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طراحیسیستمخبرۀفازیپزشکیبرایتشخیصمشکالتسیستمحرکتی
آمنهخدیور،*1فاطمهمحمدیامیری
 .1استادیار گروه مدیریت ،دانشگاه الزهرا (س)
 .2کارشناس ارشد مدیریت فناوری ارالعات ،دانشگاه الزهرا (س)
2

(تاریخ دریافت ،94/07/28 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،96/01/30 :تاریخ تصویب)96/02/20 :

چکیده
هدف سیستمهای خبره ،استفاده از مهارتهای افراد متخصص برای افراد غیرمتخصص است .تشخیص دیرهنگام مشکالت سیستم حرکتی ،بته
مشکالتی در دیگر نواحی منجر میشود .از اینرو با رراحی سیستمی با دانش تخصصی که بیماری را تشخیص دهد و راه مناسب درمان را ارائه
کند ،شرایط درمان به موقع فراهم میشود .در این مقاله ،سیستم خبرۀ فازی برای تشخیص و درمان مشکالت سیستتم حرکتتی در ناحیتۀ مت
دست ،آرنج و شانه ،بهوسیلۀ نرم افزار متلب رراحی شده است .دانش  15فرد خبره برای تشخیص و پیشنهاد درمان  -کته خروجتی هتای روش
دلفی فازی برای تشخیص و روش دلفی برای درمان است  -به صورت قواعد فازی در پایگاه دانش سیستم ذخیره شده استت .مطتابق نتتایج ،در
 86/7درصد موارد ،تشخیص سیستم مانند تشخیص فرد خبره است .سیستم خبرۀ پیشنهادی را می توان به عنوان ی منبتع علمتی در اختیتار
دانشجویان این رشته گذاشت یا برای تشخیص بیماری در اختیار مراکز بهداشتی منارق محروم کشور قرار داد.

واژههایکلیدی :اخذ دانش ،روش دلفی فازی ،سیستم خبرۀ فازی ،مشکالت سیستم حرکتی.


مقدمه
به رور معمول ،ی پزش براساس شرح حال بیمار و معاینۀ
فیزیکتتی وی ،بررستتی تصتتاویر پزشتتکی و همچنتتین نتتتایج
تست های آزمایشگاهی ،بیمتاری را تشتخیص متی دهتد .بتا
توجه به اینکه فناوری روزبته روز در زمینته هتای زیتادی در
حال رشد است ،هنوز تشخیص بیماری های پزشتکی ،فقتط
حاصتتل تجربتتۀ پزش ت محستتوب متتیشتتود .در تشتتخیص
پزشکی ،وضعیت آسیب شناختی فرد به کم مجموعه ای از
دانش در دسترس و عالئم بیمار تعیتین متی شتود .بته ایتن
دلیل است کته تشتخیص یت هنتر استت ،زیترا مشتکالت
پیچیدهاند و به فاکتورهای زیادی بستگی دارنتد .درنتیجته،
راه حل آنها هنوز به تواناییهتای پزشت بستتگی دارد [،1
 .]2دستگاههای یادگیری ،بتر توستعۀ پتروژه هتای ماشتینی
همراه با افزودن و تغییر ارالعات جدید تمرکتز دارنتد [.]3
محققان برای ایجاد ی سیستم فناوری ارالعتات درجهتت
کم به تشخیص مشکالت پزشکی تالش های زیادی انجام
دادهانتتد [ .]2 ،1روشهتتای مبتنتتیبتتر کتتامپیوتر ،بتتهرتتور
فزاینده ای به منظور بهبود کیفیت خدمات درمتانی استتفاده
می شود [ .]4 ،2هوش مصنوعی ،بخشی از علوم کامپیوتری
* نویسندۀ مسئول:

تلفن021-88047862 :

با تمرکز بر ایجاد سیستم های خبره است که می تواند مانند
انسان های هوشمند رفتار کند [ .]6 ،5سیستتم هتای خبترۀ
مبتنیبر قاعده در تشخیص پزشکی بهکار می روند که شامل
سیستم های مدیریت پایگتاه دانتش و تکنیت هتای هتوش
مصنوعی ،مانند سیستم های مبتنیبر دانش یا سیستم هتای
خبرهاند [ .]4 ،2ی سیستم خبره ،سیستمی استت کته از
دانش بشر در کامپیوتر ،برای حل مسائلی استفاده متی کنتد
که بهرور معمتول بته هتوش انستانی نیتاز دارد [.]9 ،8 ،7
سیستتتم خبتتره ایتتنگونتته تعریت متتیشتتود« :یت برنامتتۀ
کامپیوتری هوشمند کته بتا دانتش و استتنتاش ،بترای حتل
مسائلی که دشوارند و برای حل آنها تخصص انستان متورد
نیاز است ،بهکار میرود» [.]10 ،7
با مطالعۀ بیماریها و روش تشخیص آنها میتتوان بته
این نتیجه رسید که تشخیص بیماری دشوارتر از درمتان آن
است [ .]2بخش عمدهای از دانش شناخت عالئتم و درمتان
بیماریها تجربی و در ذهتن خبرگتان استت .ستطح دانتش
متخصصان در زمینتۀ اختتالالت حرکتتی متفتاوت استت و
دسترسی به متخصصان خبره ،در تمامی نقاط کشور و برای
همۀ بیماران امکانپذیر نیست .هدف سیاستهای بهداشتی
Email: a.khadivar@alzahra.ac.ir
DOI: 10.22059/jieng.2017.133763.1005
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و سالمتی عمومی این است کته همتۀ افتراد بته تستهیالت
سالمتی و بهداشتی دسترسی داشتته باشتند .بتا توجته بته
اینکه متخصصان خبره اغلب در شهرهای بتزرگ هستتند و
در منارق دورافتاده کمتر حضور دارند ،همیشه ایتن ستؤال
مطرح بوده است که چگونه متیتتوان از دانتش متخصصتان
برتر این حوزه در منارق دور استفاده کرد و چگونه میتوان
دانشی را که حاصل تجربۀ خبرگتان و در ذهتن آنهاستت،
استخراش کرد و در اختیار دیگران قترار داد .از قابلیتت هتای
سیستم خبره این است که قادر است در زمینههای مختل ،
رراحی و اجرا شود .یکی از کاربردهتای سیستتم خبتره در
علم پزشکی است؛ به این صورت که برای رسیدن به نتتایج
صحیح ،قدمبهقدم استداللهای ی پزش خبتره را تقلیتد
م تیکنتتد .از آنجاکتته تتتاکنون سیستتتم خبتترهای در زمینتتۀ
تشخیص اختالالت حرکتتی رراحتی نشتده استت ،در ایتن
پژوهش از سیستم خبره برای استخراش و دراختیارگذاشتتن
دانش خبرگان در زمینۀ این اختتالالت بهتره گرفتته شتده
است .از ررفی با توجه به ماهیت مبهم این دانش نمیتتوان
از رویکردهای قطعی بترای رراحتی ایتن سیستتم استتفاده
کرد؛ بنابراین ،سیستم خبرۀ فازی را میتوان راهکار مناسبی
برای حل ایتن مستئله بتهشتمار آورد .در ایتن مطالعته ،بتر
اختالالت سیستم حرکتی در ناحیۀ م دست ،آرنج و شانه،
شناسایی عالئم ،تشخیص و درمان آنها تمرکز شده است.
برای جمع آوری دیتدگاههتای خبرگتان ،از روش دلفتی
فازی و دلفی استفاده شتد .بتا توجته بته تکترار جمتعآوری
ارالعات و رسیدن به اجماع نظر خبرگان در ایتن روشهتا،
ارالعات بهدستآمده دقت زیادی دارد که در زمینۀ پزشکی
بسیار مهم است؛ درحالیکه در سیستمهای خبترۀ پزشتکی
پیشین به آن پرداخته نشده استت .همچنتین بتا توجته بته
اینکتته خروج تی سیستتتم پیشتتنهادی ،اختالل تی استتت کتته
بیشترین امتیاز را دارد ،براستاس نمترهای کته سیستتم بته
اختالل مورد نظر میدهد ،میتتوان تتا حتدودی بته درجتۀ
پیشرفت اختالل در بیمار پی برد.

