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منظور تشخيص  ژنتيك به الگوريتم گيري فازي با استفاده از سازي درخت تصميم بهينه

 مزاج در طب سنتي ايران
 

 ب، مرتضي مجاهدي*الفچپق فرهاد سليمانيان قره ،الفراحله آوانسري

 
 گروه مهندسي كامپيوتر، واحد اروميه، دانشگاه آزاد اسالمي، اروميه، ايرانالف

 گروه طب سنتي، دانشكدة طب سنتي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل، ايرانب

 چكيده
بر  ها بيماري درمان و تشخيص سالمتي، حفظ دستورات از بسياري و است مزاج شناخت دانش ايراني، طب در اساسي و مهم مباحث از يكي ابقه و هدف:س

. است ايراني بط در پژوهشي هاي اولويت ترين مهم از مزاج تعيين استاندارد هاي شيوه كشف و شناخت. است متفاوت ديگران با فرد هر شدة تعيين مزاج مبناي
 . شود مي استفاده مزاج تشخيص براي الزم هاي ويژگي سازي بهينه براي ژنتيك الگوريتم و ها داده بندي طبقه براي فازي تصميم درخت از پژوهش اين در

تشخيص  سازي مدل و شناخت داده داده،  مجموعة هر دو شود. براي نمونه استفاده مي 221نمونه و  52در مطالعة حاضر از دو مجموعه داده با  :ها روش و مواد
 و انتخاب ژنتيك الگوريتم از استفاده با ها ويژگي از اي زيرمجموعه ابتدا كار اين براي. شود مي انجاميك ژنت يتمبا الگور يفاز گيري يمدرخت تصمبر مبناي  مزاج
 شود. مي استفاده منظور ساخت قوانين فازي به گيري تصميم درخت سپس

 ارزيابي ايراني طب متخصص پزشك توسط شده توليد قواعد و ساخته خشكي/تري و سردي/گرمي براي گيري تصميم درخت دو داده مجموعة هر براي :ها يافته
درصد است. در مجموعة  33درصد و مزاج تر/خشك برابر با  44قوانين صحيح توليد شده در مجموعة داده دوم براي مزاج گرم/سرد برابر با د ادنتايج نشان  .دش

 درصد است. 5/9يك براي مزاج تر/خشك برابر با ژنت يتمبا الگور يفاز يمدرخت تصمدادة اول قوانين صحيح توليد شده توسط 
 اندازة و محاسباتي حجم ،ها ويژگي از اي زيرمجموعه انتخاب و ژنتيك الگوريتم از استفاده كه دهد مي نشان قبلي، شدة انجام پژوهش با نتايج مقايسة: گيري نتيجه

 از حاصل نتايج حاضر حال رسد، در نظر مي چند به هر. يابد يم كاهشهم  داده رخ خطاهاي درصد و شود مي حاصل تري بهينه نتايج و دهد مي كاهش را درخت
 .باشد مزاج تشخيص براي وشمنده هاي الگوريتم سازي بهينه زمينة در بعدي هاي پژوهش براي شروعي تواند مي ولي نيست كاربردي پژوهش اين

 سازي بهينه فازي، منطق گيري، تصميم درخت ايراني، طب مزاج، :ها كليدواژه
 

 

 مقدمه:
 اهميت به جهان پزشكي جامعة اخير هاي سال در
 برده پي مكمل و سنتي طب مكاتب و طبيعي درمان هاي روش
 شرق و غرب در بسياري تحقيقاتي مراكز و ها دانشكده و است

 هاي روش كارگيري به و كارآمدي اثبات براي پژوهش به هانج
 طب گسترش به رو توسعة. هستند مشغول طب مكمل مختلف

 گوناگون، روش و مكتب صدها و تبتي طب چين، سنتي
 همچنين حركت، اين. است جهاني حركت اين دهندة نشان

 ديگر و ايران در محققان و پزشكان كه است شده موجب
 .)1(يابند  گرايش ايراني طب مباني شناخت هب جهان كشورهاي

 به مربوط بهداشتي دستورهاي از بسياري ايراني، طب در 
 تنظيم افراد مزاج مبناي بر) سالمتي حفظ (تدابير زندگي سبك
 و تشخيص هاي حوزه همة تقريباً مزاج محوريت. است شده

 گروه از نه يكي در فرد هر. سازد مي متأثر را مكتب اين درمان
 و معتدل گروه يك گروه نه اين بين از. دارد جاي مزاج اصلي
 مفرد يا ساده مزاج چهار شامل غيرمعتدل ديگر گروه هشت

 تر، گرم و گرم(مركب  مزاج چهار و )خشك و تر سرد، گرم،(
 اينكه به توجه با. هستند )خشك و سرد تر، و سرد خشك، و

 و روحي جسمي، خصوصيات از بسياري فرد، هر مزاج
  هر مزاج تعيين براي دهد، مي قرار تأثير تحت را او فيزيولوژيك

 99فروردين  :افتيدر خيتار
 99مرداد  تاريخ پذيرش:
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 بايد مزاجي گانه نه هاي گروه از يكي در او جايگاه تعيين و فرد
 مزاج آنها، برآيند اساس بر تا شود بررسي مذكور خصوصيات

 وضعيت:از اند عبارت مزاج تعيين هاي شاخص. آيد دست به فرد
 ).2سردي ( و گرمي

و الغري  چاقي وضعيت لمس (ملمس)؛ در بدن پوست
 حالت ضخامت، حجم، رشد، سرعت( مو خصوصيات (سحنه)؛

ــ  بدن حجم و آناتومي( بدن ابعاد بدن؛ رنگ ؛)رنگ و
 سطحي، وريدهاي و چگونگي نبض مفاصل، و ها استخوان

چهارگانه  هاي كيفيت از تأثيرپذيري سرعت ؛...)بيني و  شكل
 و بيداري خواب وضعيت ؛)...و كارها انجام در سرعت(
 و سبكي همچنين و خواب كمي و زيادي يا خواب در اعتدال(

 مانند بدن فيزيولوژيك انفعاالت و فعل( افعال ؛)خواب سنگيني
 و خشم مانند رفتارها برخي و غذاــ نبض جذب و هضم

 گانه، پنج شامل حواس ذهني عملكرد –... و  شجاعت و غضب
 مواد كيفيت ؛...) و رواني و يروح خصوصيات افكار، حافظه،

 و هضم گوناگون مراحل در بدن دفعي مواد كليه كيفيت( دفعي
 از وسيعي طيف( نفساني انفعاالت و فعل ؛)مندفعه فضول

 رواني ـ  روحي و ذهني خصوصيات گانه، پنج هاي حس عملكرد
 ظن، حسن بودن، قدم پيش دالوري، زيركي، قوي، ارادة مانند

 ...).نشاط و 
 ها آن براساس كه هايي شاخص دربارة شده مطالعه بعمنا
 بااليي نظر توافق بپردازد، افراد پاية مزاج تعيين به بايد طبيب
 از كدام هيچ براي خاصي ارجحيت يا اولويت اما دارند،

 و نظر اشتراك هنوز ديگر سوي از اند، نشده قائل ها شاخص
 مزاج عيينت مورد در ايراني طب متخصصان بين كاربردي توافق

 در انجام حال در هاي پژوهش و است نهايي نشده گزارش
هستند  مزاج تعيين استاندارد ابزارهاي به دستيابي براي تالش

)3.( 
واگذاري  همچنين و كارها دقت و سرعت بهبود راستاي در

 براي ايراني سنتي طب علم ها، ماشين به روزمره كارهاي
 بيشتر، چه هر توسعة و شدن كاربردي راستاي در حركت
 باال سرعت و دقت با هايي سيستم و هوشمند هاي روش نيازمند
 هزينة و زمان در جويي صرفه موجب كه. هستند

 توافق تعيين ديگر طرف از و شود پزشكان و كنندگان مراجعه
 ايراني طب متخصصان توسط شده داده تشخيص مزاج ميان
 داده تشخيص جمزا بر اساس درمان و بهتر ارزيابي در تواند مي

 .باشد گشا راه شده،
 و مهم هاي ويژگي سري يك انتخاب مطالعه براي اين در

 يا ماشيني يادگيري مسألة از مزاج تشخيص در كاربردي
 آن هدف كه سازي شود. مسأله بهينه مي استفاده الگو بازشناسي

 برده كار به مورد اين براي است حقيقي تابع چند كردن حداقل
 هاي الگوريتم از يكي عنوان به )4ژنتيك ( يتمالگور شود، مي

 مورد هاي ويژگي تا شود مي گرفته كار به هوشمند و سازي بهينه
 كمتر تعداد اين براي سپس كرده انتخاب كمتر تعداد با نظر

 براي نياز مورد هاي پرسش تعيين براي سازي مدل ها، ويژگي
 روند يك ژنتيك الگوريتم شود. گرفته كار به مزاج تشخيص
 ثابت اندازة با جمعيت اوليه روي معموالً كه است تكراري

 تصادفي صورت به افراد از اوليه جمعيت يك. شود مي اعمال
 افراد شود مي ناميده نسل كه تكرار هر در شوند مي توليد

 برازندگي يك ها آن از كدام هر به شده ارزيابي جاري جمعيت
 قوانين جديد معيتج يك تشكيل منظور به. شود مي داده نسبت

 نسل و شده توليد خود والدين از فرزندان شوند، انتخاب بايد
 از دارند كمي برازندگي اگر كه آورند مي وجود به را بعد

 هاي مطالعه ويژگي اين در )؛ كه5شوند ( مي حذف جمعيت
 الگوريتم اين براي را اوليه جمعيت همان تشخيص مزاج

 از ها ويژگي اين بندي بقهط و سازي مدل براي .دهد مي تشكيل
 است كاوي داده علم از اي شاخه كه گيري تصميم درخت مدل

