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 پزشكي بابل، بابل، ايران گروه طب سنتي، دانشكدة طب سنتي، دانشگاه علوم ب

 چكيده
ترين مفاهيم مورد استفاده در طب سنتي ايراني بوده و بسياري از دستورات حفظ سالمتي، تشخيص و درمان  مفهوم مزاج از جمله كليدي سابقه و هدف:

هاي پژوهش در طب سنتي  ترين اولويت عيين مزاج از مهمهاي استاندارد ت ها بر اساس مزاج تعيين شده هر فرد با ديگران متفاوت است. دستيابي به شيوه بيماري
هاي خاص و  ها است. استنتاج درخت تصميم فازي، فرآيند استفاده از نمونه بندي داده هاي هوشمند براي طبقه ايراني است. درخت تصميم فازي يكي از الگوريتم

 .ها است بندي نمونه رسيدن به يك مدل عمومي است كه هدف آن يادگيري نحوة طبقه
سازي تشخيص مزاج استفاده شد. براي اين كار، درخت تصميم فازي با  كاوي و مدل هاي مربوط به تعيين مزاج افراد براي داده در اين مقاله از داده ها: مواد و روش

 .فازي آموزش داده شد ID3 الگوريتم
خشكي ساخته شد و قواعد توليد شده توسط پزشكان متخصص طب سنتي ايراني  گيري يكي براي گرمي، سردي و ديگري براي تري، دو درخت تصميم ها: يافته

 .از نظر باليني و ميزان صحت قوانين ارزيابي شد
نتايج اين  ،سازي تشخيص مزاج در طب سنتي ايراني است صورت گرفته در حوزة هوشمند هاي پژوهش باتوجه به اينكه، اين مطالعه جزو اولين گيري: نتيجه

هاي ديگر با استفاده از  تواند زمينة پژوهش واند در سطح عملياتي توسط متخصصان طب سنتي ايراني استفاده شود، همچنين اين پژوهش ميت پژوهش مي
 .هاي بيشتر باشد هاي هوشمند و حتي براي تشخيص انواع سوءمزاج با داده سازي و ساير الگوريتم بهينه

 .ني، هوش مصنوعي، درخت تصميم فازي، يادگيري ماشينبندي مزاج، طب سنتي ايرا طبقه ها: كليدواژه
 

 
 :مقدمه

در طب سنتي ايراني، بسياري از دستورهاي بهداشتي 
مربوط به سبك زندگي (تدابير حفظ سالمتي) بر مبناي مزاج 

هاي  افراد تنظيم شده است. محوريت مزاج تقريباً همة حوزه
منظر اطباي  سازد. از تشخيص و درمان اين مكتب را متأثر مي

هاي ساكن  ها به تعداد انسان طب سنتي ايراني تعداد مزاج انسان
بر روي كرة زمين است و در اصطالح، مزاج هر فرد منحصر به 

بندي منابع طب سنتي ايراني هر  خود اوست. بر اساس تقسيم
گروه  9فرد در حين داشتن مزاج منحصر به خود در يكي از 

گروه، يك گروه معتدل و  9اين  اصلي مزاج جاي دارد. از بين
 تدل شامل چهار مزاج ساده يا مفردهشت گروه ديگر غير مع

(گرم، سرد، تر و خشك) و چهار مزاج مركب (گرم و تر،گرم و 
 .خشك، سرد و تر، سرد و خشك) هستند

باتوجه به اينكه مزاج هر فرد، بسياري از خصوصيات 
دهد،  رار ميجسمي، روحي و فيزيولوژيك او را تحت تأثير ق

جهت تعيين مزاج هر فرد و تعيين جايگاه او در يكي از 
گانه مزاجي بايد همة خصوصيات مذكور بررسي  هاي نه گروه

ها، مزاج فرد به دست آيد. منابع  شود تا بر اساس برآيند آن
ها  هايي كه بر اساس آن مكتوب طب سنتي ايراني دربارة شاخص

راد بپردازد، توافق نظر بااليي طبيب بايد به تعيين مزاج پاية اف
ها  كدام از شاخص دارند، اما اولويت يا ارجحيت خاصي براي هيچ

 ). در بين متخصصين طب سنتي ايراني نيز 1اند ( قائل نشده

 97شهريور  :افتيدر خيتار
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توافق بااليي بابت تعيين مزاج افراد وجود ندارد؛ لذا دستيابي به 
االيي به وسيلة آن بتوان با اطمينان ب ابزارهاي استانداري كه به

هاي پژوهشي در طب  تعيين مزاج افراد اقدام نمود از اولويت
 ).2سنتي ايراني است (

رسد علم طب سنتي ايراني براي حركت در  نظر مي به
راستاي كاربردي شدن و توسعة هر چه بيشتر، نيازمند 

هايي با دقت و سرعت باال  هاي هوشمند و سيستم روش
يد و پژوهشگران طب سنتي باشد. با توجه به تأكيد اسات مي

هاي تشخيصي با استفاده از  ايراني به استانداردسازي شاخص
رسد وجود يك  نظر مي آخرين دستاوردهاي علمي جديد به