مرورادبیات
چندین مزیت برای ایجاد سیستم های تشخیص پزشتکی بتا
استفاده از ی سیستم خبره وجتود دارد .ایتن سیستتمهتا
مانند ی پزش نسخه می دهند و همیشه هم در دسترس
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هستند؛ بدینمعنا که می توان از آن هتا در هتر زمتان و هتر
نقطه ای استفاده کرد .مزیت دیگر آنها کاهش هزینه است،
زیرا هزینه های ارائۀ تخصص برای هر کاربر تتا حتد زیتادی
کاهش می یابد .از سوی دیگر ،یکی از معایب آن ها این است
که نمی توانند به معاینۀ بیمار بپردازند .دیگر اینکه تخصتص
آن ها محتدود بته قلمترو دانشتی استت کته در پایگتاه دادۀ
سیستم قرار دارد و نمی توانند آن را به شرایط جدید تعمیم
دهد [.]11
مستتائل مختلفتتی وجتتود دارد کتته سیستتتم خبتتره در
زمینههای گوناگون میتواند به حل آنها بپتردازد ،از جملته
علوم مهندستی ،کستب وکتار و پزشتکی [ .]13 ،12اگرچته
تخصص پزشکی ،یکی از اولین حوزه هایی است که فنتاوری
سیستتتم خبتتره بتترای آن بتتهکتتار گرفتتته شتتد ،زمینتتههتتای
گوناگونی در پزشکی وجود دارد که سیستم خبتره بته رتور
موفقیت آمیتزی بترای آنهتا بتهکتار رفتته استت ،از جملته
فرایندهای تشخیصتی ،نظتارت بتر بیمتار ،درمتان بیمتاری،
تعیین میتزان دارو [ ،]13تجزیته و تحلیتل آزمایشتگاهی و
آمتتوزش دانشتتجویان پزشتتکی .در منتتارق دورافتتتاده  -کتته
پزشکان در دسترس نیستند و مراقبت های بهداشتی اندکی
وجود دارد  -باید از این سیستم ها استتفاده شتود .سیستتم
خبرۀ تشخیصی پزشکی ،در چنین شرایطی ابزاری هوشمند
بهشمار میرود [.]10 ،7
سیستمهای خبرۀ زیادی در زمینههای گوناگون پزشکی
وجود دارد .برخی از آنها کوچ اند .بااینحال ،نقش مثبتی
در مراقبتتتهتتای بهداشتتتی دارنتتد .چنتتدین نمونتتۀ موفتتق
سیستم های خبرۀ پزشکی در ادامه معرفی میشوند .یکی از
معروف ترین سیستم های خبترۀ پزشتکی  EMYCINاستت.
ایتتن سیستتتم ،ی ت موتتتور استتتنتاش رو بتته عقتتب 1دارد و
فایبینگهتتام ،بوچانتتان و تتتد شتترتلی در ستتال  1980در
استانفورد آن را ارائه دادند .سیستتم  EMYCINبته تفستیر
تست های عملکرد ریوی برای بیماران ریوی می پردازد [،13
 ،ONCOCIN .]14سیستتتم خبتترۀ مبتنتتیبتتر قاعتتده ،2در
دانشگاه استانفورد برای مدیریت پروتکل سرران ارائته شتد.
این سیستم به کم پزشکان ،برای درمان بیماران مبتال به
ستترران تحتتت شتتیمیدرمتتانی رراحتتی شتتده استتت [،14
 ESMDA .]15ی سیستتم خبترۀ متدیریت دانتش بترای
تشتتخیص و مشتتاورۀ مناستتب در درمتتان بیمتتاریهتتای

رراحی سیستم خبرۀ فازی پزشکی برای تشخیص مشکالت سیستم حرکتی

سرماخوردگی ،آنفلوآنزا ،سرفه ،تب ،مشکالت گوش و چشم
است [.]16
میتتر آنتتامول حستتن ،خواجتته شتتیرعلم و احستتن رجتتا
چتتادوری [ ]17یت پتتروژۀ سیستتتم خبتتره فتتازی را بتترای
تشخیص بیماری های انسان توصی کردند که برای تبتادل
ارالعات سالمت بین متخصصان مراقبتت هتای بهداشتتی و
بیماران بهکار میرود .سیستم خبره ،عالئتم الزم را از کتاربر
دریافت می کند و براساس قاعدۀ اگتر-آنگتاه ،3حالتتهتای
مختل را بررسی و بیماری را تشخیص می دهد .یکی دیگتر
از پژوهشها بهوسیلۀ دیپابیستواس ،ستاگار بیتاراگی ،نتیالم
پتتانا و نیرمتتاال شتتیند ،در مقالتتهای بتتا عنتتوان «سیستتتم
تشخیص بیماری» [ ]18انجام گرفت .آنها در ایتن مقالته،
ی سیستم خبره برای تشخیص بیماری های انسان رراحی
کردنتتد .سیستتتم روی دادههتتای بیمتتار بتتا ترکیتتب قتتوانین
5
تولیدی و شبکههای عصبی 4کار میکند .از نرمافزار متلتب
برای رراحی سیستم استفاده شتد و نتتایج رضتایت بخشتی
بهدست آمد .عادلی و نشاط ،ی سیستم خبرۀ فتازی بترای
تشخیص بیماری هتای قلبتی رراحتی کردنتد [ .]19آن هتا
پایگاه دادۀ سیستتم را از بنیتاد کلینیت کلیولنتد و مرکتز
پزشکی  ،V.A.الن بی گرفتنتد .سیستتم  13ورودی و 1
خروجتتی دارد و روش استتتنتاش ممتتدانی 6بتترای محاستتبۀ
خروجی بهکار میرود .رراحی سیستم با استفاده از نرم افزار
متلب انجتام شتد .ستپا متخصصتان قلتب و عترو آن را
آزمتتایش کردنتتد و در  94درصتتد متتوارد تشتتخیص صتتحیح
بهدست آمد.
چان -شین لی ،سنیور ممبر IEEE ،و می-هیو وان
[ ]20نشان دادند که در علم هستی شناسی پیشین ،بهدلیل
نبود ارمینان نمی توان به اندازۀ کافی از دانش موجود برای
برخی از برنامه های کاربردی دنیای واقعی استفاده کرد ،امتا
به کم علم هستی شناسی فازی ،مشکل قطعیتتنداشتتن
دانش و ارالعات حل میشود .آن ها برای نرم افزار پشتتیبان
تصمیم بیماری های دیابتی ،ی سیستم خبرۀ فازی جدیتد
ارائه دادند .سیستم از پنج الیه تشکیل شده که شامل الیتۀ
دانش ،الیۀ ارتباط گروهی ،الیۀ دامنۀ گروهی ،الیتۀ ارتبتاط
شخصی و الیۀ دامنۀ شخصی است .این الیه ها برای توصی
نبود قطعیت در دانش استفاده میشود.
مطابق بررسی ،ارالعات نامشخص زیادی وجود دارد که
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پزش برای تشخیص بیماری خاص از آن ها بهره می گیترد.
تمامی سیستم های موجود بترای پتردازش نتوعی ختاص از
بیماری ایجاد شدهاند ،اما امکتان اصتالح و پیشترفت آنهتا
وجود دارد [.]2