 شود. مي استفاده
 نمايش جهت كه است مدلي گيري تصميم درخت

 و گره تعدادي از درخت اين. شود مي استفاده ها كننده طبقه
 عمل كه گيري تصميم درخت در. است شده تشكيل شاخه
 در. هستند ها كالس بيانگر ها برگ د،ده مي انجام را بندي طبقه

 يا يك به توجه با) غيربرگ هاي گره( ديگر هاي گره از يك هر
 بندي طبقه در .گيرد مي صورت گيري تصميم خاصه، صفت چند

 كه دارد وجود ها ويژگي از بزرگي فضاي الگوها از بسياري
 باشند تكراري يا نامرتبط است ممكن ها ويژگي اين از بسياري
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 در اصلي مسألة .شوند گيري تصميم درخت پيچيدگي عثبا و
 عدم حد، از بيش اندازة گيري، تصميم درختان پيچيدگي

 ).6است ( بندي طبقه در كم دقت و پذيري انعطاف
 انتخاب و ژنتيك الگوريتم از استفاده با حاضر مطالعة در
 تصميم درخت از استفاده با و سازي بهينه و مؤثر هاي ويژگي

و مطابق اين  شوند مي بندي طبقه مربوطه هاي هداد فازي
 خشك/مرطوب و سرد/گرم هاي گروه به افراد الگوريتم،

 از استفاده با خبرگي، يادگيري بر عالوه و شوند مي بندي تقسيم
 و اولويت ژنتيك الگوريتم با فازي تصميم درخت سازي بهينه

 جديدي قوانين و داده ارائه ها شاخص براي جديدي ارجحيت
توصيف  نتيجه به رسيدن چگونگي همچنين و شوند توليد

 تقسيم )7اصلي ( مزاج نه به كلي، طور به ها شود. مزاج مي
 داخلي خارجي، هاي عامل كنش از ممكن ها مزاج اين. شوند مي
 اعراض زندگي، مكان جنسيت، سن، فصل، مثل رواني و

 ناي در شوند. دگرگون گرفته، قرار تأثير تحت ،...و نفساني
 و جسمي هاي ويژگي از ها داده مجموعة داشتن با مطالعه
خواهيم  تشخيص را شخص جبلّي و اصلي مزاج افراد، روحي

 .داد
 هاي سامانه بين كه خبره هاي سامانه ترين جذاب از يكي

 دارد، وجود شده، داده توسعه هاي سامانه و اوليه خبرة
MYCIN استنفورد هدانشگا در بار اولين سامانه اين. دارد نام 

 طراحي در بسزايي تأثير و )8(شد  ايجاد هفتاد دهة در
 پيامدهاي دليل به پزشكان. داشت تجاري خبرة هاي سامانه

 به مايل پزشكي، در انفورماتيك از استفاده قانوني و اخالقي
 چه شد، مي اشتباه چيزي اگر. (نبودند MYCIN از استفاده

 سامانة موارد بعضي در حال، اين با) بود؟ مسئول كسي
MYCIN پزشكي دانشكدة اعضاي توان افزايش موجب 
به ) پزشكي( جهان MYCINتوسط  .شد مي استنفورد
. شد مدل قطعيت ضرايب و آنگاه-اگر قواعد از اي مجموعه

 اين به بود، شده تنظيم طبيعي زبان به كه قواعد اين از يكي
 خون در باكتري وجود از ناشي عفوني بيماري اگر: است شكل

 استريل محل يك ميكروب رشد محل و باشد اوليه شكل به
 آنگاه باشد، گوارش دستگاه ميكروب، ورودي محل و باشد

 باكتريايي شبه عفونت بر درصد داللت 7/0 قطعيت با( شواهد
 ايجاد LISPنويسي  برنامه زبان از استفاده با MYCIN. دارد
 راهبرد بر مبتني كه است محور هدف سامانة يك اساساً و شد

 اين به كه رفتاري قواعد از سري يك. است رو پس استدالل
 يافتن براي جستجو مديريت منظور به شود، مي تحميل ساختار

 به. )9(گيرد  مي قرار استفاده مورد تحقيق در حل راه يك
 بيان و شرح: DENDRAL افزار نرم مثل مختلفي افزارهاي نرم

 تشخيص: PUFF افزار رمن شيميايي، تحليل و مولكولي ساختار
 هاي بيماري تشخيص: XBONE افزار نرم ريوي، هاي بيماري

 هاي مراقبت نيازمند بيماران بر نظارت: VM افزار نرم استخواني،
 افسردگي، درمان و تشخيص: BLUE BOX ويژه،

ATTENDING :هوشي، بي مديريت امور در آموزش 
CADUCEUS :داخلي طب به مربوط هاي بيماري تشخيص 

 .كرد اشاره توان مي هم
 هاي بيماري تشخيص براي سنتي طب خبرة سيستم

 دريافت با سيستم :)10(گياهي  داروهاي تجويز و گوارشي
 و داده تشخيص را بيماري نوع كاربر، از بيماري عالئم

. كند مي ارائه را درمان سنتي هاي روش و الزم گياهي داروهاي
 اين از پيشگيري روش و بروز دليل تواند مي اين بر عالوه

 سيستم با كاربر تعامل نحوة. كند اعالم نيز را ها بيماري
 بيمار كه اي گونه به گيرد مي صورت اي محاوره صورت به

 دهد مي شرح را خود زندگي شيوة و دارد خود در كه عالئمي
 روش از استفاده با پرسد مي بيمار از كه سؤاالتي با سيستم
 براي سيستم اين. دهد مي تشخيص ار بيماري رو، پيش استنتاج
و  است كرده استفاده گيري تصميم درخت از ها فرضيه نمايش
 شده سازي پياده CLIPS افزار نرم از استفاده با قوانين و حقايق
 ايراني طب متخصصان توسط سيستم اين نتايج ارزيابي. است
 تعداد تشخيص در افزار نرم تست نتايج كه. است گرفته انجام

 تمامي در كه است گرفته قرار ارزيابي مورد بيماري ردمو 50
 بود، داده سيستم به بيمار كه عالئمي بر اساس بيماري موارد

 .است شده داده تشخيص درست
 كه افراد، مزاج تعيين نامة پرسش استانداردسازي و توسعه

 و سرشتي مزاج تعيين براي نامة پرسش دو مطالعه اين در
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 منظور به و شد ارزيابي ها آن پايايي و روايي و طراحي عارض
 و آزمون دوباره و آزمون اساس بر نامه پرسش پايايي ارزيابي

 از سرشتي و عارض هاي نامه پرسش دروني پايايي تعيين براي
 از ها نامه پرسش پايايي تعيين منظور به و كرونباخ آلفاي شاخص
 . )11(است  شده استفاده اي خوشه بين همبستگي ضريب
 از استفاده با فازي تصميم درخت قوانين وزن نتعيي

 كارگيري به براي روشي آن در كه تكاملي، هاي الگوريتم
 وزن تعيين براي ژنتيك الگوريتم جمله از تكاملي هاي الگوريتم

 دقت تا است شده ارائه دار وزن فازي تصميم درخت در قوانين
ود داده ش افزايش آن پيچيدگي افزايش بدون آن بندي طبقه

)12(. 
 با فازي تصميم درخت سازي بهينه )13(جانگ  و كيم
 مطالعه اين در. اند داده ارائه را ژنتيك الگوريتم از استفاده
 براي ژنتيك روش با شده بهينه فازي قوانين شده پيشنهاد

 خواهد پي در را بودن درك قابل هم دقت، هم بندي، طيقه
 مجموعة تعيين يبرا را ژنتيك الگوريتم از استفاده و داشت
 براي. اند كرده بررسي داده مقداري براي عضويت توابع بهينه

 فازي تصميم درخت يك شده داده عضويت توابع مجموعة
 تابع با كه شدند ارزيابي قوانين پيچيدگي و دقت و شده ايجاد

 نشان آنان روش نتايج .شوند تركيب شدن بهينه براي ارزياب
 هاي روش با مقايسه در انينقو پيچيدگي و عملكرد كه داده

 بوده است. كارآمدتر موجود
 گيري تصميم درخت رويكرد )14( همكارانش اسپيندوال و

 بندي طبقه براي ژنتيك الگوريتم يك شروع براي را فازي
 براي فازي تصميم درخت يك مطالعه اند. اين كرده ارائه ها داده

 بندي قهطب انجام براي ژنتيك الگوريتم جمعيت اولين ايجاد
 وسيلة به دارد قصد ژنتيك كند. الگوريتم مي معرفي ها داده
 كوچك فازي هاي بندي طبقه فازي قوانين هاي پايگاه سازي بهينه

 پاية چگونه شده داده نشان مطالعه اين در. آورد دست به را
 چگونه و عددي دادة پايگاه يك از توليدشده فازي قوانين
. شود مي پيدا ژنتيك وريتمالگ توسط آن زيرمجموعه بهترين

 استفاده مورد هاي ويژگي تعداد و دقت لحاظ از ها بندي طبقه
 مطالعة يك با مقايسه در آمده دست به نتايج. اند شده بررسي

داده است  نشان گيري تصميم درخت ابزار يك با و شده شناخته
 با فازي كوچك هاي بندي طبقه توليد به قادر روش اين كه

 است. خوبي بسيار عملكرد
 ابزارهاي به دسترسي راستاي در پژوهش اين هدف
 مزاج تعيين آزمايشي الگوي به دستيابي مزاج، تعيين استاندارد

 از استفاده با )16، 15( فازي تصميم درخت سازي بهينه روش با
 اين بر اساس. است ايراني طب مزاج تعيين هاي داده معتبرترين

 ژنتيك الگوريتم سطتو ها ويژگي از اي مجموعه پژوهش
 انجام روش اين با فازي تصميم درخت سازي بهينه و انتخاب

 تشخيص روند در كمتري تأثير كه قوانيني نتيجه در شود مي
 كرده پيدا افزايش مسأله دقت هم تا شوند مي حذف دارند مزاج