تواند موجب  سيستم واحد براي تشخيص مزاج مي
استانداردسازي و قابليت اطمينان باال شده و همچنين موجب 

ندگان و پزشكان شود و كن جويي در زمان و هزينة مراجعه صرفه
از طرف ديگر تعيين توافق ميان مزاج تشخيص داده شده 

هاي  توسط متخصصين طب سنتي ايراني، با استفاده از سيستم
تواند در ارزيابي بهتر و درمان بر اساس مزاج تشخيص  خبره مي

 .داده شده، راهگشا باشد
هايي است كه در  هاي هوش مصنوعي طيف الگوريتم روش

سازي و  بيني و بهينه بندي، پيش بندي، خوشه هاي طبقه زمينه
هاي  كنند. درخت تصميم يكي از روش گيري عمل مي تصميم

ها  بندي است. رويكرد درخت تصميم در بسياري از زمينه طبقه
بندي الگوها،  كاربرد دارد از جمله: شناسايي الگوها، طبقه

هاي  ستم، سي  گيري هاي پشتيبان تصميم بندي، سيستم كالسه
ترين  ها سريع خبره و غيره؛ زيرا در مقايسه با ساير روش

ويژه در شرايطي كه فضاي نمونه بزرگ است؛ عالوه  باشد، به مي
بر اين مهيا كردن داده آسان و درك آن نيز براي افراد غير فني 

بندي  تر است. مزيت ديگر آن، اين است كه توانايي طبقه آسان
طور  اي را دارد. درخت تصميم به دو نوع دادة عددي و رتبه

آميزي در تشخيص و انتخاب درمان مناسب در پزشكي  موفقيت
رود. مزيت اصلي رويكرد درخت تصميم نشان  كار مي نوين به

هاست. درخت تصميم فازي كه حاصل تركيب  دادن راه حل
باشد، مدلي سيستماتيك ارائه  و تئوري فازي مي ID3 الگوريتم

توانند در  هاي زيستي با استفاده از آن مي كند كه سامانه مي

برابر تغييرات محيطي واكنش سريع و مناسب داشته باشند. 
مزيت ديگر اين رويكرد، توانايي كار با متغيرهاي كالمي است 
كه دانش حاصل از آن براي انسان از قابليت درك بااليي 

دليل فازي بودن توانايي  باشد. اين رويكرد به برخوردار مي
هاي  رخورد با عدم قطعيت را داشته و با در نظر گرفتن حالتب

مختلف در پايگاه داده، واكنش مناسب در برخورد با تغييرات 
 ).3محيطي دارد (

هاي خبرة امروزي،  ترين انواع سيستم يكي از عمومي
 و Newell هاي مبتني بر قاعده هستند. بر اساس نظرات سيستم

Simon  نسان و يا ادراك و افهام آن حل بيشتر مسائل توسط ا
بيان كرد.  »اگر ... آنگاه ...«توان با قواعد توليدي از نوع  را مي

كه موتور استنتاج –هاي هوشمند  باتوجه به اينكه الگوريتم
الهام گرفته از  -دهند هاي خبرة جديد را تشكيل مي سيستم

پردازشگر ادراكي انسان هستند، نتايج موتور استنتاج 
خبرة جديد با نتايج پردازشگر ادراكي انسان  هاي سيستم

هاي حل  مشابهت دارند. بر خالف دانش مربوط به تكنيك
مند است؛ يعني  مسائل عمومي، دانش يك فرد خبره حوزه

دهندة  محدود به يك دامنة خاص است. دامنة يك مسئله، نشان
حوزة خاصي همچون حوزة پزشكي، مالي، مهندسي يا غيره 

خوبي حل كند.  تواند مسائل آن را به خبره مي است كه يك فرد
اند كه مثل افراد خبره در  هاي خبره طوري طراحي شده سيستم

  يك حوزة خاص مهارت داشته باشند.
هاي خبره از اهميت خاصي  استدالل يا استنتاج در سيستم

برخوردار است؛ زيرا استدالل يك تكنيك عمومي است كه 
). 4كنند ( سائل را حل ميهاي خبره به كمك آن م سيستم

طور كه از نام درختان تصميم مشخص است، براي  همان
روند. اين ساختارها شبيه درخت  كار مي پشتيباني از تصميم به

ها را سطح به سطح در درخت  بوده و اطالعات مربوط به داده
). درخت 5كند تا اينكه به نتيجة نهايي برسد ( نگاشت مي
قابل فهم بودن تكنيك محبوبي در دليل سادگي و  تصميم به

شود. به عبارت ديگر درخت تصميم  داده كاوي محسوب مي
كند و نياز به فرد  خود به تنهايي همة مطالب را توصيف مي

اي نيست تا خروجي را تفسير كند. در واقع اين يك روش  خبره
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تر از  گرافيكي است و به اين دليل تفسير آن شايد ساده
 بندي باشد.  قههاي ديگر طب تكنيك

