سال سوم ،شماره  ،3شماره پياپي 8

صفحه 1392 ،11-16
ISSN: 2151-7162

روشهای تحليل عاملی و خوشهبندی  K-Meansبرای استخراج
متغيرهای مهم اندازهگیری و گروهبندی شکل بدن
Factorial Analysis and K-Means Clustering Methods for
Extraction of Human Body Size Parameters and Shape Groupings
رضا شمسايی ،پدرام پيوندی* ،سعيد فتاحی
دانشگاه يزد ،مجتمع فنی و مهندسی ،دانشکده مهندسی نساجی ،يزد ،ایران
تاریخ دریافت        92/05/24 :تاریخ پذیرش92/07/27 :

چكيده
دستهبندی نمونههای مختلف اندامي انسان با استفاده از قواعد معنیدار بهدست آمده از تحلیل دادههای مربوط به بخشهای مختلف بدن بسيار مهم و
در بسياري از علوم استفاده میشود .بهکارگیری روشهای دادهكاوي روي اين دادهها و استخراج قواعد معنیدار آنها میتواند برای دستهبندی
اين نمونههای مختلف و در نهايت تعيين سامانه اندازهبندی پوشاك مفيد واقع شود .نكته مهم در گروهبندی شکل بدن ،شناخت تفاوتهای بدن
افراد و استخراج متغیرهای مهم طولی و عرضی بدن است که در نهايت نتايج بهدست آمده از گروهبندی شکل بدن میتواند در اختيار طراحان و
تولیدکنندگان پوشاک قرار گيرد .در پژوهش پیشرو ،اندازه  10نقطه از بدن   2002نفر از جوانان ايرانی (پسران) در محدوده سنی  18تا 30
سال برای تعيين شکل بدن آنها مدنظر قرار گرفت  .از روش تحليل عاملی برای استخراج متغیرهای مهم و از خوشهبندی  K-Meansبه منظور
گروهبندی شکل بدن استفاده شد .در نهایت ،شکل بدن افراد در چهار گروه دستهبندی شد که نتایج بهدست آمده از این چهار گروه میتواند در
اندازهبندی پوشاک مردانه مفید واقع شود    .

مقدمه

كلمات كليدي
شکل بدن،
روش تحليل عاملی،
روش خوشهبندی K-Means

افراد تمايل به پوشيدن لباسی دارند که متناسب با بدن،
ویژه آنها باشد .با دانستن اندازه مجموعهای از متغیرهای
طولی و عرضی بدن افراد میتوان شکل بدن را ارزيابی
کرد و با توجه به آن اندازهبندی را انجام داد .شــکل بدن
افراد با يکديگر متفاوت اســت ،بنابراين شــناخت شکل
بدن افــراد و تفاوتهای آن با يکديگــر برای طراحان و
تولیدکنندگان پوشاک حائز اهميت است[.]1
در سال  36،]2[2007نقطه از بدن  7800دانشآموز
تايوانی اندازهگیری شد .سپس ،به روش تحلیل عاملی با
چرخش  Varimaxو تحلیل خوشهبندی سه دست ه مجزا
از اندام افراد معرفی شــد .در سال  38 ،]3[2008متغير
*مسئول مکاتبات ،پيامنگارpeivandi@yazd.ac.ir :

اندامســنجی ( )anthropometricاز  610سرباز تايوانی
اندازهگیری شد ،ســپس با استفاده از روش دادهکاوی بر
اســاس درخت تصمیمگیری چهار نوع اندام و  53گروه
اندازه بهدست آمد .در پژوهش ديگری در سال ،]4[2011
شــکل بدن زنان آمريکايی پیش و پس از رژيم غذايی و
ورزش ،با عکسبرداری از زنان در طول اين مدت بررسی
شــد .در نهايت ،شــکل بدن زنان آمريکايی به سه گروه
دستهبندی شد .در سال   ،]1[2011از روش خوشهبندی
 K-Meansبرای گروهبندی شــکل بــدن دانشآموزان
يزدی استفاده شد که بر اين اساس شکل بدن افراد به سه
گروه دستهبندی شد.
هدف از اين پژوهش گروهبندی شکل بدن جوانان ايرانی
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است که بدين منظور از روش تحليل عاملی برای استخراج متغیرهای مهم
اندامسنجی (اندازهگیری شده) استفاده شد ،سپس عاملهای مشخصشده
در تحليل عاملی به عنوان ورودی در تحلیل خوشهبندی استفاده شد که بر
اساس اين تحلیل چهار دسته مجزا از اندام افراد تشخيص داده شد.

