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چكيده
استخراج اطالعات مناسب از ميان انبوه دادهها و تبديل آنها به دانش ،نيازمند استفاده از روشهاي نوين است .دادهكاوي يكي از اين ابزارها
و رويكردهاست كه در فضاي مديريت دانش به كشف دانش از پایگاه دادهها كمك ميكند .شبکههاي عصبی خودسازماندهنده بيشک از
کارآمدترین شبكههاي موجود برای دادهکاوي است .پژوهش حاضر ،جدول اندازه لباس را معرفي ميكند که براساس اندازههای گرفته شده از
 2000زن یزدي است .متغيرهاي ورودي مهم معرفي شده به شبكه عصبي شامل اندازه سه ناحیه دور سینه ،دور کمر و دور باسن است .در
اين پژوهش ،گروههاي اندازه لباس متفاوت با استفاده از مدل شبکه عصبی خودسازماندهنده بررسي شده است .نتایج حاصل از بهکارگیری
شبکههای خودسازماندهنده ،نمایانگر وجود چهار گروه اندازه مؤثر است که بر اساس كمترين ميانگين خطا دستهبندي شدهاند.
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در بحث لباس ،واژه سایز به معنای اندازه لباس بهکار
مــیرود .هر فرد با توجه به اینکه دارای شــکل بدن
متفاوتی اســت ،اندازه لباس مخصوص به خود دارد.
برای تولید پوشــاک ،تولیدکننده باید مجموعهای از
اندازههای کلیدی بدن مانند دور سینه ،دور کمر و دور
باسن را در اختيار داشته باشد .بدین منظور جدولهاي
اندازه لباس تهيه شــدهاند که حاوی اندازههای مورد
نیاز اســت .این جدولها براساس اندازههای متوسط
بدن انســان ایجاد ميشــوند و میتوانند برای تهیه
الگوی پوشاک استفاده شوند .همانطور که گفته شد،
اندازه هر بدن با بدن دیگر متفاوت اســت ،از این رو،
*مسئول مكاتبات،پيام نگارhadizadeh@yazduni.ac.ir :