هاي خبره داراي چندين خصوصيت قابل توجه  سيستم
 :)4هستند (

تخصص چندگانه: سطح دانش و تخصصي كه از تركيب 
آيد از سطح دانش يك فرد  دست مي دانش چند فرد خبره به

 خبره بيشتر است. 
هاي خبره، از اين بابت كه  افزايش قابليت اطمينان: سيستم

كنند و يا به موقع  برة بشري فراهم ميديدگاه دومي را براي خ
بروز اختالف نظر ميان افراد خبره، ديدگاه دومي را مطرح 

 شوند.  كنند موجب اطمينان خاطر كاربر مي مي
هايي  توان در محيط را مي هاي خبره كاهش خطر: سيستم

كار برد.  ها براي انسان خطرناك است، به كه حضور در آن
ام و بقاي سيستم (كه حاوي تجربه افزايش قابليت دسترسي، دو

و دانش بسياري از متخصصان است)، كاهش هزينه، پاسخ 
پاسخ كامل، ثابت و غيرحساس در سريع (تشخيص سريع)، 

پرتي و شرايط خاص در سيستم  همة مواقع (خستگي و حواس
وجود ندارد)، قابليت توضيح استدالل و بانك اطالعاتي هوشمند 

 هاي خبره است. مهاي سيست از ساير ويژگي
منطق فازي براي اولين بار در جهان توسط پروفسور 

هاي  گونه كه منطق كالسيك پايه زاده معرفي شد. همان لطفي
دهد، منطق فازي نيز  هاي خبرة معمولي را تشكيل مي سيستم

هاي خبرة فازي  هاي خبرة فازي است. سيستم مبناي سيستم
د استدالل عقل سليم عالوه بر پرداختن به عدم قطعيت، قادرن

بندي كنند كه انجام آن براي  فهم را مدل يا استدالل عامه
). در اغلب تجزيه 7، 6هاي معمولي بسيار دشوار است ( سيستم

شود كه ما با معيارهاي دقيق سروكار داريم  ها فرض مي و تحليل
صورت مقادير عددي يا  ها به و اين دقت از طريق بيان پديده

آيد. اگرچه استفاده از مقادير  دست مي هبندي شده ب طبقه
تثبيت شده كاربردهاي زيادي دارند اما طبيعت مفاهيم بشري 

كنند، زيرا اين مفاهيم به انتزاعي و غير دقيق  را منعكس نمي
 ).8بودن تمايل بيشتري دارند (

افزارهاي تشخيص و درمان طراحي شده بر اساس  نمونه نرم
(شرح و  DENDRALبرنامه  يستم خبرة پزشكي عبارتند ازس

 MYCINافزار  بيان ساختار مولكولي و تحليل شيميايي)، نرم

(تشخيص  PUFFافزار  تشخيص و درمان بيماري ميكروبي)، نرم(
هاي  تشخيص بيماري( XBONEافزار  هاي ريوي)، نرم بيماري

هاي  نظارت بر بيماران نيازمند مراقبت( VMافزار  نرماستخواني)، 
(آموزش در امور مديريت بيهوشي)،  ATTENDINGويژه)، 

CADUCEUS هاي مربوط به طب داخلي). (تشخيص بيماري 
 پيشينة تحقيق

هاي درمان  اكنون جامعة پزشكي جهان به اهميت روش
برده است. گسترش   طبيعي و مكاتب طب سنتي و مكمل پي

العادة طب سنتي چين، طب تبتي، كايروپراكتيك، آيورودا،  فوق
دهندة اين  و صدها مكتب و روش گوناگون، نشان هوميوپاتي

هاست  در طب سنتي چين سال). 9حركت عظيم جهاني است (
هاي متعددي در زمينة هوشمندسازي تشخيص و  كه پژوهش

هاي خبرة تشخيص انجام شده است.  درمان و همچنين سيستم
 توان موارد زير را نام برد: هاي انجام شده مي از جمله پژوهش

بره براي پشتيباني از تشخيص و درمان در طب سيستم خ
يار طب گياهي مبتني بر وب  سيستم تصميم )،11(سنتي چيني

هاي طب  مقالة مروري بررسي پيشرفت )،10(براي تجويز دارو 
بندي بيماران با استفاده از يادگيري ماشين  چيني در طبقه

سيستم خبرة خوديادگير براي تشخيص در طب سنتي  )،12(
ها نيز مشخص  )، همچنان كه از عنوان اين پژوهش13(چيني

هاي  ها با استفاده از الگوريتم داده بندي است، در زمينة طبقه
كاوي در دنياي واقعي در تشخيص و درمان  هوشمند است. داده

هاي مرتبط در  باليني طب سنتي چيني نيز از جمله پژوهش
گري با ). پژوهش دي14كاوي در طب باليني است ( زمينة داده
سازي دانش و كسب فرمول داروهاي سنتي گياهي  عنوان مدل

اي از  كاوي است كه شاخه ) و متن15با استفاده از متن (
پردازد. پژوهش  سازي مي شود و به مدل كاوي محسوب مي داده