مجموعههایفازی

نظریۀ مجموعه ها یکی از ابزارهای مهم در ریاضتیات متدرن
است؛ مجموعهای از انواع مشابه اشیای متمایز که بتهعنتوان
عناصر ی مجموعه شناخته شده اند .برخی از ربقات مانند
«ربقتتۀ متتردان کوتتتاه»« ،ربقتتۀ متتردان بلنتتد»« ،ربقتتۀ
ساختمان های بلند» و «ربقتۀ ماشتین هتای گتران قیمتت»
هستند که نوعی ابهام در تصمیم گیری وجتود دارد درمتورد
اینکه آیا ی عنصر به یکی از این ربقات تعلق دارد یا خیر.
در چنین ربقاتی نیاز نیست که ی شیب بته یت کتالس
تعلق داشته باشد ،بلکه ممکن است دارای ی درجۀ تعلتق
باشد .مفهوم مجموعههای فازی را لطفتیزاده معرفتی کترد.
مجموعۀ فازی ،شکل گسترش یافتتۀ مجموعته هتای قطعتی
است و اجازۀ عضویت جزئی را به عناصر میدهد؛ درحالیکه
در مجموعه های قطعی ،چنین شرایطی وجود ندارد .نیتازی
نیست که عضویت ی عنصر در مجموعۀ فازی کامل باشد.
ممکن است مؤلفهای متعلق به ی مجموعتۀ فتازی ،مؤلفتۀ
برخی از مجموعه های فازی دیگر باشد .مجموعه های فتازی
برای مقابله با بتیدقتتی در داده هتا و بستیاری از مشتکالت
مبهم دنیای واقعی بهکار میرونتد .در مجموعتههتای فتازی
هی مرز دقیقی نیست؛ چراکه در برخی داده ها ابهام وجتود
دارد .درجۀ عضویت برای مجموعه هتای فتازی بتین صتفر و
ی است [.]21

سیستماستنتاجفازی
7

وظیفۀ اصلی سیستم استنتاش فازی تصمیم گیری براستاس
قاعدۀ اگر-آنگاه است .در کنار قوانین اگر-آنگتاه ،سیستتم
استنتاش فازی برای تصمیم گیتریهتا از اتصتال دهنتده هتای
 ANDیا  ORاستفاده می کند .سیستم استنتاش فازی ،واحد
کلیدی ی سیستم منطق فازی است .برای ورودی سیستم
نیازی به فازیبودن نیست و ممکن استت فتازی یتا قطعتی
باشد ،اما خروجی آن همیشته یت مجموعتۀ فتازی استت.
فرایند فازی سازی 8و غیرفازیستازی 9از اهمیتت زیتادی در
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سیستم استنتاش فتازی برختوردار استت .سیستتم استتنتاش
فتتازی از پتتنج قستتمت عملکتتردی تشتتکیل شتتده استتت.1 :
فازی سازی که مقتادیر قطعتی را بته مقتادیر فتازی تبتدیل
میکند؛  .2قوانین پایهای شامل تعدادی از قوانین اگر آنگاه
فازی؛  .3پایگاه داده که عضویت مختلت از مجموعته هتای
فازی بهکاررفته در قوانین فازی را تعری می کند؛  .4واحتد
تصمیم گیتری کته عملیتات متورد نیتاز در قواعتد را انجتام
میدهد؛  .5واحد غیرفازیسازی که مجموعتههتای فتازی را
به مجموعههای قطعی تبدیل میکند.
سیستم استنتاش فازی ممدانی رایتج تترین روش فتازی
است .روش ممتدانی اولتین سیستتم کنتترل استت کته بتا
استفاده از تئوری مجموعه های فازی ساخته شد .ایتن روش
را ابتتراهیم ممتتدانی در ستتال  1975بتتهکتتار گرفتتت .تتتالش
ممدانی در راستای کار لطفیزاده در ستال  ،1973براستاس
الگوریتمهای فازی برای فرایند تصمیمگیری و سیستمهتای
پیچیده است [.]22