جدولهاي اندازه لباس براساس جنسیت ،گروه سنی،
شکل بدن و موقعیت جغرافیایی دستهبندی میشوند.
بنابراین ممکن است ،هر کشوری جدول اندازه لباس
ویژهای داشته باشد ،بهطوری که نحوه بیان و سامانه
اندازه لباسها با يكديگر متفاوت است [.]1
داشــتن جدول اندازه لباس برای صنعت پوشــاک
و تولیدکننــدگان امری کلیدی اســت ،بهطوری که
پژوهشهای متنوعی در این زمینه انجام شــده است.
 Chungو همــکاران در ســال  ،٢٠٠٧پژوهشــی
برای تعیین ســامانه اندازه برای پوشاک دانشآموزان
راهنمایی و دبیرســتان در کشور تایوان انجام دادهاند
که با درنظر گرفتن ســه معیار گروه سنی ،جنسیت
(مــرد و زن) و نــوع پوشــاک (باالتنــه و پایینتنه)
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١٢ســامانه اندازه لباس تدوین شد .اين پژوهش ،دارای مزایای مقدار
همپوشانی بیش از  ٨٥درصد و تعداد کم گروههای اندازه بود [.]2
 Zhengو همــکاران در ســال  ،٢٠٠٧توســعه ســامانه جدید
اندازهگیری ســينهبند را در کشور چین بررســی کردهاند .سامانه
جدید اندازهگیری در این پژوهش ،برای زنان چینی با استفاده از دو
متغیر قابل کنترل محیط زیر ســینه و نســبت عمق به عرض سینه
توسعه داده شده است [.]3
 Hsuو همکاران در سال  ،٢٠٠٧پژوهشی را در زمینه استفاده از
دادهکاوی در استخراج قواعد معنیدار ،برای دستهبندی اندام مردان
مسن در کشور تایوان انجام دادهاند .در نتیجه ،شش قانون دستهبندی
تیپهای اندامی انسان با اســتفاده از تحلیل د و مرحلهای دادهکاوی
بهدست آمد .سامانه دســتهبندی بهدست آمده نقش مهمی را برای
تولیدکنندگان پوشاک ایفا میکند[ .]4همچنين وی در سال ،٢٠٠٨
تعیین شکل بدن زنان را با بهکارگیری نسبت اندازه دور سینه به دور
کمر ،در کشــور تایوان بررسی کرده اســت .نتایج این پژوهش برای
بهبود کیفیت محصوالت تولیدی ،راهکارهای مؤثر توسعه و استخراج
جدولهای اندازهگیری بدن را در اختیار تولیدکنندگان پوشاک قرار
داده است[.]5
نکته مهم در تعیین ســامانه اندازه پوشــاک ،ایجاد کمترین تعداد
گروههای اندازه با حداکثر مقدار پوشــانندگی جامعه اســت .ایجاد
اندازههای متعدد ،مشکل تولید و انبار بیش از حد از یک نوع محصول و
افزایش هزینههای مربوط به انبارداری را برای تولیدکنندگان پوشاک
در پــی دارد .همچنین ،درنظر نگرفتن تفــاوت اندامها و اندازههای
مختلف در تولید پوشاک ،عدم راحتی و در نهایت نارضایتی مشتریان
را در برخواهــد داشــت[ .]6در حال حاضر ،در ایــران جدول اندازه
لباس برای هیچیک از گروههای جنســی و سنی (زن ،مرد ،کودک و
نوجوان) وجود ندارد .بنابراین ،از جدولهای اندازه سایر کشورها مثل
آلمان و انگلستان استفاده میشــود .بهكارگيري این جدولها باعث
بروز مشکالتی در زمینه مناسب و اندازه بودن لباس میشود.
دادهکاوی ،فراینــد تجزیــه و تحلیل دادههــا از زوایای مختلف و
درگيركــردن روشهــا و الگوريتمهاي مختلف بــرای خالصهکردن
دادهها به اطالعات مفید اســت .پيشــينه طرح موضوع دادهكاوي به
دهه  1980برميگردد .در روشهای دادهکاوي از بخشي از علم آمار
به نام تحليل اکتشــافي دادهها اســتفاده ميشود که در آن بر کشف
اطالعات نهفته و ناشناخته از درون حجم انبوه دادهها تأکيد ميشود
[ .]7افــزون بر اين ،دادهکاوي با هوش مصنوعــي ارتباط تنگاتنگي
دارد .بنابرايــن ميتــوان گفت ،در روشهــای دادهکاوي نظریههاي
پايگاه دادهها ،هوش مصنوعي و علم آمار را در هم ميآميزند تا زمينه
کاربردي فراهم شود.
هر چه حجم دادهها بيشــتر و روابط ميان آنها پيچيدهتر باشــد،
دسترسي به اطالعات نهفته در ميان دادهها مشکلتر میشود و نقش
دادهکاوي به عنوان يکي از روشهاي کشف دانش ،روشنتر ميشود.
روشهــای دادهکاوی مختلفــی همچون قوانین رابطــهای ،درخت
تصمیمگیــری ( ،)decision treeشــبکههای عصبی مصنوعي و
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سریهای زمانی در پژوهشهای مختلف استفاده شدهاند [.]8,9
شبکههای عصبي مصنوعي خودسازماندهنده کاربردهاي فراواني
در زمينههاي مختلف علوم همچون مهندســي و پزشــکي دارد که
مهمتريــن آنها اســتخراج دادهها و تحليل فضاهاي پيچيده اســت
[ .]10از کاربردهاي اين نوع از شــبکهها ميتوان به خوشــهبندي،
تشــخيص الگو ،تحلیل تصاوير و اصوات و تشخيص خطا اشاره کرد.
 Minو  Hanدر ســال  2005برای شناســایی سرویسهای مورد
عالقه مشتریان از روش خوشهبندی شبکه عصبی مصنوعي استفاده
کردهاند [.]11
یکی از مباحث جدید در بازاریابی براســاس اطالعات پایگاه داده،
ارائه محصول مناسب به مشتری است .از مسائل بسیار مهم در خرید
لباس ،داشــتن اطالعات کافی درباره اندازه لباس است .اگر لباس در
سامانهای استاندارد دوخته شده باشد ،اندازه لباس روی برچسب آن
موجود است .جالب توجه آنکه برخی از افراد بهویژه خانمها در ایران
با توجه به عدم تناســب نیمتنه پایینی با نیمتنه باالیی ،نمیتوانند از
اندازهای واحد برای یک لباس استفاده کنند .بنابراین مجبور هستند،
انــدازه باالتنه را متفاوت و در اغلب اوقــات کوچکتر از اندازه لباس
برای پایینتنه تهیه کنند .بنابراين توســعه ســامانه اندازه لباس از
اطالعات ابعادي به روز و منطقهاي و همچنين تعیین قواعد معنیدار
از اندازهگیریهای مربوط به بخشهای مرتبط با بدن انسان براي هر
كشور اهميت ويژهاي دارد.
در این پژوهش سعی شده اســت ،با استفاده از دادههای بهدست
آمــده از اندازهگیریها و بهرهگيــري از روشهاي دادهکاوی ،جدول
جديد اندازه لباس برای خوشهبندی اندام زنان یزدی ارائه شود.

