کنیم. ترین آنتروپي را برای گسترش استفاده مي گروه کوچک

m*اگر  M ( )ij ijD A   ،
1

jk

i i jj
m m


  ،
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1

n

ij ijkk
m m
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که شاخۀ جدیدی  را تا زماني 1و  0مراحل  مرحلۀ سوم:

 نباشد تكرار کن.

 درخت تولید شده را تبدیل به قوانین کن. مرحلۀ چهارم:

قوانین تولید شده برای تشخیص گرمي و سردی در  

د شده برای تشخیص تری و خشكي در و قوانین تولی 1جدول

های حاصل از  در مرحلۀ سوم یافته اند. نشان داده شده 1جدول

ترسیم درخت تصمیم توسط متخصص طب سنتي ایراني 

کنترل شد و احتمال اینكه فعالً این درخت تصمیم توانایي اولیه 

 جهت تعیین مزاج افراد را دارد یا خیر بررسي شد.

 :ها یافته

ت آمده و قوانین تولید شده با استفاده از درخت دس نتایج به

آورده شده است.  1و  1تصمیم فازی به شرح زیر در جداول 

انجام شده است که  9تا  1گذاری این قوانین از اعداد  ارزش

دهندۀ این است که قانون کامالً نادرست و  نشان «1»ارزش 

 دهندۀ این است که قانون تولید شده کامالً نشان «9»ارزش 

صحیح است و اعداد بین صفر و شش میزان صحت قانون را 

تر است.  شود، صحیح تر مي نزدیک 9دهد که هر چه به  نشان مي

گذاری  بر اساس درجۀ صحت قوانین ارزش 9تا  0مقادیر 

 اند. شده

 :بحث

رسد این مطالعه، اولین پژوهش صورت گرفته در  نظر مي به

سنتي ایراني است.  هوشمندسازی تشخیص مزاج در طب زمینۀ

های کم صورت گرفت و هدف این  انجام این مقاله با تعداد داده

دست آمده سنجیده شود  بود که میزان دقت الگوریتم و نتایج به

ای برای  توانند مقدمه ها مي تا مشخص شود این پژوهش

های آینده در این زمینه و با قدرت بیشتر و حجم نمونه  پژوهش

ای حرکت در راستای کاربردی شدن و های بیشتر، بر داده

 افزارهای کاربردی شوند یا نه.  تبدیل به نرم

 

 

 

 

 

دست آمده از ساخت درخت، قواعد قابل قبولي  نتایج به

و تولید کرده و مورد تأیید پزشک متخصص قرار گرفته است 

تواند  های بعدی در این زمینه مي رسد پژوهش نظر مي به

د.در مبحث یادگیری ماشین، هر راهگشای مشكالت موجود باش

تر  های آموزشي بیشتر باشد، یادگیری دقیق قدر تعداد داده

 شود.  مي

های  ترین محدودیت در این پژوهش، تعداد کم داده مهم

شد الگوریتم با تنوع بسیار کمي از  آموزشي بود که موجب مي

ها مواجه شده و یادگیری کاملي صورت نگیرد. مسئلۀ  نمونه

موجب شد این مشكل بیشتر نمود پیدا کند و تنوع  دیگری که

هایي بودند که تا حدود زیادی  ها را محدودتر کند، داده داده

ها با وجود تعداد کم در حیطۀ  این نمونهشبیه به هم بودند.

ها بسیار شبیه به هم و  سني مشابه نیز بوده و در برخي ویژگي

 .تقریباً در محدودۀ یكسان قرار داشتند

  :گیری نتیجه

شناسي افراد، با استفاده از  های مزاج در این مقاله داده

بندی شده و افراد به  الگوریتم درخت تصمیم فازی طبقه

های گرم/سرد و تر/خشک تقسیم شدند. نتایج تولید شده  گروه

در ارزیابي پزشک متخصص طب سنتي ایراني تأیید شد که 

باشد تا به  های تكمیلي تواند نقطۀ شروعي برای پژوهش مي

 مرحلۀ کاربردی شدن و توسعه در سطح کشور برسد. 

دسات آماده،    شود باتوجه باه نتاایج مثبات باه     پیشنهاد مي

هاا، در اولاین    دلیل اهمیت انتخاب ویژگاي در مجموعاۀ داده   به

پژوهش بعدی انتخاب ویژگاي انجاام و ساپس درخات تصامیم      

هاا   وریتمفازی ساخته شود و در ادامه، ساخت درخت با سایر الگ

 دست آمده با این مقاله مقایسه شود. نیز انجام شده و نتایج به
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 مدلي بر مبناي ... ۀارائ 

 طب سنّتي اسالم و ايران ۀمجلّ  --- 091

 

 

 

 

 فازی ID3قوانین تولید شده برای تشخیص گرمي و سردی با استفاده از الگوریتم  .1جدول 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ردیف

ارزش 

قانون 

تولید 

 شده

 شرح قوانین تولید شده

 سرد است. اگرشخص الغر باشد دارای مزاج 4 0

 اگر شخص وزن نرمال داشته و هنگام صحبت کردن جمالت متوالي را با فاصله بیان کند، دارای مزاج سرد است. 4 1

1 0 
اگر شخص وزن نرمال داشته و هنگام صحبت کردن جمالت متوالي را نه با فاصله و نه متصل بیان کند و دمای 

 ریک داشته باشد، دارای مزاج معتدل است.قلبش کمتر از میانگین بوده و پهنای کف پای با

4 1 

اگر شخص وزن نرمال داشته و هنگام صحبت کردن جمالت متوالي را نه با فاصله و نه متصل بیان کند و دمای 

قلبش کمتر از میانگین بوده و پهنای کف پای متوسط داشته باشد و پهنای شانه باریک باشد، دارای مزاج گرم 

 است.