تهیه ماتریس کواریانس از متغیرهای مشاهده شده

اندازهگیری
مبحث اندازهگیری بدن انسان يا اندامسنجی ( )anthropometryمیتواند
به عنوان علم مربوط به اندازهگيری انسان تعريف شود .اندامسنجی کلمه
يونانی است که از دو واژه  anthropoبه معنی انسان (گونه انسان) و metry
به معنی سنجش و اندازهگيری تشکيل شده است [ .]5اندامسنجی شامل
دادههای عددی درباره اندازه ،شکل و سایر مشخصات فيزيکی بدن انسان
است و میتواند در مفهوم طراحی بهکاربرده شود.

استخراج عاملها

دوران عاملها

تحليلعاملی
تحليل عاملــی ،به عنوان ابزاری در فرايند پیشپــردازش دادهها بر اين شکل -1مراحل روش تحليل عاملی.
فرض استوار است که متغيرهای آشکار به تعداد کمتری متغير پنهان يا
مشاهده نشده بستگی دارند و هر متغير آشکار تابع خطی از اين متغيرهای ماتريس کواريانس عناصر روی قطر اصلی نيز  1است .در نتيجه ماتريس
پنهان است .در واقع هدف تحليل عاملی کاهش ابعاد دادهها با استفاده از کواريانس به شکل معادله ( )5خواهد بود [:]6
عاملهای پنهان اســت .مراحل روش تحليل عاملی در نمودار جریان در
شکل  1نشان داده شده است.
()5
تفسیرنتایج

تهيه ماتريس کواريانس (ضریب همبستگی) از متغيرهای مشاهدهشده
اگر  x1,x2,…, xjمتغیرهای مدنظر بوده و هر کدام شامل  nعضو (داده)
باشــند ،در اين حالت ضريب همبستگی بين دو متغير  xiو  ،)rxi,xj( xjاز

استخراجعاملها

معادله ( )1بهدست میآید:
روشهای مختلفی برای استخراج عاملها وجود دارد ،روش مؤلفه اصلی
مهمترین روش برای اســتخراج عاملهاســت .در اين روش سعی بر آن
()1
است تا بارهای عاملی متغيرها به گونهای برآورد شوند که مجموع مقادير
واريانس مشــترک بيشينه شــوند .با اين کار عاملها درصد بیشتری از
در این معادله  sxi,xi ،sxi,xjو  sxj,xjبه ترتيب مجموع مربعات  xiو  ،xjمجموع واريانس متغيرهای قابلمشاهده را نشان میدهند .در اين روش ،فرايند
مربعات  xiو مجموع مربعات  xjاست که از معادلههای ( )2تا ( )4محاسبه استخراج عامل به شرح زير است:
میشوند:
ل مشاهده محاسبه میشود.
الف -واريانس متغيرهای قاب 
از آنجا که واريانس و کوواريانس دادهها به مقياس اندازهگیری شده بستگی
()2
دارد .بنابراین ،هرگاه متغيرهای آشــکار از حوزههای متفاوتی باشند يا با
مقیاسهای مختلفی اندازهگیری شده باشــند ،بايد دادهها نرمالسازی
شوند .برای نرمالسازی دادهها ،از معادله ( )6استفاده میشود:
()3

()6
در ایــن معادله xi‚j ،داد ه jام از متغير iام µi ،ميانگين دادههای متغير i
ام و تابع  varانحراف معيار است.