روش پژوهش
شبکههای عصبي خودسازماندهنده
شــبکه عصبی مصنوعي را میتوان در موارد مختلف بهکار گرفت از
جمله ذخیرهکردن و بازبینی دادهها ،گروهبندی شــکلها و دادهها،
انجام یک نگاشــت کلــی از یک مجموعه ورودی بــه یک مجموعه
خروجی و خوشهبندی دادههایی که مشابه هم هستند .شبکه عصبی
مصنوعي خودســازماندهنده ،یک مدل یادگیری بدون ناظر اســت.
در شــبکه عصبی مصنوعي خودسازماندهنده به شبکه آموزش داده
میشــود تا بردارهای ورودی را طبق اینکه چگونه در فضای ورودی
گروهبندی شدهاند ،خوشهبندی کند.
این مدل را ابتدا ( Kohonenکوهنن) در ســال  1981توســعه
داده اســت و گاهی به عنوان شبکه کوهنن نیز نامیده میشود [.]12
در این شبکه عصبی مصنوعي ،خروجی سلولهای عصبی با یکدیگر
رقابت میکنند تا یکی از آنها که امتیاز بیشتری دارد ،در رقابت برنده
شده و در بین سایر سلولها متمایز شود .این شبکهها به علت وجود
الیه رقابتی خود از سایرشبکهها متفاوتاند.
الگوريتم شبكه كوهنن با  nورودی به ترتيب زير است [:]12
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 -1تعيين مقادير اوليه وزنهاي شبكه بهطور تصادفي

جدول -1شاخصهاي آماري متغيرهاي ابعادي بدن.

( wij (tمقدار ضرايب وزني از ورودي  iبه نرون ( )neuronخروجي
 jباشد.
 -2واردكردن وروديها به شبكه
بردارهــاي ورودي ( x0 (t), x1 (t), x2 (t), x3 (t), ..., xn-1 (tوارد
ميشوند.
 -3محاسبه فاصلهها
فاصله بين بردارهای ورودي و خروجي هر نرون به کمک معادله ()1
محاسبه ميشود:
()۱
 -4انتخاب كوتاهترين فاصله
نرون خروجي داراي كوتاهترين فاصله مشخص ميشود.
 -5اصالح ضرايب وزني
ضرايب وزني جديد با استفاده از معادله ( )2محاسبه ميشود:
()2
عبارت ( α(tشــاخص بهره ( )gain indexو ( h(tتابع همسايگي
( )neighborhood functionاست.
 -6الگوريتم از مرحله  2تكرار ميشود.
تكرار تا زماني انجام میشود كه شبكه آموزش ديده باشد .به عبارت
ديگر ،مرحلــه آموزش تا زماني ادامه مييابد كــه بردارهاي وزن به
حالت پايدار برسند و ديگر تغيير نكنند.
دادهها و روشها
دادهکاوي از جملــه روشهاي نوین علمی اســت کــه در توصیف،
تشریح ،پیشبینی و کنترل پدیدهها بهکار میرود .در شکل 1فرایند
کســب دانش از پایگاه دادهها بهطورکلی نشان داده شده است [.]7