5 1 

زن نرمال داشته و هنگام صحبت کردن جمالت متوالي را نه با فاصله و نه متصل بیان کند و دمای اگر شخص و

قلبش کمتر از میانگین بوده و پهنای کف پای متوسط داشته باشد و پهنای شانه پهن باشد، دارای مزاج سرد 

 است.

9 0 
فاصله و نه متصل بیان کند و دمای  اگر شخص وزن نرمال داشته و هنگام صحبت کردن جمالت متوالي را نه با

 قلبش کمتر از میانگین بوده و پهنای کف پای پهن داشته باشد، دارای مزاج گرم است.

9 5 
اگر شخص وزن نرمال داشته و هنگام صحبت کردن جمالت متوالي را نه با فاصله و نه متصل بیان کند و دمای 

 ت.قلبش بیشتر از میانگین باشد، دارای مزاج گرم اس

8 0 
اگر شخص وزن نرمال داشته و هنگام صحبت کردن جمالت متوالي را متصل بیان کند و سرعت خشم و عصبانیت 

 کم داشته باشد، دارای مزاج سرد است.

8 0 
اگر شخص وزن نرمال داشته و هنگام صحبت کردن جمالت متوالي را نه متصل و نه با فاصله بیان کند و سرعت 

 داشته باشد، دارای مزاج گرم است. خشم و عصبانیت متوسط

01 4 
اگر شخص وزن نرمال داشته و هنگام صحبت کردن جمالت متوالي را نه متصل و نه با فاصله بیان کند و سرعت 

 خشم و عصبانیت زیاد داشته باشد، دارای مزاج گرم است.

 رای مزاج معتدل است.اگر شخص اضافه وزن داشته باشد و دمای کبد کمتر از میانگین باشد، دا 1 00

 اگر شخص اضافه وزن داشته باشد و دمای کبد بیشتر از میانگین باشد، دارای مزاج معتدل است. 1 01
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 فازی  ID3. تشریح قوانین تولید شده برای تشخیص تری و خشكي با استفاده از الگوریتم 1جدول 

 

 

 ردیف

ارزش 

قانون 

تولید 

 شده

 شرح قوانین تولید شده

 اگر شخص الغر باشد، دارای مزاج خشک است. 9 0

1 1 
اگر شخص وزن نرمال داشته و شخص بدبیني باشد و همچنین پهنای قفسۀ سینه کمتر از میانگین باشد، 

 دارای مزاج خشک است.

1 0 
اگر شخص وزن نرمال داشته و شخص بدبیني باشد و همچنین پهنای قفسۀ سینه بیشتر از میانگین باشد و 

 رعت رشد موی کم داشته باشد، دارای مزاج تر است.س

4 1 
اگر شخص وزن نرمال داشته و شخص بدبیني باشد و همچنین پهنای قفسۀ سینه بیشتر از میانگین باشد و 

 سرعت رشد موی نرمال داشته باشد، دارای مزاج تر است.

5 4 
سۀ سینه بیشتر از میانگین باشد و اگر شخص وزن نرمال داشته و شخص بدبیني باشد و همچنین پهنای قف

 سرعت رشد موی زیاد داشته باشد، دارای مزاج خشک است.

9 0 
بیني باشد و دمای قلبش کمتر از میانگین باشد،  اگر شخص وزن نرمال داشته و شخص نه بدبین و نه خوش

 دارای مزاج تر است.

9 0 
باشد و دمای قلبش بیشتر از میانگین باشد، بیني  اگر شخص وزن نرمال داشته و شخص نه بدبین و نه خوش

 دارای مزاج تر است.

8 4 
بیني باشد و دارای پوست نرم بوده و از سرما تأثیرپذیر باشد،  اگر شخص وزن نرمال داشته و شخص خوش

 دارای مزاج تر است.

8 0 
و گرما تأثیرپذیری بیني باشد و دارای پوست نرم بوده و از سرما  اگر شخص وزن نرمال داشته و شخص خوش

 یكسان داشته باشد و دمای سرش کمتر از میانگین باشد، دارای مزاج خشک است.

01 0 
بیني باشد و دارای پوست نرم بوده و از سرما و گرما تأثیرپذیری  اگر شخص وزن نرمال داشته و شخص خوش

 ت.یكسان داشته باشد و دمای سرش بیشتر از میانگین باشد، دارای مزاج خشک اس

00 0 
بیني باشد و دارای پوست نرم بوده و از گرما تأثیرپذیری داشته  اگر شخص وزن نرمال داشته و شخص خوش

 باشد، دارای مزاج تر است.

01 4 
بیني باشد و دارای پوست معمولي باشد، دارای مزاج معتدل  اگر شخص وزن نرمال داشته و شخص خوش

 است.

01 0 
بیني باشد و دارای پوست خشک باشد و طول کف پای کمتر از  شخص خوش اگر شخص وزن نرمال داشته و

 میانگین داشته باشد، دارای مزاج معتدل است.

04 0 
بیني باشد و دارای پوست خشک باشد و طول کف پای بیشتر از  اگر شخص وزن نرمال داشته و شخص خوش

 میانگین داشته باشد، دارای مزاج تر است.
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