 و كمتر هاي شاخص با و يابد كاهش مسأله پيچيدگي هم و
 كردن حذف .)18، 17(افت ي دست درست تشخيص به مؤثرتر
 عملكرد در توجهي قابل تأثير تكراري يا نامرتبط هاي ويژگي

 مؤثر و مهم هاي ويژگي انتخاب با لذا داشت خواهد بندي طبقه
 .)20، 19( داد بهبود را ها آن عملكرد و بندي طبقه توان مي

 ها: مواد و روش
ح يشرت يبترت به يشنهاديبخش مراحل روش پ يندر ا

درخت  يساز ينهبه ،ها داده يآور كه شامل جمع دشون يم
 يتمتوسط الگور يژگيبا استفاده از انتخاب و يفاز يمتصم

شده  ينهبه يشينپ يها شده در پژوهشيدقواعد توليك است. ژنت
و  يكژنت يتم. عملكرد الگورشده استحاصل  يبهتر يجو نتا

 ID3 يتمبا استفاده از الگور يفاز يمساخت درخت تصم يوةش
 يكژنت يتماز الگور مطالعه ينشود. در ا يمتوضيح مختصر داده 

و سپس درخت  ها يژگياز و يا مجموعهيرانتخاب ز يبرا
 شود داده ميآموزش  ID3 يتمبا استفاده از الگور يفاز يمتصم

 شوند. يدمورد نظر تول ينتا قوان
 شده مرحلة اول: مجموعة دادة استفاده

 سازي ينهبه يمعتبر برا ةددا ةاز دو مجموع مطالعه يندر ا
 )21( اول ةداد ةمجموعاستفاده شده است.  يمدرخت تصم

 مزاج يصاست كه تشخ يافراد يها يژگياز و نمونه 52شامل 
آموزش استفاده  يها برا مجموعه داده يناند. در واقع ا شده
ين مجموعة داده شوند. ا يدمزاج تول يصتا قواعد تشخ شود مي
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 يژگيو 31، قرار دارنددو دسته  در يژگي است كهو 70شامل 
 يشانيو قلب و كبد و پ يطمح يمربوط به سنجش دما ييابتدا

شده و متعلق به اعداد  يريگ ها اندازه يژگيو يناست. ا يرهغ و
ال طرح شده از ؤس 39ها شامل  يژگيو بقيةهستند.  يقيحق

 ةداد وعةاست. مجم ينهگز 5 يال داراؤافراد هستند كه هر س
 ياست كه در طرح پژوهش يژگيو 10 نمونه و 221 ملشا ،دوم

 يبتصو 4309بابل با كد  يانجام گرفته در دانشگاه علوم پزشك
 ).22( است شدهو ثبت 

 شناسي سازي و استخراج قوانين مزاج مرحلة دوم: مدل
و  ها يژگيانتخاب و يبرا يكژنت يتماز الگور مطالعه يندر ا

 ينو استخراج قوان يساز مدل يبرا يفاز يماز درخت تصم
اگرچه  ها يژگيتعداد و يشاستفاده شده است. افزا يشناس مزاج

شود، اما  يبند در طبقه ييدقت باال يدتواند منجر به تول يم
و  يبند تر شدن طبقه يچيدهزمان ممكن است باعث پ طور هم به

 بر يانتخاب هاي يژگيآن شود. تعداد و يحجم محاسبات يشافزا
ها  و هم دقت جواب يابدهم خطا كاهش اساس است كه  ينا

تعادل  ينكه ا است يازثابت ن يكمنظور به  ينا يحفظ شود برا
 ينشود. در ا يم طراحياساس  ينا بر ينهو تابع هز شودحفظ 
 ةشبك يادگيريمدل  متلب و محيطدر  يسينو از برنامه مطالعه

 يتمالگور ينةتابع هز ةآموزش و محاسب يبرا )23ي (عصب
 ةهر نمون يبرا ينهآن تابع هز يقستفاده شده و از طرا يكژنت

 يستموارد س يكژنت يتمالگور يعنوان ورود شده به حساب
كه  يمها) دار يژگي(و مستقل يهايرمتغ يسر يكشود. ما  يم
 يكشوند و  يم يستموارد س يها در حالت عاديرمتغ ينا

 مستقل يرهايمتغبين كنند. ارتباط  يم يجادا هدف را يخروج
يند وارد آفر يا يستمس يكها در يرمتغ ين. اامشخص استن
آورند.  يوجود م هوابسته را ب يهايرمتغ يسر يكشوند و  يم

، كه ستنداز آن مجموعه ه يتيوابسته، خاص يهايرمتغ
مستقل را به آن  يرهاي، متغييندآفر يا يتابع يكبا  يمخواه يم

 ي متغيرهاي مستقل را نشانساز مدل 1 . شكليمربط ده
دهد. مي

 
 سازي در يادگيري ماشيني . مدل1شكل

مستقل به  يورود يرهايمتغ ي،ساز مدلتوسط در واقع 
تا  يستالزم ن يژگيو n. تمام شوند يم يلوابسته تبد يرهايمتغ

از  ياز برخ توان يداده شود و م يصتشخ يدرستبه يخروج
ز كه كمتر ا يتعداد يژگي،و n يناز ب ينكهنظر كرد. ا آنها صرف

n  ينيند ارتباط بآكه فر ينحو به شوندتا هستند انتخاب 
 يشكل مناسب حفظ شود، و به يطور منطق به يو خروج يورود

از  ييها از مدلانجام شود. براي انتخاب ويژگي  يساز يادهپ

 ) در مدلe( . خطاشود استفاده ميشده  نظارت يادگيري
 يج) و خروy( مدل يخروج يندر واقع اختالف ب يادگيري

انتخاب  يها يژگيو  ها) و يژگي(و يورود xاست.  )t( هدف
 .)2(شكل استشده 

 سازي منظور تعريف خطا و مراحل بهينه به 6تا  1معادالت 
 اند. ها تعريف شده جواب
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 شده . انتخاب ويژگي با مدل يادگيري نظارت2شكل 

 
 :6تا  1معادالت 

 
)1( t-y=e

)2( 
)3( 
)4( 

)5(  

 
 

 

)6(  

 
) y) و خروجي (t) اختالف بين مقادير هدف (1در معادله (

 ) 5شود بايد كمينه باشد. در معادله ( ) ناميده ميeكه خطا (
) Zتعداد اعضاست تابع هدف نهايي ( ها و  تعداد ويژگي

خطا مؤثر است  ها در محاسبة بايد كمينه شود. تعداد ويژگي
ها مرتبط است، هر چه تعداد  خطا با ضريب تعداد ويژگي

هزينة افزودن ويژگي  βها بيشتر باشد خطا كمتر است.  ويژگي
يابد و  ها بيشتر باشد خطا كاهش مي است. هر چه تعداد ويژگي

β كند.  اين تعادل را ايجاد ميβ شود الگوريتم  مياني باعث مي
كدام  هاي انتخاب شده و نه هيچ در حالي كه نه همه ويژگي

هاي  در واقع تعداد ويژگي انتخاب نشده به حالت تعادل برسد.
شود.  نقطه تعادل تعيين مي βشده نامعلوم است و با انتخاب

كردن تابع هزينه است و اين تابع  ) كمينه6هدف طبق معادلة (
 كند. را الگوريتم ژنتيك براي ما كمينه مي

 شده در الگوريتم ژنتيك اي استفادهمرحلة سوم: پارامتره
شده در الگوريتم ژنتيك و مقاديري كه  پارامترهاي استفاده
شرح زير است: برخي از پارامترها  شود به براي آنها استفاده مي

دست  روش آزمون و خطا انتخاب شده است تا مقدار بهينه به به
با سازي با استفاده از الگوريتم ژنتيك  آيد. حل مسألة بهينه

ها كه هر كدام  اي از كروموزوم مشخص كردن مجموعه
هم پيوسته هستند و هر ژن نمايشگر  هاي به اي از ژن زنجيره

است. در اين  صورت  يك متغير به
شكل  صورت يك بردار سطري به صورت هر كروموزوم به
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شود. هر كروموزوم داراي  نوشته مي 
fكه با محاسبة مقدار تابع تيك مقدار برازش اس (تابع   

 شود. مشخص مي P1,P2,P3,…,PN برازش) در نقاط

 
 شده تعريف يرو مقاد يكژنت يتمگورلا يپارامترها. 1جدول

 شرح پارامترها پارامترها
 مجموعة دادة دوم مجموعة دادة اول

 مزاج تر/خشك مزاج گرم/سرد مزاج تر/خشك مزاج گرم/سرد
maxIt 15 25 15 15 ها داد نسلماكزيمم تع 
Npop 50 50 52 52 ها) تعداد جمعيت (تعداد كل نمونه 

Pc 8/0 8/0 8/0 8/0 ها براي عمل تركيب درصد نمونه 
Nc تعداد والدها براي عمل تركيب - - - - 
Pm 3/0 3/0 3/0 3/0 ها براي عمل جهش درصد نمونه 
Nm ها براي عمل جهش تعداد نمونه - - - - 
Mu 02/0 02/0 02/0 02/0 جهش نرخ 
Β 5 20 8 25 نقطة تعادل 

 
 

 يعني است يتمتوقف الگور ياردر واقع مع پارامتر 
جواب  ينكند بهتر يم يجادتعداد نسل كه ا ينبعد از ا يتمالگور

كه در  يريگرداند. مقاد يمسأله برم يها جواب ينرا از ب
 مزاج گرم/سرد، يبرا اند هانتخاب شدβ  ياول براة داد ةمجموع

مقدار  ينعنوان بهتر كه به 8مقدار مزاج تر/خشك،  و براي 25
كه در  يريخطاست. مقاد يزانم ينكمتر يانتخاب شد كه دارا

كالس مزاج  يبرا اند دهانتخاب ش β يدوم براةداد ةمجموع
 5 مقدار ،كالس مزاج تر/خشك برايو  20 مقدارگرم/سرد، 

 ينكمتر يمقدار انتخاب شد كه دارا ينهترعنوان ب كه به هستند.
دست آمده  هبا آزمون و خطا ب βمناسب  يرخطاست. مقاد يزانم

ها با توجه به  يژگيو ينبهتر يكژنت يتماست. با استفاده از الگور
هر  يبرا يدآ يدست م هكردن خطا ب ينهو كم βمقدار تعادل 

 يبرا يكيشود  يم يجادا يمداده دو درخت تصم ةمجموع
كالس  يبند طبقه ايبر يكيكالس گرم/سرد و  يبند بقهط

 تر/خشك.