متغير
ابعادي
دور سینه

121

83

101/7

102

100

38

8/48

دور کمر

109

67

83/7

83

80

42

9/79

دور باسن

128

90

110/2

110

110

38

8/53

بلندی باالتنه
جلو

45

32

39

39

40

13

3/21

بلندی باالتنه
پشت

43

30

35/4

34

34

13

4/13

کارور جلو

39

29

34/4

34

34

10

2/44

کارور پشت

46

31

37/7

38

38

15

3/14

بلندی سینه

31

17

23/3

23

22

14

3/25

فاصله سینه

25

16

19/9

20

20

9

1/76

سرشانه

16

10

12/6

12/5

13

6

0/94

دور گردن

46

32

38/5

38

36

14

2/32

دور بازو

42

24

35/4

34

34

18

4/06

17
26
دور مچ
واحدها بر حسب سانتیمتر است.

19/7

20

20

9

2/70

همانطور که مالحظه میشود ،یکی از گامهاي این فرایند ،دادهکاوي
است .براي فرايند دادهکاوي بايد دادههاي مورد نياز انتخاب شوند .در
این پژوهش ،جامعه آماری شامل اندازههای اندام زنان یزدی است که
از این جامعه ،نمونهای با تعداد  ۲٠٠٠نفر بین ســن  ۲٠تا  5٠سال
گردآوری شده است.
برای انتخاب مناســب دادهها در اين فراينــد ،اطالعات از مناطق
مختلف شهر یزد ،توسط بيستونه خياط باتجربه با استفاده از روش
متريك اندازهگيري ،سازماندهي و ذخيره شدهاند .شاخصهاي آماري
متغيرهاي ابعادي بدن در جدول 1آمده است.