()4
نظر به اينکه همبســتگی يک متغير با خودش برابر  1است ( )rxi,xi=1در
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با توجه به اينکــه که ماتريس کوواريانس دادههای نرمال شــده با
ماتريس همبســتگی دادههای اوليه يکسان اســت .بنابراین ،به جای
اين مرحله میتوان بدون انجام فرايند نرمالســازی دادهها ،از ماتريس
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همبستگی استفاده کرد.
ب -مقادير ويژه و بردارهای ويژه برای ماتريس همبســتگی محاسبه
میشود.
برای محاســب ه مقادير ویژه ماتريس همبستگی از معادله ( )7استفاده
شد:
()7
در این معادله  Aماتريس همبستگی li ،مقادير ویژ ه بهدست آمده)( ،
 detتابع دترمینان و  Iماتريس همانی هم مرتبه با ماتريس همبستگی
اســت .ســپس ،برای محاســب ه بردارهای ویژ ه متناظر با مقادير ويژه
بهدست آمده ،از معادله ( )8استفاده شد:
()8
در این معادله zi ،بردارهای ویژ ه بهدســت آمد ه متناظر با مقادير ويژه،
 oبه معنای ماتريس صفر (يعنی ماتريسی که تمام درایههای آن صفر
است) است و   li ،Aو  Iمطابق معادله ( )7تعريف میشود.
ج -بار عاملها به ترتیب زير محاسبه میشود:
اگر  mعامل مدنظر باشــد ،به گونهای کــه ( mتعداد عاملها) خيلی
کوچکتــر از ( jتعداد متغیرها) باشــد .در اين حالــت ،مقادير ويژه (
 )l1,l2,…, ljو بردارهای ويژه متناظر ( )z1,z2,…, zjبه ترتيب نزولی
از بزرگترین مقدار ويژه به کوچکترین مقدار ويژه انتخاب میشــوند.
سپس ،مجذور مقدار ويژه را تکتک در بردار ويژه متناظر با آن مطابق
معادله ( )9ضرب میکنند که هر يک از اين عبارات ستونی از ماتريس
بارهای عاملی را میسازند.
()9
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مدنظر دارد ،به عنوان نماينده آن عامل معرفی میشود [.]6
خوشهبندی
خوشهبندی يکی از مهمترین ابزار کشف دادههاست که در کشفهای
تصادفی بهکار گرفته میشــود .در حال حاضــر ،اخذ دانش گلوگاهی
عمده ،در فرايند مهندســی دانش محســوب میشــود .الگوریتمهای
يادگيری ماشين و دادهکاوی با هدف استخراج دانش از دادهها ،به عنوان
روشی برای حل اين مشکل مطرح است [ .]7خوشهبندی در واقع عملياتی
غیرنظارتی است .اين عمليات هنگامی استفاده میشود که به دنبال يافتن
گروههایی از دادههای مشابه باشید .بدون اينکه از قبل پیشبینی درباره
شباهتهای موجود داشته باشيد .خوشهبندی معموالً هنگامی استفاده
میشود که به دنبال يافتن گروههایی از مشتريان هستيد که قب ً
ال شناخته
نشدهاند[.]7
الگوريتم  K-Meansيکی از پرکاربردترین الگوریتمهای خوشهبندی
است ،حرف  kکه در اسم اين الگوريتم وجود دارد ،به اين واقعيت اشاره
دارد که هدف اين الگوريتم پيداکردن تعداد ثابتی از خوشــهها بر اساس
نزديکی نقاط دادهها به هم اســت .الگوریتم خوشهبندی  K-meansدر
شکل  ۲نشان داده شده است [.]7،8
شاخصهاي اعتبارسنجي براي سنجش مقدار صحت نتايج خوشهبندی
به منظور مقايســه بين روشهاي خوشهبندی مختلف يا مقايسه نتايج
حاصل از يک روش با متغیرهاي مختلف استفاده ميشوند .طبق تعريف،
خوشهبندی مطلوب است که در آن فاصله مراکز خوشهبندی از يکديگر
زياد بوده و مقدار پراکندگی دادهها درون هر خوشه کم باشد .يکی از اين
شاخصها ،شاخص ديويس -بولدين ()Davies Bouldin index ,DB
است.
اين معيار از شباهت بين دو خوشه ( )Rijاستفاده ميکند که بر اساس  
در ابتدا  Kنقطه به عنوان به نقاط مراکز خوشهها انتخاب میشوند

بار عاملــی متغیرهــا روی عامل اول و
در ایــن معادلــه،
  بار عاملی متغیرها روی عامل mام ناميده میشود [.]6
دوران عاملها