 
 يكژنت يتمالگور يخروج. 2 جدول

 شرح خروجي خروجي
 مجموعة دادة دوم مجموعة دادة اول

 مزاج تر/خشك مزاج گرم/سرد مزاج تر/خشك مزاج گرم/سرد

Nf 5 5 28 37 شده هاي انتخاب تعداد ويژگي 

Rf 56/0 دهش هاي انتخاب درصد ويژگي  42/0  50/0  50/0  

E 10/0 ميزان خطا  12/0  30/0  29/0  

Z 13/0 مقدار تابع هزينه  14/0  38/0  37/0  
 

 مزاج گرم/سرد براي اول ةداد ةدر مجموع) 2طبق جدول (
 يژگيو 37 يژگي،و 66 يناز ب يكژنت يتمالگور توسط

 10 يخطا يزانبا م ها يژگيو درصد 56 يعني شده است انتخاب
 اول ةداد ةدر مجموعدرصد. همچنين  13 ينهمقدار هزو  درصد
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 يژگي،و 66 يناز ب يكژنت يتمالگور توسط مزاج تر/خشكبراي 
با  ها يژگيو درصد 42 يعني شده استانتخاب  يژگيو 28

). 2( جدول درصد  14 ينهو مقدار هز درصد 12ي خطا يزانم
 يتمالگور توسط مزاج گرم/سرد براي دوم ةداد ةدر مجموع

 50 يعني شده استانتخاب  يژگيو 5 يژگي،و 10 يناز ب يكژنت
 38ينه و مقدار هز درصد 30 يخطا يزانبا م ها يژگيو درصد

 مزاج تر/خشك براي دوم ةداد ةدر مجموعدرصد. همچنين 
انتخاب  يژگيو 5 يژگي،و 10 يناز ب يكژنت يتمالگور توسط

 درصد 29 يخطا يزانبا م ها يژگيو درصد 50 يعني شده است
 ).2(جدول درصد  37 ينهو مقدار هز

 گيري فازي مرحلة چهارم: ساخت درخت تصميم
از منطق  يمساخت درخت تصم يبرا ينكهبا توجه به ا

 ةخبر يستمشود در واقع موتور استنتاج س يكمك گرفته م يفاز
استدالل و  يبرا ياستنتاج فاز يستممورد نظر ما از س يفاز

 ه اينب يفاز يمخت درخت تصمبرد. مراحل سا ياستنتاج بهره م
 ديدج هاي يژگيداده را با و ةصورت است كه ابتدا مجموع

 جاوا يسينو كرده سپس با استفاده از برنامه يمتن يلبه فا يلتبد
شده سپس  يساز يها فاز داده NetBeansافزار  نرم يطدر مح

شوند. بعد از  ياستفاده م يريگ يمساخت درخت تصم يبرا
 ساختار صورت به ي، خروجيريگ يمساخت درخت تصم

د يبه شكل تول يخروج يكشود و  يداده م يشنما يدرخت
 شود. يداده م يشنما ينقوان

ها و متغيرهاي زباني  ها، كالس مرحلة پنجم: ويژگي
 هاي طب ايراني مجموعة داده

در اين مطالعه از دو مجموعه داده استفاده شده است. 
 با). 21نمونه است ( 52ويژگي با  68مجموعة دادة اول شامل 

تقريباً در يك ردة سني قرار  ها توجه به اينكه سن تمام نمونه
ها  مرتب كردن داده نظر و همچنين با صرف دارد از ويژگي سن

نظر شد. به اين  صرفنيز  بر اساس جنسيت از ويژگي جنسيت
اند. مجموعة دادة دوم  انتخاب شدهويژگي باقيمانده  68ترتيب، 

ها وارد الگوريتم  نمونه كه داده 221ويژگي و  10) شامل 22(
شوند. براي هر گروه مزاجي را  هاي انتخاب مي ژنتيك و ويژگي

 27در ساخت درخت تصميم دخيل كرديم. با توجه به اينكه 
سازي  ويژگي اول شامل اعداد حقيقي هستند نياز به فازي

T(Ak) = {T1 دارند. هر ويژگي به مجموعة متغيرهاي زباني
k , 

… , Ts
k} شود. در واقع نسبت داده مي T(Ak) دامنة ويژگي 

Ak هاي طب ايراني متغيرهاي زباني را  است. در مجموعة داده
بيشتر از مقدار "و  "كمتر از ميانگين" ها دو مقدار براي ويژگي

مجموعة دو مقدار ، T(Ak) در نظر گرفتيم. در واقع "ميانگين
براي تمام  "قدار ميانگينبيشتر از م"و  "كمتر از ميانگين"

جاي ويژگي  جز ستون هفتم است. در ستون هفتم به ها به ستون
را قرار داديم  BMI يا همان "شاخص تودة بدني"وزن، ويژگي 

كه مجموعة متغيرهاي زباني اين ويژگي را به سه دسته 
 بندي كرديم. تقسيم

 
 ها در ويژگي BMI. مقادير ويژگي 3جدول

 BMIمحدودة  ويژگي

 BMI=<18.5 الغر

 BMI<25>18.5 نرمال

 BMI>=25 وزن اضافه

 
 

ها انجام  بندي ممكن براي داده در اين مطالعه كمترين تقسيم
شده است تا مجموعة متغيرهاي زباني طول كمتري داشته و 

هاي مربوط به  همين دليل داده تري داشته باشيم. به درخت دقيق
BMI حال با اعمال تابع اند.  فقط به سه دسته تقسيم شده

غير از شاخص تودة بدني  هاي عددي به عضويت، تمام ويژگي
شوند. هر شيء متعلق  سازي مي كه مقادير استاندارد دارد، فازي

 , … , C = {C1 ها به مجموعة كالس Uبه مجموعة جهاني 

CL} هاي طب ايراني با  شود. در مجموعة داده بندي مي طبقه
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سردي و -كب از دو كيفيت گرميها مر توجه به اينكه مزاج
خشكي است، بايد دو مجموعه از قوانين براي سيستم -تري

داريم يكي  Cتوليد شوند. در نتيجه دو مجموعة كالس 
مجموعة كالس{گرم، معتدل، سرد} و مجموعة كالس{تر، 

ها از  بودن تعداد داده معتدل، خشك} است. البته با توجه به كم
تر و خيلي معتدل   سرد و خيليهاي خيلي گرم و خيلي  كالس

ها كمتر شود و يادگيري  نظر شده است تا پراكندگي داده صرف
تر باشد. در واقع براي هر كدام از مجموعه  درخت نسبتاً دقيق

شود. در  اي ساخته مي هاي ذكر شده، درخت جداگانه كالس
) بيان 7نهايت قوانين توليد شده توسط درخت طبق معادلة (

 .)24(شوند  مي

 
)7(                                                           ) IF ( is  ) AND … (  is )  THEN (C  is  
 

شود كه يك و  بندي اطالق مي مفهوم فازي به مسائل طبقه
جموعة دادة اين پژوهش هايش فازي باشد. در م يا همة ويژگي

 ويژگي موجود فازي هستند. 27
 ها سازي داده مرحلة ششم: فازي

ها از تابع عضويت مثلثي استفاده شده  سازي داده براي فازي
شود  نشان داده مي (a,b,c)است. هر متغير فازي با سه مقدار 

بيشترين احتمال وقوع  bبا كمترين ميزان احتمال و  cو  aكه 
مقدار عددي ويژگي  ابع عضويت مثلثي اگر را دارد. درت

ضريب عضويت  a,b,cباشد در اين صورت با توجه به مقادير 
 ).24شود ( ) محاسبه مي10تا  8توابع با معادالت (

 
 

 

                       (8)

 

 
=        (9) 

 

 
= 1<j<n           (10) 
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 ها: يافته
 221نمونه و  52دو مجموعه داده با  اين مطالعه بر روي

نمونه  52مجموعة دادة اول شامل نمونه اعمال شده است. كه 
سن  ،توجه به اينكه باويژگي است. شايان ذكر است كه  68با  

 از ويژگي سن تقريباً در يك ردة سني قرار دارد ها تمام نمونه
ها بر اساس جنسيت  مرتب كردن داده نظر و همچنين با صرف

ويژگي  68نظر شد. به اين ترتيب،  صرفنيز  از ويژگي جنسيت
نمونه  221اند. مجموعة دادة دوم شامل  انتخاب شدهباقيمانده 

ها ابتدا وارد الگوريتم ژنتيك مي  ويژگي است كه داده 10با
موثر انجام گيرد. براي هر گروه  هايشونند تا انتخاب ويژگي

مزاجي را در ساخت درخت تصميم دخيل كرديم. با توجه به 
ويژگي اول شامل اعداد حقيقي هستند نياز به  27اينكه 

 سازي دارند. فازي
شبيه به  ID3درخت تصميم فازي با استفاده از الگوريتم 

هاي  معمولي است با اين تفاوت كه نمونه ID3درخت 
توانند در چندين گره با ضرايب عضويت مختلف  آموزشي مي

وجود داشته باشند. دو مسألة مهم در ساخت درخت فازي اين 
است كه در درخت سنتي، گره با بيشترين بهرة اطالعاتي 

شود ولي در درخت فازي بهرة اطالعات فازي و  انتخاب مي
 شود. ضريب بهرة فازي استفاده مي

دشده از درخت قوانين تولي 7و  6،  5، 4جداول 
گيري فازي و تشريح اين قوانين را براي مجموعة دادة  تصميم

دهند كه  كنند و نشان مي را بيان مي اول و مجموعة دادة دوم
اند و شخصي با اين  صورت اگر ... آنگاه... بيان شده قوانين به

تواند داشته باشد. ميزان صحت اين  ها چه مزاجي مي ويژگي
سنجيده شده و با ضريب صحت هر  قوانين توسط فرد خبره

 6تا  0اي كه ضريب عددي بين  گونه اند به قانون مشخص شده
تر و هرچه به  تر باشد صحيح نزديك 6باشد هر چه عدد به  مي

 6تر است. ضريب صحت  تر باشد قوانين نادرست صفر نزديك
يعني قانون كامالً درست است و ضريب صحت صفر يعني 

 قوانين نتايج ، مقايسة8است. در جدول قانون كامالً نادرست 
  توليدشده نمايش داده شده است.