پیشپردازش

دادهکاوی

تفسیر و ارزیابی

حداكثر حداقل ميانگين ميانه

مد

انحراف
محدوده
معيار

انتخاب

دانش

الگو

پیشپردازش داده

داده منتخب

داده

شکل  -1فرایند تبدیل دادهها به دانش [.]7
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در اين مرحله ،متغیرهاي ابعادي بدن و دادهها بررسی و تحلیل میشوند.
مطابق با پژوهشهای انجام شده متغيرهاي ابعادي مربوط به سه ناحیه
دور ســینه ،دور کمر و دور باسن مهمتر از سایر متغيرها هستند .سپس،
دادههای خام اين متغيرها پردازش شــده و به دادههایی تبدیل میشوند
که قابلیت تحلیل بیشتری داشته باشند .برای ادامه کار ،دادههایی حذف
شــدند که درصد کمی از جامعه آماری را شامل میشدند .هنگامي که
دادههاي مورد بررسی مشخص شــدند ،معموالً تبديلهاي خاصي نياز
است ،روی دادهها انجام شــود .تبديلهاي ساده همچون تبديل دادهها
به دادههاي نرمال تعريف شــدند .براي نرمالسازي دادهها از معادله ()3
اســتفاده شده است .با استفاده از این معادله دادههاي تبديل شده داراي
ميانگين صفر و انحراف معيار  1است [:]13
()3
 Pjمقــدار ميانگيــن و  s2jواريانس jام متغير از همه نمونههاســت
کــه  Pijمقدار اوليــه متغير و * Pijمقدار متغير پس از نرمالســازي
است .از متغیرهاي ابعادي نرمال شده به عنوان ورودی شبکه عصبی
مصنوعي استفاده شده اســت .اصوالً وارد کردن دادههای خام باعث
کاهش سرعت و دقت شبکه عصبی مصنوعي میشود .در مرحله بعد،
متغیرهاي ابعادي بدن خوشهبندی میشوند.
روشها و الگوریتمهای دادهکاوی ،راههای اجرای عملیات دادهکاوی
هســتند .از آنجا که هر عملیات ،نقــاط ضعف و قدرتی دارد ،در بین
الگوریتمهــا و روشهــا ،بهترین وجود ندارد و بــا توجه به دادهها و
کارآیی مدنظر ،باید ابزار یا ابزارهایی انتخاب و مدل مناسب طراحی
و اجرا شــود .در اين پژوهش ،برای خوشــهبندی گروههاي اندازه از
روش شبکه عصبی مصنوعي خودسازماندهنده به علت قابلیتهای
آن اســتفاده شده است .در این شــبکه عصبی مصنوعي متغیرها بر
اساس شباهت خود در خوشــههای مختلفی قرار میگیرند .ساختار
يك شــبكه خودسازماندهنده مانند ســاختار يك شبكه پرسپترون
يكاليه ،داراي يك اليه ورودي و تعدادي نرون خروجي است .آموزش
شبكه با  nورودی و  mخروجی است .نرونهاي اليه ورودي وظيفه
انتقال دادهها به شــبکه را بر عهده دارند .تعداد نرونهاي موجود در
اليه خروجي به مســئله مورد مطالعه وابسته اســت و توسط کاربر
مشخص ميشود .آموزش شــبكه بر اساس كمترين فاصله اقليدسي
اســت .در واقع از ميــان نرونهاي خروجي ،نروني بــه عنوان برنده
(خروجي شــبكه) انتخاب ميشــود كه در ميان نرونهاي خروجي،
كمترين فاصله اقليدسي را با نمونه ورودي داشته باشد[.]12
در نهايت ،ارزيابي مدل با استفاده از دادههاي آموزشي (1381نفر)
و دادههاي آزمون ( 153نفر) با محاســبه مقدار خطا انجام میشود.
شــاخصهاي اعتبارســنجي متنوعي براي ســنجش صحت نتايج
خوشهبندي ،مقايسه روشهاي مختلف خوشهبندي يا مقايسه نتايج
حاصل از يک روش با پارامترهاي مختلف پيشنهاد شدهاند.
در اين پژوهش ،از شــاخص ديويس  -بولدين (Davies-Bouldin
 )Indexاستفاده شده است [ .]14اين معيار از شباهت بين دو خوشه Rij
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اســتفاده ميکند که براساس پراکندگي يک خوشه ( var(Ciو عدم
شباهت بين دو خوشه  ci-cjتعريف ميشود .معموال شباهت بين دو
خوشه به کمک معادله ( )4تعريف ميشود:
()4
که در آن  ciمركز ثقل خوشهها و ( var(Ciپراکندگي خوشههاست.
شاخص ديويس  -بولدين به کمک معادله ( )5تعريف ميشود:
()5
که  kتعداد خوشههاست و  Riبه کمک معادله ( )6محاسبه ميشود:
()6
اين شــاخص در واقع ميانگين شــباهت هر خوشــه را با شبيهترين
خوشــه به آن محاسبه ميکند .هرچه مقدار اين شاخص كمتر باشد،
خوشــههاي بهتري توليد ميشود .برای انجام اين پژوهش ،برنامهای
در محيط نرمافزار  MATLABبا اســتفاده از سه متغير ابعادي دور
سینه ،دور کمر و دور باسن نوشته شده است.
نتایج و بحث
هــدف این پژوهش ،ايجاد جدول اندازه مطابــق با اندام باالتنه زنان
یزدی با اســتفاده از روشهای دادهکاوی و شــبکه عصبی مصنوعي
بوده اســت .دادهها پس از جمعآوری (دادههای مربوط به سه ناحیه
دور سینه ،دور کمر و دور باسن) ،به شش گروه آماري تقسیم شدند.
انتخاب اين تعداد گروه بر اساس وجود حداقل مقدار فراوانیها (تعداد
افراد) در هر گروه است .ابتدا با استفاده از نرمافزار  SPSSجدولهای
فراوانی هر متغير رسم شد .نمودارهای بافتنگار دادههاي دور سینه،
دور کمر و دور باســن در شــکل  2نشان داده شــده است .با توجه
بــه نمودارهای توزیع فراواني مربوط به این ســه متغیر ابعادي بدن
مشاهده ميشود ،این دادهها از توزیع تقريبًا نرمال پیروی میکنند.
شناســایی ویژگیهــای گروههای مختلف متغيرهــاي ابعادي در
تصمیمگیری و انتخاب راهکار مناســب درباره چگونگی تهيه جدول
اندازه لباس ،اطالعات مفیدی را در اختیار قرار میدهد .بدین منظور،
دادهها پردازش شــدند .برای انجام این کار ،ابتدا با توجه به اهميت
متغيرهاي ابعادي ،دادههای با فراوانی کم مربوط به دورســینه حذف
شدند .سپس از دادههای باقیمانده ،دادههای با فراوانی کم مربوط به
دور باسن و دور کمر حذف شدند (عدم تناسب معمول اندام) .متغير
ابعادي مهم بعدي اندازههای طولی (اندازههای متناســب با قد افراد)
اســت .در پايان از بقيه دادهها ،اندازههای با فراوانی کم مربوط به قد
جلو نیز حذف شدند.
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فراوانی