كاربرد تئوري فازي در سيستم تشخيص با استفاده از معاينة 
از منطق فازي در) نيز استفاده 16زبان در طب سنتي چيني (
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ها تنها  دهد. اين پژوهش تشخيص معاينة زبان را نشان مي
هاي صورت گرفته در اين  هايي از حجم انبوهي از پژوهش نمونه

 زمينه است كه از گذشته تاكنون هنوز هم ادامه دارد.
هاي مزاج و سوءمزاج كه  ايراني، بسياري از تشخيص در طب
و آموزش در اين رشته ترين نيازهاي پژوهش  از ابتدايي

صورت  باشند، با استفاده از منابع طب سنتي ايراني كه به مي
گيرد و متخصصين با معيارهاي  كيفي بيان شده است، انجام مي

هاي استاندارد شده به  بسيار زياد بدون معيار و شاخص
پردازند و اين مورد موجب ايجاد تناقض  تشخيص و درمان مي

مكرر به اين مجموعه شده و فعالً تنها  بين بيماران در مراجعات
باشد. عالوه بر  ابزار استاندارد موجود پرسشنامة تعيين مزاج مي

رسد، هوشمندسازي تشخيص مزاج  نظر مي مشكل ذكر شده به
تواند موجب باال رفتن سرعت و اطمينان، پرهيز  و سوءمزاج مي

. جويي زمان پزشكان شود از سؤاالت و كارهاي تكراري و صرفه
پژوهش انجام شده براي پرسشنامة خوداظهاري تعيين مزاج با 

شامل  »بررسي پايايي و روايي پرسشنامة تعيين مزاج«عنوان 
-باشد كه جهت تعيين وضعيت مزاج از نظر گرمي ده سؤال مي

رود. اين پرسشنامه توسط  كار مي خشكي به-سردي و تري
ت بررسي مجاهدي و همكاران طراحي و روايي و پايايي آن تح

هاي مرتبط  ). در اين مقاله استخراج گويه17گرفته است ( قرار
با تعيين مزاج با استفاده از منابع طب سنتي ايراني با محوريت 

هاي اولية اين  گزارش شده است. تعداد گويه قانونكتاب 
گويه بود. در مرحلة بعدي روايي صوري و  52پرسشنامه 

هاي كمي و كيفي  روشمحتواي پرسشنامه انجام شده كه با 
ماند. پرسشنامة  گويه باقي  47گرفته است و نهايتاً  صورت

دست آمده، توسط داوطلباني پر شده بود كه قبالً توسط  به
هاي (گرم/سرد) و (مرطوب/خشك)  پزشكان متخصص به گروه

بندي شده بودند. با استفاده از تجزيه و تحليل رگرسيون  گروه
ال منجر شده كه با پاسخ دادن به سو 10لجستيك، نهايتاً به 

شود. ضرايب كاپاي  ها مزاج شخص درست تشخيص داده مي آن
و گزينش سؤاالت استفاده  وزني و آلفاي كرونباخ براي ارزيابي

 .شده است
 :ها مواد و روش

 روش بررسي
باتوجه به اينكه در حال حاضر ها:  آوري داده جمع

ندارد و همچنين  هاي زيادي در طب سنتي ايراني وجود داده
هاي قابل اطميناني داشته باشيم از مجموعه  براي اينكه داده

اين . ) استفاده كرديم18هاي مجاهدي و همكاران ( داده
هاي افرادي است كه  ركورد از ويژگي 52ها شامل  مجموعه داده

ها براي  اند. در واقع اين مجموعه داده تشخيص مزاج شده
تا قواعد تشخيص مزاج توليد  شوند آموزش درخت استفاده مي

ويژگي ابتدايي  31ها دو دسته هستند،  اين ويژگي شوند.
و كبد و  متريك است كه به سنجش دماي محيط و قلب

مانند: جنسيت، دور سر، طول انگشت  پردازد، پيشاني وغيره مي
سبابه، سن، دور كمر، پهناي شانه، دماي محيط، قطر قدامي 

، دماي سبابة راست، پهناي سر، خلفي سر، پهناي قفسة سينه
پهناي كف پا، دماي كف دست، شمارة كفش، پهناي قفسة 
سينه، دماي مچ، ارتفاع سر، عمق سينه در محل نوك پستان، 
دماي كبد، پهناي كف دست، عمق قفسة سينه در محل چين 
زير پستان، دماي قلب، طول كف دست، طول كف پا، دماي 

قوزك پا، وزن، پهناي مفصل پيشاني، پهناي مچ دست، پهناي 
ترين قسمت ساق پا، قد، فاصلة نوك  سبابه، پهناي باريك

سوال  39ها شامل  هاي داده انگشتان دو دست. بقية ويژگي
گزينه است.  5طرح شده از افراد هستند كه هر سؤال داراي 

 .اند نشان داده شده 1ها در جدول  اين ويژگي
ين كار استخراج دانش از اهداف اصلي اها:  سازي داده مدل

ترين  و الگوها براي حل يك مسئلة خاص است. يكي از معمول
ها  كاوي، استخراج قوانين از مجموعة داده موارد استفادة داده