 

 گيري: بحث و نتيجه
اي از  در اين بخش نتايج حاصل از انتخاب زيرمجموعه

شود و مقايسه با  ها بيان مي جاي كل ويژگي ها به ويژگي
ها و  شود و فرضيه هاي مشابه در گذشته انجام مي پژوهش

گيرد. با  خش اول مورد آزمون قرار ميشده در ب سؤاالت مطرح
) و مقايسة تعداد قوانين صحيح در مجموعة 8توجه به جدول (

توان  ) مي3دادة اول و دوم اين پژوهش با نتايج توليدشده در (
يك از كارايي ژنت يتمبا الگور يفاز يمدرخت تصماظهار كرد كه 

مند است. در مجموعة دادة دوم قوانين صحيح  بهتري بهره
درصد و مزاج تر/خشك  44وليدشده (مزاج گرم/سرد برابر با ت

طور  درصد) در مقايسه با قوانين غلط به 33برابر با 
عبارتي درصد تشخيص  اي بهبود يافته است. به مالحظه قابل

يك بر روي ژنت يتمبا الگور يفاز يمدرخت تصمدرستي در 
صد دو درصد است كه در ابتدا در 77مجموعة دادة دوم برابر با 

اند. هدف از مجزا  طور مجزا نشان داده شده كالس مختلف به
بودن دو كالس اين است كه درصد هر گروه برحسب 
گرم/سرد و تر/خشك نشان داده شود. همانند مجموعة دادة 
تشخيص بيماري كه هدف تشخيص افراد بيمار و سالم است؛ 

هد. د اما الگوريتم در انتها درصد تشخيص نهايي را نمايش مي
البته با افزايش و كاهش تعداد قوانين توليد شده توسط مدل 
پيشنهادي، احتمال تغيير در درصد تشخيص وجود دارد. از 

هاي يادگيري ماشين مبتني بر آموزش  طرفي ديگر، الگوريتم
ها بيشتر باشد، قطعاً توانايي اين  هستند و اگر تعداد نمونه

هند بود و از آنجايي ها در درصد تشخيص، بيشتر خوا الگوريتم
كه در مسئلة تشخيص مزاج با مشكل داده مواجه هستيم لذا با 

هاي يادگيري ماشين  اين تعداد نمونه، نتايج مبتني بر الگوريتم
  اميدواركننده است.

در مجموعة دادة اول قوانين صحيح توليدشده توسط 
يك براي مزاج تر/خشك ژنت يتمبا الگور يفاز يمدرخت تصم

درصد بوده است  7) برابر با 3درصد و در نتايج ( 5/9ا برابر ب
كه مدل پيشنهادي در اين مطالعه توانسته دقت تشخيص را تا 

 درصد بهبود دهد. 5/2
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 مزاج گرم/سرد ـ مجموعة دادة اول -هاي انتخابي الگوريتم ژنتيك . قوانين توليدشده از ويژگي4جدول

ارزش قانون  ها مجموعة داده اول و تشريح آن –مزاج گرم/سرد  -تخابي الگوريتم ژنتيكهاي ان قوانين توليد شده از ويژگي رديف
 توليدشده

1 
IF A19 IS <avg AND BMI IS thin THEN cold 

 1 "تر از ميانگين باشد، و شخص الغر باشد، مزاج شخص سرد است. اگر طول كف پا كوچك"

2 
IF A19 IS <avg AND BMI IS normal AND D25 IS <avg AND D11 IS <avg AND D24 IS <avg THEN cold 

تر از ميانگين باشد و وزن شخص نرمال باشد، و شخص خيلي دير عصباني شود، و كف دست نسبتاً كوچك باشد، و  اگر طول كف پا كوچك"
 "هنگام صحبت كردن جمالت متوالي را نسبتاً يا كامالً با فاصله ادا كند، مزاج شخص، سرد است.

5 

3 

IF A19 IS <avg AND BMI IS normal AND D25 IS <avg AND D11 IS <avg AND D24 IS ==avg THEN 
temperate 

تر از ميانگين باشد و وزن شخص نرمال باشد، و شخص خيلي دير عصباني شود، و كف دست نسبتا كوچك باشد، و  اگر طول كف پا كوچك"
 "كند، مزاج شخص، معتدل است. اصله نه متصل ادا ميشخص هنگام صحبت كردن جمالت متوالي را نه با ف

2 

4 
IF A19 IS <avg AND BMI IS normal AND D25 IS <avg AND D11 IS <avg AND D24 IS >avg THEN cold 

، و تر از ميانگين باشد و وزن شخص نرمال باشد، و شخص خيلي دير عصباني شود، و كف دست نسبتاً كوچك باشد اگر طول كف پا كوچك"
 "كند مزاج شخص سرد است. شخص هنگام صحبت كردن جمالت متوالي را كامالً يا نسبتاً متصل ادا مي

3 

5 
IF A19 IS <avg AND BMI IS normal AND D25 IS <avg AND D11 IS ==avg THEN cold 

شود، و كف دست نه كوچك و نه بزرگ تر از ميانگين باشد و وزن شخص نرمال باشد، و شخص خيلي دير عصباني  اگر طول كف پا كوچك"
 "باشد، مزاج شخص، سرد است.

2 

6 
IF A19 IS <avg AND BMI IS normal AND D25 IS <avg AND D11 IS >avg THEN warm 

تر از ميانگين باشد و وزن شخص نرمال باشد، و شخص خيلي دير عصباني شود، و كف دست بزرگ باشد، مزاج شخص  اگر طول كف پا كوچك"
 "رم است.گ

1 

7 
IF A19 IS <avg AND BMI IS normal AND D25 IS ==avg THEN warm 

 0 تر از ميانگين باشد و وزن شخص نرمال باشد، و شخص نه دير و نه سريع عصباني شود، مزاج شخص گرم است. اگر طول كف پا كوچك"

8 
IF A19 IS <avg AND BMI IS normal AND D25 IS >avg AND D1 IS <avg AND D11 IS <avg THEN cold 

تر از ميانگين باشد و وزن شخص نرمال باشد، و شخص نسبتاً يا كامالً سريع عصباني شود، و دست شخص هنگام لمس  اگر طول كف پا كوچك"
 "كامالً يا نسبتاً سرد باشد، و كف دست كوچك باشد، مزاج شخص، سرد است.

1 

9 
IF A19 IS <avg AND BMI IS normal AND D25 IS >avg AND D1 IS <avg AND D11 IS ==avg THEN warm 

تر از ميانگين باشد و وزن شخص نرمال باشد، و شخص نسبتاً يا كامالً سريع عصباني شود، و دست شخص هنگام لمس  اگر طول كف پا كوچك"
 "كامالً يا نسبتاً سرد باشد، و كف دست نه كوچك و نه بزرگ باشد، مزاج شخص، گرم است.

1 

10 
IF A19 IS <avg AND BMI IS normal AND D25 IS >avg AND D1 IS ==avg AND D24 IS <avg THEN cold 

تر از ميانگين باشد و وزن شخص نرمال باشد، و شخص نسبتاً يا كامالً سريع عصباني شود، و دست شخص هنگام لمس  اگر طول كف پا كوچك"
 "كردن كلمات متوالي را كامالً يا نسبتاً با فاصله ادا كند، مزاج شخص، سرد است. نه سرد و نه گرم باشد، و شخص هنگام صحبت

2 

11 
IF A19 IS <avg AND BMI IS normal AND D25 IS >avg AND D1 IS ==avg AND D24 IS ==avg THEN cold 

 سريع عصباني شود، و دست شخص هنگام لمس تر از ميانگين باشد و وزن شخص نرمال باشد، و شخص نسبتاً يا كامالً اگر طول كف پا كوچك"
 "كامالً يا نسبتاً سرد باشد، و شخص هنگام صحبت كردن كلمات متوالي را كامالً يا نسبتاً با فاصله ادا كند، مزاج شخص، سرد است.

2 

12 
IF A19 IS <avg AND BMI IS normal AND D25 IS >avg AND D1 IS ==avg AND D24 IS >avg THEN warm 

تر از ميانگين باشد و وزن شخص نرمال باشد، و شخص نسبتاً يا كامالً سريع عصباني شود، و دست شخص هنگام لمس  اگر طول كف پا كوچك"
 "نه سرد و نه گرم باشد، و شخص هنگام صحبت كردن كلمات متوالي را كامالً يا نسبتاً متصل ادا كند، مزاج شخص گرم است.

2 

13 
IF A19 IS <avg AND BMI IS normal AND D25 IS >avg AND D1 IS >avg THEN warm 

تر از ميانگين باشد و وزن شخص نرمال باشد، و شخص نسبتاً يا كامالً سريع عصباني شود، و دست شخص هنگام لمس  اگر طول كف پا كوچك"
 "كامالً يا نسبتاً گرم باشد، مزاج شخص گرم است.