روشکار
روشدلفیفازی
روش دلفی فازی در ابتدا بهوسیلۀ کافمن و گوپتتا در دهتۀ
 1980ارائه شد .کاربرد این روش در تصمیم گیری و اجمتاع
بر مسائلی که اهداف و پارامترها در آن به صراحت مشتخص
نیستند ،به نتایج بسیار ارزنده ای منجر می شود .ویژگی مهم
این روش ،ارائۀ چارچوبی انعطاف پذیر است کته بستیاری از
مشکالت مربوط به نداشتن دقت و صراحت را برررف متی-
کند .بسیاری از مشکالت در تصتمیم گیتری هتا ،مربتوط بته
ارالعات ناقص و غیردقیتق استت .همچنتین تصتمیم هتای
اتخاذشدۀ خبرگان براساس صالحیت فردی آنان و به شتدت
ذهنی است؛ بنابراین ،بهتر است داده ها به جای اعداد قطعی،
با اعداد فازی نمایش داده شوند [.]23
در رراح تی سیستتتم پیشتتنهادی ،عتتالوهبتتر مطالعتته و
استفاده از کتابهتای مرجتع در زمینتۀ مشتکالت سیستتم
عصبی ،به روش دلفی و دلفی فازی ،از دیدگاههای خبرگان
شامل افراد دارای مدر دکترای حرفهای و متخصصان این
حوزه استتفاده شتد .هتدف از رراحتی ایتن پرسشتنامههتا،
شناسایی عالئم و اندازۀ هر عالمتت در اختتالل و همچنتین
روش درمانی آن است .با توجه به اینکه بیمار با عالئتم درد
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در ناحیۀ مورد نظر مراجعه میکند و نیز با توجه بته اینکته
درد دارای ماهیت نسبی است و نمیتتوان بترای آن میتزان
قطع تی درنظتتر گرفتتت ،براستتاس ماهی تت فتتازی تشتتخیص
اختالل ،برای گردآوری ارالعات مربوط به عالئم اختتالالت
 که درنهایت به تشخیص منجر میشتود  -از روش دلفتیفازی استفاده شد .از خبرگان خواسته شد که انتدازۀ عالئتم
هتتر اختتتالل را کتته از کتتتابهتتای موجتتود در ای تن زمینتته
استخراش شده است ،مشخص کنند و اگتر بنتا بته تجربته و
دانش خود عالمت یا عالئم دیگری بترای اختتالالت وجتود
دارد ،در پایان پرسشنامۀ هر اختالل اضافه کنند .استفاده از
متغیرهایی با ارزشهتای قطعتی ،خبرگتان را در اظهتارنظر
دچار مشتکل متیکترد .بته همتین دلیتل ،واضتح بتود کته
متغیرهای کیفی ،آزادی عمل بیشتری به خبرگتان متیداد.
استتتفاده از متغیرهتتای کیفتتی ماننتتد «کتتم»« ،متوستتط» و
«زیاد» مشکالت فو را تا حدودی حل کرد.
نظر افراد دربارۀ متغیرهای کیفتی ماننتد کتم یتا زیتاد،
یکستتان نیستتت .از آنجاکتته خبرگتتان خصوصتتیات متفتتاوتی
دارند ،ذهنیتهای آنها نیز متفاوت است .اگر به گزینتههتا
براساس ذهنیتهای متفاوت پاسخ داده متیشتد ،تجزیته و
تحلیتتل متغیرهتتا ارزشتتی نداشتتت ،امتتا بتتا تعری ت دامن تۀ
متغیرهای کیفی ،خبرگان با ذهنیت یکسان بته پرستشهتا
پاسخ دادند؛ بنابراین ،متغیرهای کیفی به صورت اعداد فازی
ذوزنقهای تعری شدند:
( 4و  2و  0و  = )0کم
( 7و  6و  4و  = )3متوسط
( 10و  10و  8و  = )6زیاد
پاسخ های دریافتشده از هری از خبرگان در هر تکرار
بهصورت زیر است [:]24

Ai    a1i ,a i2 ,a i3 ,a i4  ,

(i  1, 2, 3,..., n )1

پا از دریافت دیتدگاههتای خبرگتان ،در مرحلتۀ اول بایتد
محاسبۀ میانگین این دیدگاهها صورت می پذیرفت .محاسبۀ
این میانگین در هر مرحله بهصورت اعداد فتازی زیتر استت
[:]24
()2

A m   a im1 , a im 2 , a im 3 , a im 4  

 1 n  a  , 1 n  a  , 1 n  a  , 1 n  a  
i
4

i
3

i
2

i

1
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پا از میانگینگیری فازی در مرحلۀ اول ،برای هرکدام
از خبرگان پرسشتنامهای جداگانته رراحتی شتد و از آنتان
خواسته شد به عالئم اضافه شده نیتز پاستخ دهنتد .پتا از
میانگین گیری فازی از پاسخهای مرحلتۀ دوم و مقایستۀ دو
میانگین با یکدیگر ،درصورتیکه پاسخ پرستشهتا بته رترز
قابل قبولی به ثبات برسند ،پاسخهای خبرگتان ثبتت متی-
شود .در غیر این صتورت بایتد مرحلتۀ ستوم نظرستنجی از
خبرگان صورت گیرد .اختالفنظر هری از خبرگان ،مطابق
رابطۀ  3محاسبه شد [:]24
()3





e  a m1  a 1i  , a m 2  a 2i  , a m 3  a 3i  , a m 4  a 4i 
n

a i   a i2 , 
n 2

1  a i   a i , 1  a i   a i 
3
3
4
4 
n
n
a 1i   a 1i , 1

1






با استتفاده از رابطتۀ  3اختتالف دیتدگاههتای خبرگتان
محاسبه و در پرسشتنامهای تنظتیم شتد .ستپا هریت از
خبرگان با توجه به ارزیابی مجدد نظر قبلی ختود ،نظرهتای
جدید را اعالم کردند.
در این مرحله با محاسبۀ اختالف میانگینهتای مراحتل
اول و دوم و با استفاده از روابط فاصتلۀ میتان اعتداد فتازی
(رابطۀ  ،)4میتزان اجمتاع نظتر خبرگتان محاستبه شتد .در
بسیاری از پژوهش ها حد آستانه  0/2درنظر گرفته میشود.
در این مقاله نیز این مقتدار مبنتا قترار داده شتد؛ بنتابراین،
درصورتیکه اختالف محاسبهشده برابر  0/2یا کمتتر از 0/2
باشد ،فرایند دلفی فازی متوق میشود .در غیر این صورت
باید نظرسنجی تا رسیدن به پاسخهای باثبات نستبی ادامته
یابد [.]24

S  A m 2 , A m1  

()4

1  a m 21  a m 22  a m 23  a m 24  


4    a m11  a m12  a m13  a m14  

این روند تا پایدارشدن همۀ پاسخها ادامه پیدا متیکنتد
که در این پژوهش ،با سه بتار تکترار ،تمتامی پاستخهتا بته
پایداری رسیدند .بازه های بهدستآمده در پایان این مرحله،
همان توابع عضویت ورودی و مبنای رراحی سیستم خبتره
هستند .از آنجاکه هر اختالل درمان خاصی دارد و میتتوان
برای هرکدام از اختالالت ،درمان آن را درنظتر گرفتت ،بته-

315

دلیل قطعیبودن ماهیت درمتان اختتالالت ،از روش دلفتی
استفاده شد که در آن ،درمان اختالالت از کتتاب استتخراش
شد .سپا از خبرگان خواسته شد که نظر ختود را درمتورد
صحت آنها اعالم کننتد و اگتر روش یتا روشهتای درمتان
دیگری برای اختالالت وجود دارد ،در پایان پرسشتنامۀ هتر
اختالل اضافه کننتد .در ایتن مرحلته پتا از دو بتار تکترار
دلفی ،خبرگان به اجماع نظر رسیدند.
نمونهای از پرسشنامۀ مربوط به یکتی از اختتالالت مت
دست در جدول  1آمده است که خبرگان بایتد میتزان هتر
عالمت را در اختالل با متغیرهای زبانی کم ،متوسط و زیتاد
مشخص میکردند.
جدول.1پرسشنامۀمربوطبهعالئماختاللwrist sprain
اختالل
کم

عالئم
 .1شروع تروماتی

wrist sprain

متوسط

زیاد

درد

 .2لوکالیزهشدن درد در ناحیه کوچ
 .3احساس درد در هنگام استفاده از م
 .4درد در حرکات اکتیو
 .5درد در حرکات

joint-play

 .6درد در حرکات پاسیو

درنهایت ،توابع عضویت ورودی مربوط به عالئم اختتالل
بهصورت جدول  2بهدست آمد.