میانگین مجذور خطا

تعداد خوشهها

الف) دور سینه

شــكل -3ميانگين خطاي خوشهبندي مدلهاي شبكه عصبي براي تعداد خوشهها
(.)10-fold cross validation
فراوانی

خوشهها يا گروههاي اندازه) ميتواند توسط پژوهشگر معین شود .در
اين پژوهش ،به ترتيب  ٤تا  14خوشه انتخاب شده است .از الگوریتم
کوهنن برای دادههای آموزش استفاده شده است .برای ارزیابی مدل،
دادههــاي متغيرهاي ابعادي به دو گــروه دادههای آموزش ( )90%و
آزمون ( )10%تقسیم شدند و به دليل انتخاب مقادير اوليه وزنهاي
شــبكه بهطور تصادفي ،هریک از مدلهاي شبكه عصبی چند مرتبه
اجرا شدهاند.
روش ارزيابــی  k-fold cross validationبــرای پيشبينی
خطای خوشــهبندی  Nمشــاهده بهكار گرفته شده است كه دادهها
بهطــور تصادفی به ( kعدد صحيح و بهطــور متداول  )k=10بخش
تقســيم ميشــود k-1 .بخش برای آموزش مدل و يك بخش براي
ارزيابي يا آزمون مدل اســتفاده ميشــود .اين فراينــد  k-1مرتبه
تكرار ميشــود تا هر بار از يك بخش برای آزمون استفاده شود .براي
بهدست آوردن تخمين خطای كل ،از  kخطای بهدست آمده ميانگين
گرفته ميشود .از آنجا كه انتخاب اين بخشها بهطور تصادفی انجام
ميشــود ،خطای خوشهبندی متفاوتی بهدســت ميآيد و اين روش

ب) دور کمر

فراوانی

ج) دور باسن

شکل  -2نمودارهای بافتنگار سه متغیر ابعادي بدن.