2 

14 IF A19 IS <avg AND BMI IS ezafevazn AND D6 IS <avg THEN temperate 
 0 "تر از ميانگين باشد و شخص اضافه وزن داشته باشد، و موي كم پشت داشته باشد، مزاج شخص، معتدل است. اگر طول كف پا كوچك"
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 مجموعة دادة اول –مزاج تر/خشك  -هاي انتخابي الگوريتم ژنتيك  . قوانين توليدشده از ويژگي5جدول

 ها آن تشريح و اول دادة مجموعة –مزاج تر/ خشك  - يكژنت يتمالگور يانتخاب هاي يژگيشده از ويدتول يننقوا رديف
ارزش قانون 

 توليدشده

1 
IF BMI IS tiny THEN Dry 

 6 اگر شخص الغر باشد مزاج شخص خشك است. كامالً تأييد است.

2 
IF BMI IS normal AND D26 IS <avg AND D17 IS <avg AND D38 IS <avg THEN temperate 

جات كامالً يا نسبتاً سريع سردي كند، و  اگر شخص وزن نرمال داشته باشد، و سرعت حركات جسمي شخص، كامالً يا نسبتاً آرام باشد، با سردي
 شخص كامالً يا نسبتاً كسل باشد، مزاج شخص، معتدل است.

2 

3 
IF BMI IS normal AND D26 IS <avg AND D17 IS <avg AND D38 IS ==avg THEN soggy 

جات كامالً يا نسبتاً سريع سردي كند، و  اگر شخص وزن نرمال داشته باشد، و سرعت حركات جسمي شخص، كامالً يا نسبتاً آرام باشد، با سردي
 شخص نه كسل و نه بانشاط باشد، مزاج شخص، تر است.

1 

4 
IF BMI IS normal AND D26 IS <avg AND D17 IS <avg AND D38 IS >avg THEN soggy 

جات كامالً يا نسبتاً سريع سردي كند، و  اگر شخص وزن نرمال داشته باشد، و سرعت حركات جسمي شخص، كامالً يا نسبتاً آرام باشد، با سردي
 ، مزاج شخص، تر است. شخص نسبتاً سرحال و بانشاط باشد

3 

5 
IF BMI IS normal AND D26 IS <avg AND D17 IS ==avg THEN soggy 

جات تأثير يكسان  جات و گرمي اگر شخص وزن نرمال داشته باشد، و سرعت حركات جسمي شخص، كامالً يا نسبتاً آرام باشد و شخص از سردي
 تر است. بپذيرد، مزاج شخص

3 

6 
IF BMI IS normal AND D26 IS <avg AND D17 IS >avg THEN temperate 

جات كامالً يا نسبتاً سريع گرمي كند،  باشد، و سرعت حركات جسمي شخص، كامالً يا نسبتاً آرام باشد و با گرمي اگر شخص وزن نرمال داشته
 مزاج شخص، معتدل است.

0 

7 
IF BMI IS normal AND D26 IS ==avg AND D29 IS <avg AND D23 IS <avg THEN Dry 

ع و نه آرام باشد، و ادرار شخص، بدون بو يا بوي كم داشته باشد، كلمات جمله اش نه سري اگر شخص وزن نرمال داشته باشد، و حركات جسمي
 را كامالً يا نسبتاً شمرده ادا كند، مزاج شخص، خشك است.

1 

8 
IF BMI IS normal AND D26 IS ==avg AND D29 IS <avg AND D23 IS ==avg THEN soggy 

ه سريع و نه آرام باشد، و ادرار شخص، بدون بو يا بوي كم داشته باشد، كلمات جمله اش ن اگر شخص وزن نرمال داشته باشد، و حركات جسمي
 .را نه شمرده و نه سريع ادا كند، مزاج شخص، تر است

2 

9 
IF BMI IS normal AND D26 IS ==avg AND D29 IS <avg AND D23 IS >avg THEN Dry 

ريع و نه آرام باشد، و ادرار شخص، بدون بو يا بوي كم داشته باشد و كلمات جمله اش نه س اگر شخص وزن نرمال داشته باشد، و حركات جسمي
 را نسبتاً و يا كامالً سريع ادا كند، مزاج شخص، خشك است.

1 

10 
IF BMI IS normal AND D26 IS ==avg AND D29 IS ==avg AND D38 IS <avg THEN temperate 

اش نه سريع و نه آرام باشد، و ميزان بوي ادرار نه كم بو و نه تند باشد، و شخص كامالً يا  جسمياگر شخص وزن نرمال داشته باشد، و حركات 
 ، مزاج شخص، معتدل است. نسبتاً كسل باشد

3 

11 

IF BMI IS normal AND D26 IS ==avg AND D29 IS ==avg AND D38 IS ==avg AND D14 IS <avg THEN 
Dry 

اش نه سريع و نه آرام باشد، و ميزان بوي ادرار نه كم بو و نه تند باشد و شخص نه كسل و  ، و حركات جسمياگر شخص وزن نرمال داشته باشد
 نه بانشاط باشد، و غضروف حنجره كامالً يا نسبتًا غيربرجسته باشد، مزاج شخص خشك است.

1 

 



 و همكارانآوانسري  
 
 

  73 ---1399ل، بهار او ة، شمارسال يازدهم 
 

 

 مجموعة دادة اول –ر/خشك مزاج ت -هاي انتخابي الگوريتم ژنتيك  . قوانين توليدشده از ويژگي5ادامة جدول

 ها آن تشريح و اول دادة مجموعة –مزاج تر/ خشك  - يكژنت يتمالگور يانتخاب هاي يژگيشده از ويدتول ينقوان رديف
ارزش قانون 

 توليدشده

12 

IF BMI IS normal AND D26 IS ==avg AND D29 IS ==avg AND D38 IS ==avg AND D14 IS ==avg 
THEN soggy 

اش نه سريع و نه آرام باشد، و ميزان بوي ادرار نه كم بو و نه تند باشد و شخص نه كسل و  وزن نرمال داشته باشد، و حركات جسمياگر شخص 
 نه بانشاط باشد، و غضروف حنجره نه برجسته و نه غيربرجسته باشد، مزاج شخص، تر است.

0 

13 

IF BMI IS normal AND D26 IS ==avg AND D29 IS ==avg AND D38 IS ==avg AND D14 IS >avg THEN 
Dry 

اش نه سريع و نه آرام باشد، و ميزان بوي ادرار نه كم بو و نه تند باشد و شخص نه كسل و  اگر شخص وزن نرمال داشته باشد، و حركات جسمي
 نه بانشاط باشد، و غضروف حنجره برجسته باشد، مزاج شخص خشك است.

2 

14 

IF BMI IS normal AND D26 IS ==avg AND D29 IS ==avg AND D38 IS >avg AND D5 IS <avg THEN 
soggy 

، و ميزان بوي ادرار نه كم بو و نه تند باشد و شخص سرحال و  اش نه سريع و نه آرام باشد اگر شخص وزن نرمال داشته باشد، و حركات جسمي
 خص، تر استبانشاط باشد، و سرعت رشد مو نسبتاً يا كامالً كند باشد، مزاج ش

3 

15 

IF BMI IS normal AND D26 IS ==avg AND D29 IS ==avg AND D38 IS >avg AND D5 IS ==avg THEN 
soggy 

بو و نه تند باشد و شخص سرحال و   اش نه سريع و نه آرام باشد، و ميزان بوي ادرار نه كم اگر شخص وزن نرمال داشته باشد، و حركات جسمي
 رشد مو نه كند و نه سريع باشد، مزاج شخص، تر است. بانشاط باشد، و سرعت

2 

16 

IF BMI IS normal AND D26 IS ==avg AND D29 IS ==avg AND D38 IS >avg AND D5 IS >avg THEN 
temperate 

ند باشد و شخص سرحال و بو و نه ت  اش نه سريع و نه آرام باشد، و ميزان بوي ادرار نه كم اگر شخص وزن نرمال داشته باشد، و حركات جسمي
 ، مزاج شخص، معتدل است. بانشاط باشد، و سرعت رشد مو نسبتاً يا خيلي سريع باشد

1 

17 
IF BMI IS normal AND D26 IS ==avg AND D29 IS >avg THEN temperate 

نسبتاً يا كامالً تند باشد، مزاج شخص، معتدل اش نه سريع و نه آرام باشد، و ميزان بوي ادرار  اگر شخص وزن نرمال داشته باشد، و حركات جسمي
 است.

3 

18 
IF BMI IS normal AND D26 IS >avg AND D6 IS <avg AND D22 IS <avg THEN soggy 

پشت باشد، و صدايش نسبت به اطرافيان،  اگر شخص وزن نرمال داشته باشد و سرعت حركات جسمي نسبتاً يا كامالً سريع باشد و موي سر كم
 باشد، مزاج شخص، تر است. آهسته

2 

19 
IF BMI IS normal AND D26 IS >avg AND D6 IS <avg AND D22 IS ==avg THEN soggy 

پشت باشد، و صدايش نسبت به اطرافيان،  اش نسبتاً يا كامالً سريع باشد و موي سر كم اگر شخص وزن نرمال داشته باشد و سرعت حركات جسمي
 مزاج شخص، تر است. نه آهسته و نه بلند باشد،

2 

20 
IF BMI IS normal AND D26 IS >avg AND D6 IS <avg AND D22 IS >avg THEN Dry 

پشت باشد، و صدايش نسبت به اطرافيان،  اگر شخص وزن نرمال داشته باشد و سرعت حركات جسمي نسبتاً يا كامالً سريع باشد و موي سر كم
 كامالً بلند باشد، مزاج شخص، خشك است.