سازي داده از درخت تصميم فازي  است. در اين مقاله براي مدل
آموزش  ID3استفاده شده است كه با استفاده از الگوريتم 

 مورد نظر را توليد كند. بيند تا قوانين مي
ها و متغيرهاي زباني مجموعة  ها، كالس معرفي ويژگي

شود.  هاي طب سنتي ايراني بدين صورت تشريح مي داده
 ,A={A1ها  وسيلة مجموعة ويژگي به U={u} مجموعة جهاني

… , Ak} هاي طب ). در مجموعة داده19شود ( تعريف مي 
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ست. كه باتوجه به ويژگي ا 70شامل  Aسنتي ايراني مجموعة 
 ها تقريباً در يك ردة سني قرار دارد از  اينكه سن تمام نمونه

ها بر اساس جنسيت  ويژگي سن و همچنين با مرتب كردن داده
ويژگي 68نظر شد. به اين ترتيب،  نيز از ويژگي جنسيت صرف

 هاي غيرعددي) ها (ويژگي . سؤاالت موجود در مجموعة داده1جدول
D1كنند در مورد گرمي و  يان، دست شما را لمس مي: وقتي اطراف

 گويند؟ سردي آن چه مي

D21وضعيت زير و بم بودن صداي شما چگونه است؟ : 

D2 ري و خشكي پوست شما چگونه است؟ت: وضعيت D22بلندي صداي شما نسبت به اطرافيان چگونه است؟ : 

D3وضعيت چاقي و الغري شما نسبت به سايرين چگونه است؟ : D23 هنگام صحبت كردن كلمات يك جمله را چگونه اَدا :
 كنيد؟ مي

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

D5سرعت رشد موي شما نسبت به همساالنتان چگونه است؟ : D25سرعت خشم و عصبانيت شما چگونه است؟ : 

D6: پشتي چگونه  وضعيت موي سر شما از نظر پرپشتي يا كم
 است؟

D26 سرعت حركات جسمي شما نسبت به اطرافيان چگونه :
 است؟

D7است؟  : ضخامت موي سر شما نسبت به سايرين در چه حدي D27سرعت پلك زدن شما نسبت به اطرافيان چگونه است؟ : 

D8حالت موي سر شما نسبت به سايرين چگونه است؟ : D28يك از  : رنگ ادرار صبحگاهي در حاالت عادي به كدام
 تر است؟ هاي زير نزديك رنگ

D9رنگ موي سر شما در محدودة كدام گزينه است؟ : D29ميزان بوي ادرار شما در حاالت عادي چگونه است؟ : 

D10ها  يك از گزينه : رنگ پوست بدن شما در محدودة كدام
 باشد؟ مي

D30هاي  يك از رنگ ر حاالت عادي به كدام: رنگ مدفوع شما د
 تر است؟ زير نزديك

D11باشد؟ : وضعيت كف دست شما در چه حد مي D31ميزان بوي مدفوع شما در حاالت عادي چگونه است؟ : 

D12 وضعيت كوچكي و بزرگي كف پاي شما در چه حد :
 باشد؟ مي

D32ماند  جاي مي : رنگ عرق بدن شما كه بر روي لباس روشن به
 تر است؟ هاي زير نزديك يك از رنگ ه كدامب

D13باشد؟ : وضعيت پهناي كف پاي شما در چه حد مي D33هاي روزمره نسبت به  : قدرت ارادة خود را در فعاليت
 دانيد؟ اطرافيان چگونه مي

D14 (برجستگي سفت جلوي گردن) وضعيت غضروف حنجره :
 باشد؟ شما نسبت به بافت نرم اطراف آن چگونه مي

D34 هنگام مطالعه، سرعت درك مطلب خود را نسبت به :
 دانيد؟ اطرافيان چگونه مي

D15باشد؟ : وضعيت شكل بيني شما چگونه مي D35دانيد؟ : شجاعت خود را در مقايسه با ديگران چگونه مي 

D16سرعت تأثيرپذيري شما ازسرما و گرما چگونه است؟ : D36مقايسه با ديگران  بيني خود را در : ميزان بدبيني و خوش
 دانيد؟ چگونه مي

D17 ،سرعت تأثيرپذيري شما از غذاهاي با طبع گرم مانند عسل :
جات، فلفل يا غداهاي با طبع سرد مانند دوغ، ماست و خيار  ادويه

 چگونه است؟

D37دانيد؟ : ميزان اميدواري خود را نسبت به آينده چگونه مي 

D18طور  ته باشيد به: اگرمحدوديت زماني جهت خواب نداش
 روز نياز داريد؟ متوسط به چند ساعت خواب در شبانه

D38 ميزان نشاط روحي خود را نسبت به ديگران چگونه :
 دانيد؟ مي

D19 در نوجواني سرعت رشد جسمي شما نسبت به همساالنتان :
 چگونه بوده است؟

D39نازكي) و قساوت (سنگدلي) خود را در  : ميزان رقت قلب (دل
 دانيد؟ با ديگران چگونه مي مقايسه