برای تسهيل فرایند تفسير عاملهای اوليه عمل دوران انجام میشود.
بينهايــت دوران بــرای محورهــای عاملها امکانپذیر اســت .برای
خودکارســازی فرايند دوران از معيارهای مختلفی اســتفاده میشود.
متداولترین معيارهای دوران عبارتاند از [:]6
  :)Promax( Varimaxدر اين معيار سعی بر بيشينهکردن واريانسمربع بارهای عاملی برای عاملهاست.
 :Covartimaxدر اين معيار ســعی بر بيشــينهکردن واريانس مربعبارهای عاملی برای متغيرهاست.
با توجه به دوران عاملها ،متغیرهای مهم اســتخراج میشــوند .يعنی
مشخص میشود که کدام متغير با کدام عامل ،بار عاملی (همبستگی)
بيشــتری دارد .در نهايت ،متغيری که بیشــترین بار عاملی را با عامل

هر نمونه داده به خوشهای که مرکز آن
خوشه کمترین فاصله را تا آن داده دارد ،نسبت داده میشود.

پس از تعلق تمام دادهها به یکی از خوشهها ،برای هر خوشه یک نقطه جدید
به عنوان مرکز محاسبه میشود (میانگین نقاط متعلق به هر خوشه).

مراحل پیشین به ترتیب تکرار میشوند تا زمانی که دیگر هیچ تغییری
در مراکز خوشهها حاصل نشود.

شکل  -2الگوريتم خوشهبندی .K-Means
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پراکندگي  يک خوشــه ( )siو عدم شــباهت بين دو خوشه ( )dijتعريف
ميشود .شاخص ديويس -بولدين برای خوشهبندی به شکل زير تعريف
میشود:
()10
در این معادله nc ،تعداد خوشههاست و  Riبه شکل زير تعريف میشود:
()11
در معادله ( Rij ،)11شباهت بين دو خوشه است که به شکل معادله ()12
تعريف میشود:
()12
 dijو  siدر معادلــه ( )12بــه کمک معادلههای ( )13و ( )14محاســبه
ميشوند:
()13
در معادله ( d ،)13تابع فاصله و  Viو  Vjبه ترتيب مراکز خوش iام و
jام هستند ،در نتيجه  dijفاصله بين مراکز خوشiام و jام است.
()14
در معادله ( )14منظور از  Ciتعداد دادهها در خوشه iام و  Viمرکز خوشه
iام است .اين شاخص در واقع ميانگين شباهت بين هر خوشه با شبيهترين
خوش ه به آن را محاســبه ميکند .ميتوان دريافت که هرچه مقدار اين
شاخص کمتر باشد ،خوشههاي بهتري توليد شده است [.]9
روش پژوهش

در اين پژوهش 10متغیر به روش متريک اندازهگیری شد [ ]10که نحوه
اندازهگيری اين متغیرها در جدول  1آمده است.
دادهها از  1300نفر از دانشــجويان دانشگاه يزد و  712نفر از سربازان
پادگان شهدای جوادنيا در نزديکی شهر قزوين به منظور تعيين شکل بدن
آنها گردآوریشده است .به اين دليل که  10مورد از اندازهگیریها شامل
خطا بود ،از دادههای اصلی حذف شدند .بنابراين تعداد کل اندازهگیریها
 2002نفر است.
از آنجا که کارکردن با يک مجموعه  10تايی از متغیرهای اندامسنجی
برای خوشــهبندی بسيار دشواراســت ،به همين دليل از روش تحليل
عاملی برای استخراج متغیرهای مهم استفاده شد .برای اين کار نرمافزار
آماری  SASبهکار گرفته شــد .در نهايت با طی مراحل ذکرشــده در
تحليل عاملی و اســتفاده از روش مؤلف ه اصلی ،ماتريس بارهای عاملی با
چرخش  Promaxبرای متغیرها در جدول  ۲آمده است.
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جدول  -1نحوه اندازهگیری  10متغیر.
متغیرها

نحوه اندازهگيری

دورسينه

دور تا دور سينه بهطوري که متر از برجستهترين قسمت سينه بگذرد.

دور باسن

دور تا دور باسن بهطوري که متر از پهنترين بخش باسن بگذرد.