3 

21 IF BMI IS ezafevazn THEN soggy 
 6 اگر شخص اضافه وزن داشته باشد، مزاج شخص، تر است. اين هم كامالً تأييد است.

 



 ... گيري  سازي درخت تصميم بهينه
 

 طب سنّتي اسالم و ايران ةمجلّ  --- 74

 

 مجموعة دادة دوم –مزاج گرم/سرد  -هاي انتخابي الگوريتم ژنتيك . قوانين توليدشده از ويژگي6جدول

 دوم ةداد ةمجموع -مزاج گرم/سرد -يكژنت ميتالگور يانتخاب هاي يژگيو شده ازيدتول ينقوان رديف
ارزش قانون 

 شدهيدتول

1 IF Moj17 IS <avg AND Moj16 IS <avg THEN cold 
 6 اگر قوت صداي شخص ضعيف باشد و شخص با سرديجات سردي كند، مزاج شخص سرد است. تأييد كامل قانون

2 

IF Moj17 IS <avg AND Moj16 IS ==avg AND Moj11 IS <avg AND Moj13 IS <avg AND Moj19 IS <avg 
THEN cold 

جات داشته باشد، و موقع لمس دستش سرد باشد و  جات و سردي اگر قوت صداي شخص ضعيف است و شخص تاثيرپذيري يكساني ازگرمي
 با سرما سريع سرد شود و شخص چاق باشد، مزاج شخص سرد است. تأييد كامل قانون

6 

3 

IF Moj17 IS <avg AND Moj16 IS ==avg AND Moj11 IS <avg AND Moj13 IS <avg AND Moj19 IS ==avg 
THEN temperate 

جات داشته باشد، و موقع لمس دستش سرد باشد و  جات و سردي اگر قوت صداي شخص ضعيف است و شخص تأثيرپذيري يكساني از گرمي
 از نظر گرمي سردي معتدل است. تأييد نسبي قانونبا سرما سريع سرد شود و شخص نه چاق و نه الغر باشد، مزاج شخص 

5 

4 

IF Moj17 IS <avg AND Moj16 IS ==avg AND Moj11 IS <avg AND Moj13 IS <avg AND Moj19 IS >avg 
THEN cold 

باشد و جات داشته باشد، و موقع لمس دستش سرد  جات و سردي اگر قوت صداي شخص ضعيف است و شخص تأثيرپذيري يكساني از گرمي
 با سرما سريع سرد شود و شخص الغر باشد مزاج شخص سرد است. تأييد كامل قانون

6 

5 

IF Moj17 IS <avg AND Moj16 IS ==avg AND Moj11 IS <avg AND Moj13 IS ==avg AND Moj19 IS <avg 
THEN cold 

ات داشته باشد، و موقع لمس دستش سرد باشد و ج جات و سردي اگر قوت صداي شخص ضعيف است و شخص تأثيرپذيري يكساني از گرمي
 با سرما سريع سرد شود و شخص نه چاق و نه الغر باشد، مزاج شخص از نظر گرمي سردي معتدل است. تأييد نسبي قانون

6 

6 
IF Moj17 IS <avg AND Moj16 IS ==avg AND Moj11 IS <avg AND Moj13 IS ==avg AND Moj19 IS 

==avg THEN cold 
 جات سردي كند، مزاج شخص سرد است. تأييد كامل قانون ر قوت صداي شخص ضعيف باشد و شخص با سردياگ

6 

7 
IF Moj17 IS <avg AND Moj16 IS ==avg AND Moj11 IS <avg AND Moj13 IS >avg THEN cold 

اشد، و موقع لمس دستش سرد باشد و جات داشته ب جات و سردي اگر قوت صداي شخص ضعيف است و شخص تأثيرپذيري يكساني از گرمي
 با سرما سريع گرم شود مزاج شخص سرد است. تأييد كامل قانون ( در صورتي كه با سرما سريع سرد شود)

6 

8 
IF Moj17 IS <avg AND Moj16 IS ==avg AND Moj11 IS ==avg AND Moj19 IS <avg THEN temperate 

جات داشته باشد، و موقع لمس دستش نه سرد و نه  جات و سردي ذيري يكساني از گرمياگر قوت صداي شخص ضعيف است و شخص تأثيرپ
 گرم باشد و شخص چاق باشد مزاج شخص معتدل است. تأييد نسبي قانون

5 

 
 
 
 
 
 
 



 و همكارانآوانسري  
 
 

  75 ---1399ل، بهار او ة، شمارسال يازدهم 
 

 

 
 مجموعة دادة دوم –مزاج گرم/سرد  -هاي انتخابي الگوريتم ژنتيك . قوانين توليدشده از ويژگي6ادامة جدول

 دوم ةداد ةمجموع -مزاج گرم/سرد -يكژنت يتمالگور يانتخاب هاي يژگيو شده ازيدتول ينقوان رديف
ارزش قانون 

 شدهيدتول

9 

IF Moj17 IS ==avg AND Moj11 IS >avg AND Moj19 IS <avg AND Moj13 IS >avg AND Moj16 IS <avg 
THEN cold 

مس گرم باشد؛ و شخص الغر باشد، با گرما سريع گرم شود، با اگر قدرت صداي شخص نه ضعيف و نه قوي باشد و دست شخص موقع ل
 جات سردي كند، مزاج شخص سرد است. سردي

1 

10 

IF Moj17 IS ==avg AND Moj11 IS >avg AND Moj19 IS <avg AND Moj13 IS >avg AND Moj16 IS ==avg 
THEN warm 

مس گرم باشد؛ و شخص الغر باشد، با گرما سريع گرم شود از اگر قدرت صداي شخص نه ضعيف و نه قوي باشد و دست شخص موقع ل
 جات تأثير يكسان داشته باشد مزاجش گرم است. تأييد نسبي قانون جات و گرمي سردي

5 

11 

IF Moj17 IS ==avg AND Moj11 IS >avg AND Moj19 IS <avg AND Moj13 IS >avg AND Moj16 IS >avg 
THEN temperate 

خص نه ضعيف و نه قوي باشد و دست شخص موقع لمس گرم باشد؛ و شخص الغر باشد، با گرما سريع گرم شود از اگر قدرت صداي ش
 جات گرمي كند، مزاجش معتدل است. گرمي

1 

12 
IF Moj17 IS >avg AND Moj13 IS ==avg AND Moj19 IS ==avg AND Moj11 IS <avg THEN warm 

ز سرما و گرما تأثير يكسان بپذيرد، و شخص نه الغر باشد و نه چاق و دستش موقع لمس سرد اگر قدرت صداي شخص قوي باشد، و شخص ا
 باشد، مزاجش گرم است.

1 

13 
IF Moj17 IS >avg AND Moj13 IS ==avg AND Moj19 IS ==avg AND Moj11 IS ==avg THEN warm 

پذيرد، و شخص نه الغر باشد و نه چاق و دستش موقع لمس نه گرم اگر قدرت صداي شخص قوي باشد، و شخص از سرما و گرما تأثير يكسان ب
 باشد نه سرد باشد، مزاجش گرم است

3 

14 

IF Moj17 IS >avg AND Moj13 IS ==avg AND Moj19 IS ==avg AND Moj11 IS >avg AND Moj16 IS <avg 
THEN cold 

ان بپذيرد، و شخص نه الغر باشد و نه چاق و دستش موقع لمس گرم اگر قدرت صداي شخص قوي باشد، و شخص از سرما و گرما تأثير يكس
 جات سردي كند، مزاج شخص سرد است باشد، ولي با سردي

1 

15 

IF Moj17 IS >avg AND Moj13 IS ==avg AND Moj19 IS ==avg AND Moj11 IS >avg AND Moj16 IS >avg 
THEN warm 

ا و گرما تأثير يكسان بپذيرد، و شخص نه الغر باشد و نه چاق و دستش موقع لمس گرم اگر قدرت صداي شخص قوي باشد، و شخص از سرم
 جات سريع گرمي كند، مزاج شخص گرم است. تأييد كامل قانون. باشد، ولي با گرمي

6 

16 
 

IF Moj17 IS >avg AND Moj13 IS ==avg AND Moj19 IS >avg THEN temperate 
شخص از سرما و گرما تأثير يكسان بپذيرد، و شخص الغر باشد مزاج شخص معتدل است. تأييد نسبي اگر قدرت صداي شخص قوي باشد، و 

 قانون.
5 

 



 ... گيري  سازي درخت تصميم بهينه
 

 طب سنّتي اسالم و ايران ةمجلّ  --- 76

 

 دوم دادة مجموعة -خشك/تر مزاج -ژنتيك الگوريتم انتخابي هاي از ويژگي توليدشده . قوانين7جدول 

 دوم ةداد ةمجموع -كمزاج تر/خش -يكژنت يتمالگور يانتخاب هاي يژگيو شده ازيدتول ينقوان رديف
ارزش قانون 

 شدهيدتول

1 
IF Moj19 IS <avg THEN soggy 

 6 اگر شخص چاق باشد مزاجش، تر است. تأييد كامل قانون

2 IF Moj19 IS ==avg AND Moj110 IS <avg AND Moj18 IS <avg AND Moj13 IS <avg THEN Dry 
 3 حركات جسمش آرام باشد، و با سرما سردي كند مزاج شخص خشك است.اگر شخص نه چاق و نه الغر باشد و پوستش نرم باشد و 

3 
IF Moj19 IS ==avg AND Moj110 IS <avg AND Moj18 IS <avg AND Moj13 IS ==avg AND Moj15 IS 

<avg THEN Dry 
 مزاج شخص، خشك است. اش آرام باشد، با سرما سردي كند اگر شخص نه چاق و نه الغر باشد و پوستش نرم باشد و حركات جسمي

3 

4 

IF Moj19 IS ==avg AND Moj110 IS <avg AND Moj18 IS <avg AND Moj13 IS ==avg AND Moj15 IS 
>avg THEN soggy 

 دير و باشد، داشته وسرما گرما از يكسان اثرپذيري باشد، آرام حركاتش سرعت و باشد، نرم پوستش و باشد الغر نه و چاق نه شخص اگر
 است. تر شخص، مزاج شود، عصباني

5 

5 IF Moj19 IS ==avg AND Moj110 IS <avg AND Moj18 IS <avg AND Moj13 IS >avg THEN soggy 
 2 است. تر ،شخص مزاج گرمي كند، گرما با باشد، آرام جسمي حركات سرعت و باشد، نرم پوستش و باشد الغر نه و چاق نه شخص اگر

6 

IF Moj19 IS ==avg AND Moj110 IS <avg AND Moj18 IS ==avg AND Moj13 IS <avg AND Moj15 IS 
<avg THEN temperate 

اگر شخص نه چاق و نه الغر باشد و پوستش نرم باشد، سرعت حركات جسمي نه آرام و نه سريع باشد، با سرما سريع سرد شود، و دير عصباني 
 شود، مزاج شخص معتدل است. تأييد كامل قانون.