شاخص DB

برای یافتن ســاير اندازهها که بیشترین ارتباط را با اندازه دور سینه،
دور باســن و دور کمر دارد ،ضریب همبســتگی ده ناحیه باقیمانده
با این ســه ناحیه محاســبه و نتیجه گرفته شــد که فقط کارور جلو
بیشــترین ارتباط را با اندازههاي مزبور دارد .نواحی باقیمانده رابطه
کمی با اندازه دور ســینه ،دور باسن و دور کمر داشتند .بنابراین ،از
حذف دادههای مربوط به آنها صرفنظر شد .در نهایت از  ۲٠٠٠نفر،
 ۱۵۳۴نفر (با مقدار  ٧٦/٧درصد پوشــش) باقــی ماندند و تجزیه و
تحلیلها روی  ۱۵۳۴نفر انجام شد.
برای طراحی مدل شبکه عصبی مصنوعي ،خروجی مدل ( mتعداد

تعداد خوشهها

شكل -4اعتبارسنجي شاخص ديويس -بولدين براي تعداد خوشهها.
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جدول -2جدول اندازه لباس تهیه شده برای زنان شهرستان یزد.
کد اندازه

اندازههای کلیدی بدن
دور باسن

دور کمر

دور سینه

شكل -5توزيع دادههاي موجود در چهار خوشه براي سه متغير ابعادي بدن (واحدها بر
حسب سانتیمتر است).

ده مرتبه برای بهبود دقت مقدار خطا تكرار ميشــود [ .]15شــكل 3
ميانگين خطاي خوشهبندي تعداد خوشههاي مختلف را برای دادههاي
آزمون نشــان ميدهد .همانطور كه مشاهده ميشود ،چهار خوشه
براي گروههاي اندازه لباس كمترين مقدار خطا را دارند.
سؤالي كه در اينجا مطرح ميشود ،اين است كه بهترين مقدار براي
تعداد بهينه خوشهها كدام است؟ براي تعيين تعداد بهينه خوشهها،
همانطور كه قب ً
ال اشــاره شــد ،شــاخصهاي مختلفي وجود دارند.
در این پژوهش ،از شــاخص ديويس  -بولدين اســتفاده شده است.
مقادير كوچك این شاخص به خوشههايي مربوط ميشود كه فشرده
بوده و مراكز آنها كام ً
ال از يكديگر جدا شــده باشند .در نتيجه تعداد
خوشههايي كه شاخص ديويس  -بولدين را كمينه ميكنند ،به عنوان
تعداد بهينه خوشــهها درنظر گرفته ميشوند .شكل  4اعتبارسنجي
شــاخص ديويس-بولدين را براي تعداد خوشــههاي مختلف نشان
ميدهد .همانطور كه مشــاهده ميشود ،كمترين شاخص مربوط به
چهار خوشه براي گروههاي اندازه لباس است.
همچنيــن از روش تجزیه و تحلیل واریانسها مشــخص شــد ،از
خوشههاي (گروه ســایزی)  6تا  14برخی دارای میانگین نزدیک به
هم هســتند .نزدیکبودن میانگین خوشهها نشاندهنده این موضوع
است که این خوشهها را میتوان در قالب یک خوشه ارائه كرد .بر این
اساس میتوان پیشنهاد کرد ،مدل طراحی شده جدول اندازه لباس با
چهار خوشه يا گروه کارایی مناسبی دارد.
شكل  5توزيع دادههاي موجود در چهار خوشه حاصل از شبكه عصبي
خودســازماندهنده را بر اساس متغيرهاي ابعادي دور سینه ،دور کمر و
دور باسن نشان ميدهد .با توجه به تجزیه و تحلیلهای انجام شده روی
گروههاي اندازه لباس و مطابق با شــكل  5كــه پراكندگي دادهها حول
نقاط مركزي هر خوشــه متمركز است ،در نهایت ،جدول اندازه لباس با
چهــار گروه با كدهاي  44 ،41 ،38و  47طراحی و در جدول  2محدوده
اين اندازههاي كليدي بدن آورده شــده است .با توجه به نتایج جدول 2
میتوان گفت ،دور باسن زنان یزدی  8 cmاز دورسینه آنها بزرگتر است
که در جدول مولــر [ ]16این اختالف  6 cmو در جدول متریک []17
این اختالف  5 cmاســت 8 cm .اختالف نشاندهنده بزرگبودن اندام
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38