D20قوت صداي شما نسبت به اطرافيان چگونه است؟ :  
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 مانده در ساخت درخت تصميم دخيل داده شد.  باقي
ويژگي اول متريك هستند، نياز به  29باتوجه به اينكه 

طب سنتي ايراني هاي  سازي دارند. در مجموعة داده فازي
و  »كمتر از ميانگين«  مقدارها، دو  متغيرهاي زباني براي ويژگي

شد و به جاي ويژگي در نظر گرفته  »بيشتر از مقدار ميانگين«
قرار گرفت،  BMIيا همان  »شاخص تودة بدني«وزن، ويژگي 

 5/18كه مجموعة متغيرهاي زباني اين ويژگي به صورت 

BMI<  25يعني الغر و<BMI<  5/18  يعني نرمال و مقدار
BMI باشد. در واقع به جاي  ضافه وزن مييعني ا 25تر از  بزرگ

و  »كمتر از ميانگين«ها دو مقدار  تمام اعداد موجود در ستون
و ستون وزن نيز به سه مجموعه تقسيم  »بيشتر از ميانگين«

و  »نرمال«، »الغر«شد و به جاي اعداد مربوط به وزن مقادير 
سازي  گيرد. به مراحل انجام اين فرايند، فازي قرار مي »چاق«

 گويند. مي

كمتر از «براي مشخص كردن مرز بين دو متغير زباني 
در هر ستون از مقدار ميانة  »بيشتر از ميانگين«و  »ميانگين

اعداد استفاده شد كه اين مقدار با استفاده از روش آزمون و 
خطا مشخص شد. در هر ستون، ميانه براي زن و مرد جدا شد 

قع با اينكه براي هر تا دقت آموزش درخت بهبود يابد. در وا
سازي،  ستون دو جنسيت زن و مرد وجود دارد ولي پس از فازي

باقي  »بيشتر از ميانگين«و  »كمتر از ميانگين«فقط مقادير 
ها اعمال شد  ماند. در واقع تفاوت ميان زن و مرد در ستون

اي  هاي جداگانه هاي زن و مرد درخت بدون اينكه براي داده
سازي، درخت تصميم را با استفاده از  رسم شود. پس از فازي

سازي از زبان  فازي آموزش داده و براي پياده ID3الگوريتم 
نويسي جاوا استفاده كرديم و قوانين مربوط به تشخيص  برنامه

 مزاج توليد شدند.
 تصميم فازي با استفاده از الگوريتمساخت درخت 

ID3 
يتم براي ساخت درخت تصميم فازي با استفاده از الگور

ID3 :مراحل زير را داريم 
 شود. براي هر گروه محتواي اطالعات فازي محاسبه مي �

بندي  براي هر ويژگي باقيمانده كه در مسير براي بخش �
 شود. استفاده نشده است، بهرة اطالعات فازي محاسبه مي

گروه فعلي با استفاده از ويژگي كه بهره اطالعاتي را بيشينه  �
 شود. كند بسط داده مي مي

معمولي است با اين تفاوت  ID3اين درخت شبيه به درخت 
توانند در چندين گروه با ضرايب  هاي آموزشي مي كه نمونه

 عضويت مختلف وجود داشته باشند.

 در اين الگوريتم اطالعات زير را داريم:
� {1,2,..., N}E مجموعة آموزشي،  �

1 2A {A , ,..., }mA A�  مجموعة
1،ها ويژگي 2(A ) {A , ,..., }

ii i i imA A�  دامنة ويژگي

Ai  1و 2( ) { , ,..., }mC c c c� ها است. مجموعة كالس 
 

 : Dبراي گروه فعلي  مرحلة اول:

� a 0)) با داشتن معيار 1)� �� ها، اگر  براي برگ �
k {1,2,...,n}�� طوري كه  بهkf ( )D �� ، در نتيجه �

D برگ است. 
� b ( اگر والد گروهD ها استفاده شده باشد  بندي در تمام شاخه

 گروه برگ است و Dدر نتيجه 
*

*
M ( c )
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k

k
Df D
	� . 

برگ نيست، آنتروپي فازي را محاسبه  Dاگر  مرحلة دوم:
)كن. , )iFE D A  كه در آنiA هايي هستند كه در  ويژگي

اند و سپس  شاخه شدن، در گروه والد استفاده نشده فرايند شاخه
 كنيم. ترين آنتروپي را براي گسترش استفاده مي گروه كوچك
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كه شاخة جديدي  را تا زماني 2و  1مراحل  مرحلة سوم:
 نباشد تكرار كن.