6 

7 

IF Moj19 IS ==avg AND Moj110 IS <avg AND Moj18 IS ==avg AND Moj13 IS <avg AND Moj15 IS 
==avg THEN soggy 

اگر شخص نه چاق و نه الغر باشد و پوستش نرم باشد، سرعت حركات جسمي نه آرام و نه سريع باشد، با سرما سريع سرد شود، نه دير و نه 
 ست.سريع عصباني شود، مزاج شخص، تر ا

5 

8 

IF Moj19 IS ==avg AND Moj110 IS <avg AND Moj18 IS ==avg AND Moj13 IS <avg AND Moj15 IS 
>avg THEN Dry 

اگر شخص نه چاق و نه الغر باشد و پوستش نرم باشد، سرعت حركات جسمي نه آرام و نه سريع باشد، با سرما سريع سرد شود، و سريع 
 .عصباني شود، مزاج شخص خشك است

2 

9 

IF Moj19 IS ==avg AND Moj110 IS <avg AND Moj18 IS ==avg AND Moj13 IS ==avg AND Moj15 IS 
<avg THEN soggy 

اثرپذيري يكسان از سرما و گرما داشته  اگر شخص نه چاق و نه الغر باشد و پوستش نرم باشد، سرعت حركات جسمي نه آرام و نه سريع باشد،
 ود، مزاج شخص، تر است.باشد، و دير عصباني ش

5 

10 

IF Moj19 IS ==avg AND Moj110 IS <avg AND Moj18 IS ==avg AND Moj13 IS ==avg AND Moj15 IS 
==avg THEN soggy 

ه اگر شخص نه چاق و نه الغر باشد و پوستش نرم باشد، سرعت حركات جسمي نه آرام و نه سريع باشد، اثرپذيري يكسان از سرما و گرما داشت
 باشد، نه دير عصباني شود و نه زود، مزاج شخص، تر است.

5 

 



 و همكارانآوانسري  
 
 

  77 ---1399ل، بهار او ة، شمارسال يازدهم 
 

 

 
 دوم دادة مجموعة -خشك/تر مزاج -ژنتيك الگوريتم انتخابي هاي از ويژگي توليدشده . قوانين7ادامةجدول 

 دوم ةداد ةمجموع -مزاج تر/خشك -يكژنت يتمالگور يانتخاب هاي يژگيو شده ازيدتول ينقوان رديف
ارزش قانون 

 شدهديتول

11 

IF Moj19 IS ==avg AND Moj110 IS <avg AND Moj18 IS ==avg AND Moj13 IS >avg AND Moj15 IS 
==avg THEN soggy 

اگر شخص نه چاق و نه الغر باشد و پوستش نرم باشد، سرعت حركات جسمي نه آرام و نه سريع باشد، و شخص با گرما سريع گرم شود، نه 
 ، مزاج شخص، تر است.دير عصباني شود و نه زود

3 

12 

IF Moj19 IS ==avg AND Moj110 IS <avg AND Moj18 IS >avg AND Moj15 IS <avg AND Moj13 IS 
==avg THEN soggy 

اگر شخص نه چاق و نه الغر باشد و پوستش نرم باشد، سرعت حركات جسمي سريع باشد، و شخص اثرپذيري يكساني از سرما و گرما داشته 
 اج شخص، تر است.باشد، مز

1 

13 
IF Moj19 IS >avg AND Moj18 IS <avg AND Moj13 IS ==avg THEN Dry 

باشد. تأييد  اگر شخص الغر باشد، و سرعت حركات جسمي آرام باشد، و از سرما و گرما اثرپذيري يكسان داشته باشد، مزاج شخص خشك مي
 كامل قانون

6 

14 IF Moj19 IS >avg AND Moj18 IS <avg AND Moj13 IS >avg AND Moj15 IS <avg THEN soggy 
 1 است. اگر شخص الغر باشد، و سرعت حركات جسمي آرام باشد، و با گرما سريع گرم شود، و دير عصباني شود، مزاج شخص، تر

15 

IF Moj19 IS >avg AND Moj18 IS <avg AND Moj13 IS >avg AND Moj15 IS ==avg AND Moj110 IS <avg 
THEN soggy 

 باشد، نرم پوستش و شود عصباني سريع نه و دير نه و شود، گرم سريع گرما با و باشد، آرام جسمي حركات سرعت و باشد الغر شخص اگر
 است. تر شخص، مزاج

2 

16 

IF Moj19 IS >avg AND Moj18 IS >avg AND Moj15 IS >avg AND Moj13 IS ==avg AND Moj110 IS >avg 
THEN Dry 

 و باشد داشته سرما و گرما از يكسان تأثيرپذيري و شود، عصباني سريع شخص و باشد سريع جسمي حركات سرعت و باشد الغر شخص گرا
 قانون. كامل تأييد. است خشك شخص مزاج باشد، خشك شخص پوست

6 

17 

IF Moj19 IS >avg AND Moj18 IS >avg AND Moj15 IS >avg AND Moj13 IS >avg AND Moj110 IS <avg 
THEN Dry 

اگر شخص الغر باشد و سرعت حركات جسمي سريع باشد، و شخص سريع عصباني شود، و با گرما سريع گرم شود و پوست شخص نرم باشد، 
 مزاج شخص خشك است. تأييد كامل قانون.

6 

18 

IF Moj19 IS >avg AND Moj18 IS >avg AND Moj15 IS >avg AND Moj13 IS >avg AND Moj110 IS ==avg 
THEN Dry 

اگر شخص الغر باشد و سرعت حركات جسمي سريع باشد، و شخص سريع عصباني شود، و با گرما سريع گرم شود، و پوست شخص نه نرم 
 باشد و نه خشك باشد، مزاج شخص خشك است. تأييد كامل قانون.

6 
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 توليدشده قوانين نتايج . مقايسة 8جدول

 نتايج                                 تعداد قوانين كامالً درست غلط تعداد قوانين كامالً
 مزاج گرم/سرد مزاج تر/خشك مزاج گرم/سرد مزاج تر/خشك روش      

 درخت تصميم فازي با الگوريتم ژنتيك 0 2 2 2
%5/9 مجموعة دادة اول  14%  5/9%  0%  

درخت تصميم فازي با الگوريتم ژنتيك  7 6 0 0
%0 ة دادة دوممجموع  0%  33%  44%  

درخت تصميم فازي بدون الگوريتم ژنتيك  0 1 0 2
)3( 16%  0%  7%  0%  

 
 

براي مجموعة دادة اول  غلط كامالً ينتعداد قوانهمچنين 
يك براي مزاج ژنت يتمبا الگور يفاز يمدرخت تصمتوسط 

تعداد قوانين  )3درصد است اما در ( 5/9تر/خشك برابر با 
درصد بوده است كه مدل پيشنهادي توانسته  16بر با غلط برا

) 3درصد كاهش دهد. در ( 5/6درصد قوانين غلط را تا حدود 
گيري فازي دخيل  ها در ساخت درخت تصميم تمام ويژگي

هاي مؤثر و مهم در  اند ولي در اين پژوهش ويژگي بوده
اند و  تشخيص مزاج، توسط الگوريتم ژنتيك استخراج شده

شده، درخت تصميم ساخته شده  هاي انتخاب يژگيسپس با و
توان نتيجه گرفت درخت  است و با توجه به بهبود نتايج مي

تصميم فازي با الگوريتم ژنتيك قابل بهبود است و سيستم 
تواند تعداد سؤاالت تشخيص مزاج را كمتر و روند  مي

 تر كند. تشخيص را سريع
 گيري:  نتيجه

و تحليل نتايج از دو مجموعة  در اين مطالعه براي ارزيابي
هاي مهم و تأثيرگذار با استفاده  دادة مختلف استفاده شد. ويژگي

ها  از الگوريتم ژنتيك انتخاب شدند و سپس با آن ويژگي
هاي ايجادشده براي مجموعة  درخت تصميم ايجاد شد. درخت

بخش  هاي يادگيري، رضايت دليل تعداد كم نمونه دادة اول به
جموعة دادة دوم طبق نظر باليني متخصص طب نبود، ولي م

ايراني و همچنين مقايسة نتايج با پژوهش قبلي، نتايج خوب و 
  شده در مقايسه با قوانين توليدشدة قبولي داشت. نتايج بهينه قابل

) از نظر تعداد قوانين درست، بهتر بود و همچنين 3پژوهش (
. اين تعداد قوانين غلط توسط مدل پيشنهادي كاهش يافت

هاي پايه بوده و با توجه به اينكه قبالً  پژوهش جزء پژوهش
دهد  بسيار كم در اين زمينه پژوهش شده است، نتايج نشان مي

ايجادشده، نياز به مجموعة دادة   براي كاربردي كردن سيستم
رسد كه  نظر مي به  هاي بيشتري است. تر با تعداد نمونه كامل

هاي طب ايراني را  تصميم داده تواند درخت الگوريتم ژنتيك مي
بهبود دهد همانطور كه نتايج مطالعه نشان داد كه درصد درستي 

 درصد بهبود داده است. 5/2را تا حدود 
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