41

44

47

دور سینه

۹١

۹٨

١٠۵

١١۲

دور کمر

٧3

٨٠

٨7

۹4

دور باسن

۹۹

١٠٦

١١٣

١۲٠

بلندی باالتنه جلو

٣٨

٣٨/۹

٣۹/٨

۴٠/٧

بلندی باالتنه پشت

٣۴/٧

٣۵/٧

٣٦/٧

٣٧/٧

کارور جلو

٣۲/٦

٣٣/٨

٣۵

٣٦/۲

کارور پشت

٣۵/۵

٣٦/۹

٣٨/٣

٣۹/٧

بلندی سینه

۲١/٦

۲٣/١

۲۴/٦

۲٦/١

فاصله سینه

١٨/۵

١۹/٣

۲٠/١

۲٠/9

سرشانه

١۲/۴

١۲/٦۴

١٣/١۴

١٣/٦۴

دور گردن

٣٦/٦

٣٧/٨

٣۹

۴٠/2

دور بازو

٣0/١

٣2/٣

٣4/۵

٣6/٧

دور مچ

18/٨

19/4

۲0

۲0/٦

367

372

407

388

تعداد دادههاي موجود در هر خوشه
واحدها بر حسب سانتیمتر است.

زنان یزدی است .همچنین میتوان پیبرد ،تمام اندازهها به شکل گام
يكسان افزایش يافتهاند ،مث ً
ال دور سینه هر گروه  7 cmاز دورسینه
گروه قبلی بزرگتر است.
نتیجهگیری
در اين پژوهش ،از شــبکههاي عصبي خودســازماندهنده و با توجه
بــه ویژگیهای کاربردی دادهکاوی یعنــی انتخاب اطالعات مفید از
بین انبوه دادهها و گروهبندی دادههای مشابه هم ،برای خوشهبندي
و اســتخراج گروههاي اندازه لباس استفاده شده است .نتايج حاصل
نشاندهنده وجود چهار دســته مؤثر بر گروه اندازه لباس مربوط به
باالتنه زنان یزدی بوده اســت که براســاس مقدار اثر و همبســتگي
بين آنها رتبهبندي و خوشــهبندي شدهاند .جدول اندازه ايجاد شده
دارای گام اندازه (پرش ســایز) يكسان اســت .به عبارت دیگر ،تمام
میانگینهای مربوط به ســه متغیــر ابعادي ،روند صعــودی با گام
مشخص دارند .بنابراين ،دادهکاوي به عنوان رشتهای علمی در زمینه
بازیابی و اســتخراج اطالعات میتواند نقش مهمی در دســتیابی به
جدول اندازه لباس داشــته باشد .در گام بعدي پژوهش ،برای اجرای
مدل از لحاظ ارزیابی تجربی ،چهــار نوع لباس مطابق با چهار گروه
اندازه بر اســاس نتایج جدول توليد ميشــود ،سپس نظرهای تعداد
مشخصي افراد ثبت و ارزيابي میشود.
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Abstract
Abstract
Extracting appropriate information from infinite number of data requires modern methods. Data mining is one
of these tools and approaches that may help in the area of knowledge management in knowledge discovery from
the databases. Self-organizing neural network is undoubtedly the most powerful neural networks for data mining. This paper presents a size chart that has been developed based on measurements taken from 2000 women of
Yazd. The important input variables have been defined as the chest, waist and hip measurements. In this study,
the different size clusters have been investigated through self-organizing neural network model. The results of
using the self-organizing neural network indicate that there are four effective size groups that are categorized
based on the lowest mean error.

Keywords
artificial neural network,
data mining,
clothing size chart,
cluster analysis

(*) Address Correspondence to M. Hadizadeh, Email: hadizadeh@yazduni.ac.ir

127

1391  تابستان،2  شماره، سال دوم، ترويجي علوم و فناوري نساجي- مجله علمي