مدلسیستمخبرۀفازی
سیستتتتم خبتتتره ،برنامتتتهای کتتتامپیوتری استتتت کتتته
تصمیمگیریهای فرد متخصص را شتبیهستازی متیکنتد و
شامل ی پایگاه دانش حاوی تجربیتات جمتعآوریشتده از
خبرگتتان در زمینتتۀ مشتتکالت سیستتتم حرکتتتی و نیتتز
مجموعه ای از قوانین فازی بترای استتفاده از پایگتاه دانتش
است .پایگاه دانش ،برای ذخیره سازی ارالعات مانند عالئتم
و روشهای درمانی اختتالالت و قتوانین حتاکم بتر دادههتا
استفاده میشود .قوانین ،عبارتهایی شرری است که نتایج
مختل از شرایط ممکن را تعری میکند .موتتور استتنتاش
فازی ،به تعری روابط پایگاه دانش میپردازد ،ارالعات را از
پایگاه دانش استخراش میکند و با توجه به عالئتم واردشتده
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ارالعات را از متخصصان جمع آوری می کند .شکل  1متدل
سیستم خبره برای تشتخیص و درمتان مشتکالت سیستتم
حرکتی را نشان میدهد.

به سیستم ،کار تشخیص اختالل و ارائۀ روشهای درمانی را
انجام میدهد .قوانین تعری شتده در موتتور استتنتاش بایتد
منطبق با ارالعات پایگاه دانش باشد .قسمت کسب دانتش،

جدول.2توابععضویتورودیمربوطبهعالئماختاللwrist sprain

 .1شروع تروماتی

 .5درد در حرکات

درد

joint-play

(Low: )6،8،8/5

(Low: )5/8،7/7،8/2

(Medium: )8،9،10

(Medium: )7/7،8/7،9/7

(High: )9/5،10،10

(High: )9/2،9/7،9/8

 .6درد در حرکات پاسیو

 .2لوکالیزهشدن درد در ناحیۀ کوچ
(Low: )6،8،8/5

(Low: )5/8،7/7،8/2

(Medium: )8،9،10

(Medium: )7/7،8/7،9/7

(High: )9/5،10،10

(High: )9/2،9/7،9/8

 .7قوی و بدون درد بودن حرکات مقاومتی
 .3احساس درد در هنگام استفاده از م
(Low: )6،8،8/5
(Low: )2/2،2/9،3/4
(Medium: )8،9،10
(Medium: )2/9،3/9،4/9
(High: )9/5،10،10
(High: )4/4،4/9،6/2
 .8تندرنا روی محل ضایعه

 .4درد در حرکات اکتیو
(Low: )0/6،0/8،1/3

(Low: )2/6،3/5،4

(Medium: )0/8،1/8،2/8

(Medium: )3/5،4/5،5/5

(High: )2/3،2/8،4/6

(High: )5،5/5،6/6




شکل.1مدلسیستمخبرهبرایتشخیصودرمانمشکالتسیستمحرکتی



رراحی سیستم خبرۀ فازی پزشکی برای تشخیص مشکالت سیستم حرکتی

سیستتتم خبتتره ،برنامتتهای کتتامپیوتری استتت کتته
تصمیمگیریهای فرد متخصص را شتبیهستازی متیکنتد و
شامل ی پایگاه دانش حاوی تجربیتات جمتعآوریشتده از
خبرگتتان در زمینتتۀ مشتتکالت سیستتتم حرکتتتی و نیتتز
مجموعه ای از قوانین فازی بترای استتفاده از پایگتاه دانتش
است .پایگاه دانش ،برای ذخیره سازی ارالعات مانند عالئتم
و روشهای درمانی اختتالالت و قتوانین حتاکم بتر دادههتا
استفاده میشود .قوانین ،عبارتهایی شرری است که نتایج
مختل از شرایط ممکن را تعری میکند .موتتور استتنتاش
فازی ،به تعری روابط پایگاه دانش میپردازد ،ارالعات را از
پایگاه دانش استخراش میکند و با توجه به عالئتم واردشتده
به سیستم ،کار تشخیص اختالل و ارائۀ روشهای درمانی را
انجام میدهد .قوانین تعری شتده در موتتور استتنتاش بایتد
منطبق با ارالعات پایگاه دانش باشد .قسمت کسب دانتش،
ارالعات را از متخصصان جمع آوری می کند .شکل  1متدل
سیستم خبره برای تشتخیص و درمتان مشتکالت سیستتم
حرکتی را نشان میدهد.
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نتایجوبحث
معماریسیستمخبره
ابتدا عالئم و روشهای درمان اختالالت ،با استتفاده از روش
دلفی و دلفی فازی ،از خبرگان (افراد دارای مدر دکتترای
حرفه ای در زمینۀ اختالالت سیستم حرکتی) کسب شد .به
این صورت که درمورد عالئم ،میزان هر عالمت در اختتالل،
و درمورد درمان ،صحت درمانهای استخراششتده از منتابع
در این زمینه پرسش شد .با ایتن ارالعتات ،توابتع عضتویت
ورودی مربوط به عالئم اختالالت بهدست آمد .برای رراحی
سیستم خبره ،از منطق فازی نرمافزار متلب استفاده شد.
ورودی سیستم عالئتم اختتالالت و خروجتی آن ،یعنتی
نوع اختالل تشخیص داده شده است .براساس امتیتازی کته
سیستم با توجه به تجمیع امتیازات دادهشده بته عالئتم بته
اختالالت میدهد ،تشتخیص صتورت متیگیترد .تشتخیص
سیستم ،اختاللی است که دارای بیشترین امتیاز باشد.
شکل  3 ،2و  4شمای کلی سیستم خبرۀ مربوط به م
دست ،آرنج و شانه را در نرمافزار متلب نشان میدهد:



شکل.2شمایکلیسیستمازناحیۀمچ


شکل.3شمایکلیسیستمازناحیۀآرنج





شکل.4شمایکلیسیستمازناحیۀشانه
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طراحیسیستمخبرۀفازیپیشنهادی
در این سیستم ،از توابع عضویت مثلثتی و ذوزنقتهای بترای
ورودی و خروجی استفاده شده است که متداولترند .البتته
تعیین شکل و نوع توابع ،برمبنای تجربه و نوع مسئله و ساختار
آن است که براساس آن میتوان انواع توابع مثلثی ،ذوزنقتهای،
گوسیشکل یا توابع تعری شده توسط کاربر را برگزید.
در شکل  ،5نمونهای از رراحی توابع عضویت مربوط به
یکی از عالئم اختالالت مشاهده میشود که در مقیاس  1تا
 10تعری شده است .همان گونته کته در تصتویر مشتخص
است ،در قسمت های خارش از بازۀ مجاز برای عالمت ،توابتع
عضویت ذوزنقهای تعری شدهاند که درصتورتیکته عالمتت
بیمار بیشتر یا کمتر از مقدار قابلقبول باشد و در این بازهها
قرار گیرد (خارش از بازۀ مشتخص شتده بتا رنت بتنفش در

شکل) ،قواعد تعری شتده ،مقتدار صتفر را بته ایتن عالمتت
اختصاص خواهند داد.
درصورتی که مقدار متغیر ورودی ،در بتازۀ متورد قبتول
خبرگان باشد ،خروجی آن روی این توابع که در مقیتاس 1
تا  30تعری شده است ،نگاشت خواهد شد ،اما اگتر امتیتاز
اختصاصیافته بته عالئتم بیمتار ،ختارش از ایتن بتازه باشتد،
امتیازی برای این عالئم به بیمار تعلتق نمتیگیترد و امتیتاز
اختالل روی تابع عضویت خروجی zero ،نگاشت متیشتود.
سیستم خبرۀ پیشنهادی ،در ناحیتۀ مت دارای  7خروجتی،
ناحیۀ آرنتج دارای  8خروجتی و در ناحیتۀ شتانه دارای 10
خروجی است که درواقع ،همان اختالالت هستند .در شتکل
 6نمونتتهای از خروجتتی مربتتوط بتته یت اختتتالل مشتتاهده
میشود.

مشخصشدهبهوسیلۀروشدلفیفازی

نمونهایازطراحیتوابععضویتمربوطبهعالئمدربازۀ

شکل.5

شکل.6تعریفتوابععضویتمتغیرخروجیبراییکیازاختالالتمچدست

الگوریتم این استنتاش که برای همتۀ اختتالالت یکستان
است ،در ادامه آمده است .چنانچه اندازۀ هریت  ،برختی یتا
همۀ عالئم مشخص شده ،در بیمار کم ،متوسط یا زیاد باشد،
امتیاز اختالل در سیستم خبره برای آن عالئم ،کم ،متوسط
یا زیاد خواهد بود.





برای تنظتیم قواعتد ،تمتامی حالتتهتای ممکتن بترای
ورودیها درنظتر گرفتته متیشتود و ستپا خروجتیهتای
متناظر ،مشابه حالت ورودیهتا تعیتین متیشتود .سیستتم
خبرۀ فازی پا از دریافتت ورودیهتا و بتا استتفاده از ایتن
قواعد ،استنتاشهای الزم را انجام میدهد و خروجی مدل را

رراحی سیستم خبرۀ فازی پزشکی برای تشخیص مشکالت سیستم حرکتی

به صورت متغیرهای فازی ارائه می کند .این شیوۀ استتنتاش،
بهصورت قواعد فتازی در نترمافتزار متلتب بیتان متیشتود.
نمونهای از قواعد سیستم پیشنهادی مربوط بته ناحیتۀ مت
دست در موتور استنتاش سیستم بهصورت زیر است:
1. If (paresthesia at first three or four fingers is
low) or (patient awakening at night from paresthesia
is low) or (paresthesia with prolong finger flaxion is
low) or (thenar atrophy is low) or (thenar muscles
weakness is low) or (positivity of tinel sign on carpal
tunnel is low) or (positivity of modified phalen test
is low) or (positivity of reverse pjalen test is low) or
(positivity of carpal compression test is low) or
(positivity of ULTT for median nerve is low) then
)(carpal tunnel syndrome disorder is low) (1

به همین صورت انتدازۀ متوستط ،زیتاد و ختارش از بتازۀ
مجاز برای عالئم و اختالل درنظر گرفتته متی شتود .پایگتاه
دانش سیستم رراحیشده برای م دست  35قاعدۀ فتازی،
برای آرنج  40قاعدۀ فازی و برای شانه  50قاعدۀ فازی دارد.
درنتیجه ،بهرورکلی سیستم دارای  125قاعدۀ فازی است.
بهمنظور تعامل آسانتتر کتاربر و سیستتم خبتره ،یت
واسط کاربری  11گرافیکی در نرمافزار متلب رراحتی شتد؛
به این صورت که از نرمافزار اکسل بهعنوان ی پایگتاه داده
استفاده شد کته نتام ورودیهتا و خروجتیهتا و روشهتای
درمتتانی را در ختتود دارد .واستتط کتتاربری بتترای نمتتایش
ورودیها ،خروجیهای سیستم و تعامل بهتر بین سیستم و
کاربر ،با استفاده از واسط کاربری گرافیکی نترمافتزار متلتب
رراحی شده است.
همۀ ارالعاتی که الزم است از کاربر اخذ شود ،بهوسیلۀ
ایتن واستط وارد سیستتم شتتد .پتا از پتردازش در موتتتور
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هوشمند سیستم ،نتیجه به واسط کاربری ارسال و از رریق
فرمها ،در واسط کاربری به کاربر نشان داده شد.
بتتا استتتفاده از واستتط کتتاربری گرافیکتتی سیستتتم
پیشنهادی ،کاربر از فرمی که در شتکل  7نشتان داده شتده
است ،کار خود را آغاز میکند.

شکل.7روششروعبهکارسیستم



در این فرم ،کاربر سیستمی را که قصد استفاده از آن را
دارد ،انتخاب میکنتد .در ایتن پوستته ،از نترمافتزار اکستل
به عنوان ی پایگاه داده برای نتام ورودیهتا و خروجتیهتا
استفاده میشتود .کتاربر بتا انتختاب سیستتم متورد نظتر و
فشردن دکمۀ بعد ،10این اجازه را به پوسته میدهد که نتام
ورودیها و خروجیها را از اکسل فرابخوانتد .ستپا فرمتی
مانند شکل  8نمایش داده میشود که کتاربر اعتداد ورودی
مربوط به انتدازۀ هتر عالمتت در بیمتار را در آن وارد کنتد.
ورودیها در سمت چپ و خروجیها در سمت راستت فترم
نمایش داده میشود.

یها
شکل.8فرمواردکردنورود 
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ی فایل اکستل وارد شتده استت .پوستتۀ بعتد از انتختاب
اختالل مورد نظر ،زیتر گزینتۀ درمتان پیشتنهادی ،درمتان
مربوط به آن اختالل را ارائه متیکنتد .در شتکل  9اجترای
سیستم برای آرنج قابلمشاهده است.