 درخت توليد شده را تبديل به قوانين كن. مرحلة چهارم:
قوانين توليد شده براي تشخيص گرمي و سردي در  

د شده براي تشخيص تري و خشكي در و قوانين تولي 2جدول
هاي حاصل از  در مرحلة سوم يافته اند. نشان داده شده 3جدول

ترسيم درخت تصميم توسط متخصص طب سنتي ايراني 
كنترل شد و احتمال اينكه فعالً اين درخت تصميم توانايي اوليه 

 جهت تعيين مزاج افراد را دارد يا خير بررسي شد.
 :ها يافته

ت آمده و قوانين توليد شده با استفاده از درخت دس نتايج به
آورده شده است.  3و  2تصميم فازي به شرح زير در جداول 

انجام شده است كه  6تا  0گذاري اين قوانين از اعداد  ارزش
دهندة اين است كه قانون كامالً نادرست و  نشان »0«ارزش 
 دهندة اين است كه قانون توليد شده كامالً نشان »6«ارزش 

صحيح است و اعداد بين صفر و شش ميزان صحت قانون را 
تر است.  شود، صحيح تر مي نزديك 6دهد كه هر چه به  نشان مي
گذاري  بر اساس درجة صحت قوانين ارزش 6تا  1مقادير 

 اند. شده
 :بحث

رسد اين مطالعه، اولين پژوهش صورت گرفته در  نظر مي به
سنتي ايراني است.  هوشمندسازي تشخيص مزاج در طب زمينة

هاي كم صورت گرفت و هدف اين  انجام اين مقاله با تعداد داده
دست آمده سنجيده شود  بود كه ميزان دقت الگوريتم و نتايج به

اي براي  توانند مقدمه ها مي تا مشخص شود اين پژوهش
هاي آينده در اين زمينه و با قدرت بيشتر و حجم نمونه  پژوهش

اي حركت در راستاي كاربردي شدن و هاي بيشتر، بر داده
 افزارهاي كاربردي شوند يا نه.  تبديل به نرم

 
 
 
 
 

دست آمده از ساخت درخت، قواعد قابل قبولي  نتايج به
و توليد كرده و مورد تأييد پزشك متخصص قرار گرفته است 

تواند  هاي بعدي در اين زمينه مي رسد پژوهش نظر مي به
د.در مبحث يادگيري ماشين، هر راهگشاي مشكالت موجود باش

تر  هاي آموزشي بيشتر باشد، يادگيري دقيق قدر تعداد داده
 شود.  مي

هاي  ترين محدوديت در اين پژوهش، تعداد كم داده مهم
شد الگوريتم با تنوع بسيار كمي از  آموزشي بود كه موجب مي

ها مواجه شده و يادگيري كاملي صورت نگيرد. مسئلة  نمونه
موجب شد اين مشكل بيشتر نمود پيدا كند و تنوع  ديگري كه

هايي بودند كه تا حدود زيادي  ها را محدودتر كند، داده داده
ها با وجود تعداد كم در حيطة  اين نمونهشبيه به هم بودند.

ها بسيار شبيه به هم و  سني مشابه نيز بوده و در برخي ويژگي
 .تقريباً در محدودة يكسان قرار داشتند

  :گيري نتيجه
شناسي افراد، با استفاده از  هاي مزاج در اين مقاله داده

بندي شده و افراد به  الگوريتم درخت تصميم فازي طبقه
هاي گرم/سرد و تر/خشك تقسيم شدند. نتايج توليد شده  گروه

در ارزيابي پزشك متخصص طب سنتي ايراني تأييد شد كه 
باشد تا به  هاي تكميلي تواند نقطة شروعي براي پژوهش مي

 مرحلة كاربردي شدن و توسعه در سطح كشور برسد. 
دسـت آمـده،    شود باتوجه بـه نتـايج مثبـت بـه     پيشنهاد مي

هـا، در اولـين    دليل اهميت انتخاب ويژگـي در مجموعـة داده   به
پژوهش بعدي انتخاب ويژگـي انجـام و سـپس درخـت تصـميم      

هـا   وريتمفازي ساخته شود و در ادامه، ساخت درخت با ساير الگ
 دست آمده با اين مقاله مقايسه شود. نيز انجام شده و نتايج به
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 فازي ID3قوانين توليد شده براي تشخيص گرمي و سردي با استفاده از الگوريتم  .2جدول 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رديف

ارزش 
قانون 
توليد 
 شده

 شرح قوانين توليد شده

 سرد است. اگرشخص الغر باشد داراي مزاج 4 1

 اگر شخص وزن نرمال داشته و هنگام صحبت كردن جمالت متوالي را با فاصله بيان كند، داراي مزاج سرد است. 4 2

3 1 
اگر شخص وزن نرمال داشته و هنگام صحبت كردن جمالت متوالي را نه با فاصله و نه متصل بيان كند و دماي 

 ريك داشته باشد، داراي مزاج معتدل است.قلبش كمتر از ميانگين بوده و پهناي كف پاي با

4 0 

اگر شخص وزن نرمال داشته و هنگام صحبت كردن جمالت متوالي را نه با فاصله و نه متصل بيان كند و دماي 
قلبش كمتر از ميانگين بوده و پهناي كف پاي متوسط داشته باشد و پهناي شانه باريك باشد، داراي مزاج گرم 

 است.