بعد از واردکردن ورودیهای سیستتم و فشتردن دکمتۀ
اجرا ،11استنتاش فازی روی آنها انجتام متیگیترد و ستپا
امتیاز هر خروجی روبهروی آن در فرم نشان داده متیشتود.
اختاللی که بیشترین امتیاز را گرفته است ،بهعنوان خروجی
انتخابی سیستم نمایش داده میشود .درمان هر اختتالل در



شکل.9فرماجرایسیستم

ابتتتدا بتترای تستتت نرمتتالبتتودن متغیرهتتا ،از آزمتتون
کولموگوروف-اسمیرنوف استفاده شتد .بتا توجته بته اینکته
سطح معناداری بیشتر از  5درصد است ،فرض صفر مبنیبر
نرمالبودن توزیع متغیرها پذیرفته میشود و فرض مقابل رد
میشود .با تأیید فرض نرمالبودن متغیرهتا ،بترای مقایستۀ
میانگین دو متغیر ،از آزمون مقایستۀ زوجتی استتفاده شتد.
همانرورکته در جتدول  3نشتان داده شتده استت ،ستطح
معناداری آزمون بزرگتتر از  5درصتد استت و فترض صتفر
پذیرفته میشود؛ بنابراین ،بین میانگین دو متغیر تشتخیص
سیستم و تشخیص فرد خبره ،در ستطح خطتای  5درصتد،
تفاوت معناداری مشاهده نمیشود.

با فشردن دکمۀ عقب ،14فرم اولیه نمایش داده میشود.

بحثدرموردنتایج
برای آزمون سیستم ،تشتخیص سیستتم بتا تشتخیص فترد
خبره مقایسته شتد .ابتتدا ارالعتات و عالئتم  30بیمتار ،از
پرونتتدههتتای موجتتود در ی ت بیمارستتتان استتتخراش شتتد.
اختالالت مربوط به بیماران ،بهوسیلۀ سیستم تشخیص داده
شد و سپا این عالئم برای تشخیص در اختیتار یت فترد
خبتتره قتترار گرفتتت .در مرحلتتۀ بعتتد ،تشتتخیص سیستتتم و
تشخیص فرد خبتره بتا استتفاده از آزمتونهتای آمتاری در
نرمافزار  spssتجزیه و تحلیل شد که نتایج آن در ادامه بیان
میشود.
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درنهایتتت ،بتتا توجتته بتته اینکتته در  30نمونتته بیمتتار
بررسیشده 26 ،مورد تشخیص سیستتم بتا تشتخیص فترد
خبره یکی است ،میتوان نتیجه گرفت کته در  86/7درصتد
موارد ،تشخیص سیستم مانند تشخیص فرد خبره است.

جهگیری
نتی 
روشهای مبتنیبر کامپیوتر بهرور فزاینتدهای بترای بهبتود
کیفیت خدمات درمانی با استفاده از مدل هوش مصتنوعی،
بهکار گرفته شدهاند .در این مطالعه ،ی سیستم خبره برای
تشخیص و درمان اختالالت سیستم حرکتی در ناحیتۀ مت
دست ،آرنج و شانه ،با استفاده از نرمافزار متلب رراحی شد
و در آن ،دانش الزم برای تشخیص و درمان ،بهصورت قواعد
فتتازی در پایگتتاه دانتتش سیستتتم ذخیتره شتتد .در رراحتی
سیستتتم پیشتتنهادی ،بتته روش دلفتتی و دلفتتی فتتازی ،از
دیدگاههای خبرگان (متخصصان این حتوزه) استتفاده شتد.
هدف از رراحی این پرسشنامهها ،شناسایی عالئتم و انتدازۀ
هتتر عالمتتت در اختتتالل مربتتوط و همچنتین روش درمتتانی
اختالالت بود.
درنهایت ،بازۀ مربوط به توابع عضتویت ورودی سیستتم
بهدست آمد .رراحی توابع ورودی ،خروجی و قواعتد فتازی
سیستم انجام گرفت و سیستم خبرۀ فازی برای سه قستمت
م دست ،آرنج و شانه بهرور جداگانه رراحی و اجترا شتد.
سپا واسط کاربری برای نمایش ورودیها و خروجیهتای
سیستم و تعامل بهتر میان سیستم و کتاربر ،بتا استتفاده از
واسط کاربری گرافیکی نرمافتزار متلتب رراحتی شتد .ایتن
سیستم  25اختالل عضالنی-اسکلتی را تشخیص متیدهتد
که  7اختالل آن مربوط به م دست 8 ،اختالل مربتوط بته
آرنج و  10اختتالل مربتوط بته شتانه استت .پایگتاه دانتش
سیستم رراحیشده برای م دست دارای  35قاعدۀ فتازی،
آرنج دارای  40قاعده فازی و شتانه دارای  50قاعتدۀ فتازی
است .نتایج آزمون و اعتبارسنجی سیستم پیشنهادی نشتان
میدهد ایتن سیستتم عملکترد قابتلقبتولی در تشتخیص و
درمان اختتالالت عضتالنی-استکلتی دارد .در مقایستۀ ایتن
سیستم با سیستمهای خبرۀ پیشین متیتتوان بته متواردی
اشاره کرد ،از جمله اینکه سیستم پیشنهادی ،اولین سیستم
خبرۀ رراحیشده در زمینۀ مشکالت سیستم حرکتی است.
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در این سیستم برای جمعآوری ارالعتات ،از روش دلفتی و
دلفی فازی بهره گرفته شده است که بهدلیل تکترار دفعتات
دلفی ،ارالعات از صتحت و دقتت زیتادی برختوردار استت.
شایان ذکر است که در هی ی از سیستمهای پیشتین ،از
این روش استفاده نشده بود .مورد دیگر اینکه بتا توجته بته
خروجی سیستم پیشنهادی  -که اختالل با بیشترین امتیاز
است  -براساس نمرهای که سیستم بته اختتالل متورد نظتر
میدهد ،میتوان تا حدودی به درجتۀ پیشترفت اختتالل در
بیمار پی برد .بهعنوان یافتههای اصلی این پژوهش میتتوان
بتته رراحتی سیستتتم خبتترۀ تشتتخیص و درمتتان اختتتالالت
حرکتی برمبنای ارالعتات بتهدستتآمتده از روش دلفتی و
دلفی فازی اشاره کرد .این سیستم با رویکرد فازی رراحتی
شتتده و در آن ،از رابط تۀ استتتنتاش ممتتدانی ،پایگتتاه دانتتش
قاعدهای و واسط کاربری گرافیکی در نرمافزار متلب استفاده
شده است .عالئم و روش های درمانی را که درنهایتت بترای
هر اختالل بهدست آمد ،میتوان به عنوان منبعی علمی کته
مورد تأییتد چنتدین خبتره بتود ،درنظتر گرفتت .از عالئتم،
روشهای درمانی و بازههای بهدستتآمتده از روش دلفتی و
دلفی فازی میتوان بهعنوان بهترین وسیله برای تدریا بته
دانشجویان این رشته بهره گرفت .خروجی دیگر روش دلفی
فازی ،اندازۀ هر عالمت در اختالل مربوط است که خبرگتان
در مورد آنها به توافق رسیدهاند و در بازهای با مقیاس  0تا
 10ارائه شدهاند که جدا از سیستم خبرهای که در ادامۀ کار
برمبنای این یافتهها رراحی شده ،متیتتوان از آنهتا بترای
پیبردن به اندازۀ هر عالمت در اختالل مربوط بهره گرفتت.
کاربرد مهم این سیستم عتالوهبتر آمتوزش بته دانشتجویان،
استفاده زیر نظتر پزشت عمتومی در درمانگتاههتا و مراکتز
بهداشتی محرومی است که پزش متخصص ارتوپد ندارنتد
تا بتدینترتیتب ،بیمتاریهتا و مشتکالت سیستتم حرکتتی
تشخیص داده شود .این موضوع را میتتوان سیاستتی کلتی
برای برخورد با کمبود نیروی انسانی متخصتص در منتارق
درنظر گرفت .در پژوهش های آتی میتوان براستاس میتزان
اهمیت عالئم تأثیرگذار در اختالل مربوط ،در صتورت نیتاز،
وزن مناسب آنها را نیز به آنها اختصاص داد.