5 0 

زن نرمال داشته و هنگام صحبت كردن جمالت متوالي را نه با فاصله و نه متصل بيان كند و دماي اگر شخص و
قلبش كمتر از ميانگين بوده و پهناي كف پاي متوسط داشته باشد و پهناي شانه پهن باشد، داراي مزاج سرد 

 است.

6 1 
فاصله و نه متصل بيان كند و دماي  اگر شخص وزن نرمال داشته و هنگام صحبت كردن جمالت متوالي را نه با

 قلبش كمتر از ميانگين بوده و پهناي كف پاي پهن داشته باشد، داراي مزاج گرم است.

7 5 
اگر شخص وزن نرمال داشته و هنگام صحبت كردن جمالت متوالي را نه با فاصله و نه متصل بيان كند و دماي 

 ت.قلبش بيشتر از ميانگين باشد، داراي مزاج گرم اس

8 1 
اگر شخص وزن نرمال داشته و هنگام صحبت كردن جمالت متوالي را متصل بيان كند و سرعت خشم و عصبانيت 

 كم داشته باشد، داراي مزاج سرد است.

9 1 
اگر شخص وزن نرمال داشته و هنگام صحبت كردن جمالت متوالي را نه متصل و نه با فاصله بيان كند و سرعت 

 داشته باشد، داراي مزاج گرم است. خشم و عصبانيت متوسط

10 4 
اگر شخص وزن نرمال داشته و هنگام صحبت كردن جمالت متوالي را نه متصل و نه با فاصله بيان كند و سرعت 

 خشم و عصبانيت زياد داشته باشد، داراي مزاج گرم است.

 راي مزاج معتدل است.اگر شخص اضافه وزن داشته باشد و دماي كبد كمتر از ميانگين باشد، دا 2 11

 اگر شخص اضافه وزن داشته باشد و دماي كبد بيشتر از ميانگين باشد، داراي مزاج معتدل است. 2 12
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 فازي  ID3. تشريح قوانين توليد شده براي تشخيص تري و خشكي با استفاده از الگوريتم 3جدول 

 

 

رديف

ارزش 
قانون 
توليد 
 شده

 شرح قوانين توليد شده

 اگر شخص الغر باشد، داراي مزاج خشك است. 6 1

2 3 
اگر شخص وزن نرمال داشته و شخص بدبيني باشد و همچنين پهناي قفسة سينه كمتر از ميانگين باشد، 

 داراي مزاج خشك است.

3 1 
اگر شخص وزن نرمال داشته و شخص بدبيني باشد و همچنين پهناي قفسة سينه بيشتر از ميانگين باشد و 

 رعت رشد موي كم داشته باشد، داراي مزاج تر است.س

4 2 
اگر شخص وزن نرمال داشته و شخص بدبيني باشد و همچنين پهناي قفسة سينه بيشتر از ميانگين باشد و 

 سرعت رشد موي نرمال داشته باشد، داراي مزاج تر است.

5 4 
سة سينه بيشتر از ميانگين باشد و اگر شخص وزن نرمال داشته و شخص بدبيني باشد و همچنين پهناي قف

 سرعت رشد موي زياد داشته باشد، داراي مزاج خشك است.

6 1 
بيني باشد و دماي قلبش كمتر از ميانگين باشد،  اگر شخص وزن نرمال داشته و شخص نه بدبين و نه خوش

 داراي مزاج تر است.

7 1 
باشد و دماي قلبش بيشتر از ميانگين باشد، بيني  اگر شخص وزن نرمال داشته و شخص نه بدبين و نه خوش

 داراي مزاج تر است.

8 4 
بيني باشد و داراي پوست نرم بوده و از سرما تأثيرپذير باشد،  اگر شخص وزن نرمال داشته و شخص خوش

 داراي مزاج تر است.

9 1 
و گرما تأثيرپذيري بيني باشد و داراي پوست نرم بوده و از سرما  اگر شخص وزن نرمال داشته و شخص خوش

 يكسان داشته باشد و دماي سرش كمتر از ميانگين باشد، داراي مزاج خشك است.

10 1 
بيني باشد و داراي پوست نرم بوده و از سرما و گرما تأثيرپذيري  اگر شخص وزن نرمال داشته و شخص خوش

 ت.يكسان داشته باشد و دماي سرش بيشتر از ميانگين باشد، داراي مزاج خشك اس

11 1 
بيني باشد و داراي پوست نرم بوده و از گرما تأثيرپذيري داشته  اگر شخص وزن نرمال داشته و شخص خوش

 باشد، داراي مزاج تر است.

12 4 
بيني باشد و داراي پوست معمولي باشد، داراي مزاج معتدل  اگر شخص وزن نرمال داشته و شخص خوش

 است.

13 1 
بيني باشد و داراي پوست خشك باشد و طول كف پاي كمتر از  شخص خوش اگر شخص وزن نرمال داشته و

 ميانگين داشته باشد، داراي مزاج معتدل است.

14 1 
بيني باشد و داراي پوست خشك باشد و طول كف پاي بيشتر از  اگر شخص وزن نرمال داشته و شخص خوش

 ميانگين داشته باشد، داراي مزاج تر است.
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