1396  پاییز،3  شماره،51  دوره،نشریه تخصصی مهندسی صنایع

322

مراجع
1.

Singla, J. (2013). “The diagnosis of some lung diseases in a prolog expert system”, International journal of
Computer Applications, Vol. 78, No. 15, PP. 37–40.

2.

Baghel, K., and Mehta, N. (2015). “A web-based fuzzy expert system for human disease diagnosis”,
International Journal of Engineering and Computer Science, Vol. 4, No. 9, PP. 14248–14253.

3.

Anto, S., and Chandramathi, S. (2015). “An expert system based on SVM and hybrid GA-SA optimization
for hepatitis diagnosis”, International Journal of Computer Engineering in Research Trends, Vol. 2, No. 7,
PP. 437–443.

4.

Kadhim, M. A., Afshar Alam, M., and Kaur, H. (2011). “Design and implementation of fuzzy expert
system of back pain diagnosis”, International Journal of Innovative Technology and Creative Engineering,
Vol. 1, No. 9, PP. 16–22.

5.

Ayangbekun Oluwafemi, J., and Jimoh Ibrahim, A. (2015). “Expert system for diagnosis neurodegenerative
disease”, International Journal of Computer and Information Technology, Vol. 4, No. 4, PP. 694–698.

6.

Russell, S., and Norvig, P. (2002). “Artificial intelligence: A modern approach”, Second Edition, Prentice
Hall.

7.

Khdega, A. Y. G. (2015). “An expert system for diagnosis of ear problems in children”, International
Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering, Vol. 4, No. 7, PP. 458–462.

8.

Azaab, S., Abu-Naser, S., and Sulisel, O. (2000). “A proposed expert system for selecting exploratory
factor analysis procedures”, Journal of the College of Education, Vol. 4, No. 2, PP. 9–26.

9.

Beverly, G. H., and Rosewary, H. W. (1994). “An expert support system for service quality improvement”,
Proceedings of the Twenty- Seventh Annual Hawaii International Conference on System Science.

10. Abu-Naser, S., Al-Dahdooh, R., Mushtaha, A., and El-Naffar, M. (2010). “Knowledge management in
ESMDA: Expert system for medical diagnostic assistance”, ICGST-AIML Journal, Vol. 10, No. 1, PP. 31–
40.
11. Salehnia, A., Cong, B., Shin, S., and Alishiri, Z. (1992). “Managerial applications of expert systems
languages and tools”, IDEA Group Publishing, USA.
12. Stangerup, S., Tjernstrom, O., Klokker, M., Harcourt, J., and Stokholm, J. (1998). “Point prevalence of
barotitis in children and adults after flight, and effect of autoinflation”, Aviation, Space, and Environmental
Medicine, Vol. 69, No. 1, PP. 45–49.
13. Ramesh, B. (2009). “Information technology for management”, Tata McGraw-Hill Education Private
Limited.
14. Yanagisawa, K., and Kveton, J. F. (1992). “Referred otalgia”, American Journal of Otolaryngol, Vol. 13,
No. 6, PP. 323–327.
15. Robinson, J. (2014). “Cold, flu, and cough health center”, WebMD, LLC.
16. Schulze, S. L., Kerschner, J. and Beste, D. (2002). “Pediatric external auditory canal foreign bodies: A
review of 698 cases”, Otolaryngol Head and Neck Surgery, Vol. 127, No. 1, PP. 73–78.
17. Mir Anamul, H., Sher-E-Alam, KH., and chowdhury, A. R. (2010). “Human disease diagnosis using a
fuzzy expert system”, Journal of Computing, Vol. 2, No. 6, PP. 66–70.
18. Biswas, D., Bairagi, S., Panse, N., and Shinde, N. (2011). “Disease diagnosis system”, International
Journal of Computer Science and Informatics, Vol. 1, No. 2, PP. 48–51.
19. Adeli, A., and Neshat, M. (2010). “A fuzzy expert system for heart disease diagnosis”, Proceedings of
International Multi-Conference of Engineers and Computer Scientists, Vol. 1, IMECS2010, March 17–19,
Hong Kong.

323

رراحی سیستم خبرۀ فازی پزشکی برای تشخیص مشکالت سیستم حرکتی

20. Lee, Ch. Sh., Member, S. and Wang, M. H. (2011). “A fuzzy expert system for diabetes decision support
application”, Man, and Cybernetics – Part B: Cybernetics, IEEE Transactions on Systems, Vol. 41, No. 1,
PP. 139–153.
21. Jain, V., and Raheja, S. (2015). “Improving the prediction rate of diabetes using fuzzy expert system”,
International Journal Information Technology and Computer Science, Vol. 10, PP. 84–91.
22. http://in.mathworks.com/help/fuzzy/types-of-fuzzy-inference-systems.html
23. Jafari, N., and Montazer, Gh. A. (2007). “Using Delphi fuzzy method to determine tax policy for country”,
Institute for Humanities and Cultural Studies, Humanities Portal, 5.
24. Cheng, Ch., and Lin, Y. (2002). “Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with
linguistic criteria evaluation.” European Journal of Operational Research, No. 142, P.147.

واژههایالتینبهترتیباستفادهدرمتن

1. Backward Inference Engine
2. Rule-Based Expert System
3. IF-THEN Rule
4. Neural Network
5. MATLAB
6. Mamdani Inference
7. Fuzzy Inference System
8. Fuzzification
9. Defuzzification
10. Knowledge Acquisition Facility
11. User Interface