دورکمر

محيط دور کامل کمر از محل گودترين نقطه پشت کمر

دور ران

دور ران راست بالفاصله از زير چين کپل راست

دور يقه

محيط کامل پايين دور گردن

دور زانو

دور تا دور زانو بهطوري که متر از برجستهترين بخش زانو بگذرد.

اندازه سرشانه

از خط گردن تا استخوان سرشانه

قد شلوار

طول عمودي از نقطه گودي پهلوی کمر تا کف پا بدون کفش

قد زانو

طول عمودي از نقطه گودي پهلوی کمر تا زير استخوان زانو

قد

قد تمام از باالي سر تا پايين کف پا

همانطورکه از جدول  2مشخص است ،متغیرهايی که با بار عاملی بيشتر
از  0/39در عامل 1قرارگرفتهاند ،شــامل دور سينه ،دور باسن ،دور ران،
دور کمر ،دور يقه ،دور زانو و اندازه سرشانه هستند و متغیرهايی که با بار
عاملی بيشتر از  0/58در عامل  2قرارگرفتهاند ،شامل قد شلوار ،قد و قد
زانو  هستند.
بنابراين ،چون متغیرهايی که در عامل  1قرارگرفتهاند ،بيشتر متغیرهای
مربــوط به دور اندام هســتند ،عامل  1عامل دور اندام ناميده میشــود.
متغیرهای دور ســينه و دور باسن که بیشترین همبستگی را با عامل1
دارند ،به عنوان نمایندههای اين عامل معرفی میشوند و متغیرهايی که در
عامل  2قرارگرفتهاند ،متغیرهای مربوط به طول انداماند.
بنابراين عامل  2عامل طول اندام ناميده میشود و متغير قد شلوار که
بیشترین  همبستگی را با عامل 2دارد ،به عنوان نماينده اين عامل معرفی
میشود .نمودار مربوط به ماتريس بارهای عاملی با چرخش  Promaxدر
شکل  ۳آمده است.
جدول  -2ماتريس بارهای عاملی با چرخش .Promax
متغیر

عامل 1

عامل 2

دور سينه

0/86938

-0/02776

دور باسن

0/86469

-0/00656

دور ران

0/83353

-0/01189

دور کمر

0/81814

0/03096

دور يقه

0/65413

-0/04138

دور زانو

0/54496

-0/03363

اندازه سرشانه

0/39599

0/09878

قد شلوار

0/01838

0/91123

قد

0/07526

0/87919

قد زانو

-0/10124

0/58151

رضا شمسايی و همکاران

روشهای تحليل عاملی و خوشهبندی ...K-Means

1/0
0/8

تعداد خوشه ()k

بهترين مقدار DB

0/6

2

1/1349

8071195

3

0/8713

98211172

4

0/8580

605558344495

5

0/8659

494565297235411

6

0/8477

547232389340268226

فاکتور 2

دور سینه
دور باسن
دور ران
دور کمر
دور یقه
دور زانو
سرشانه
قد شلوار
قد
قد زانو

جدول -3بررسی تعداد خوشه برای بهدست آوردن بهترين .DB

0/4
0/2

0
-0/5                            0/0                             0/5                              1/0
-0/2

تعداد نفرات در هر خوشه

*

* پس از  1000بار خوشهبندی با انتخاب مقدار اوليه تصادفی.

فاکتور 1

خوشههای مشخص 1000 ،مرتبه در برنامه اجرا شد و در نهايت بهترين
تعداد خوشــهبندی که دارای کمترين  DBبود ،گزارش شد .در جدول 3
برای تعداد خوشههای مختلف مقدار  DBمحاسبه و تعداد نفراتی که از
 2002نفر اندازهگیری شده ،در هر خوشه قرار میگیرند ،مشخص شده
است.
در اين پژوهش ،افزون بر شــاخص  DBکه معياری برای مقدار صحت
نتايج خوشهبندی است ،تعداد نفرات در هر خوشه نيز حائز اهميت است.
زيرا هدف از گروهبندی شــکل بدن افزون بر تشخيص شکل بدن ،ارائه
سامانه اندازهبندی بر اساس شــکل بدن افراد نيز است .همانطورکه در
جدول  2مشخص اســت ،کمترين مقدار  DBمربوط به تعداد خوش ه 6
تایی است ،اما در اين خوشهبندی تعداد نفرات هر خوشه برای گروهبندی
جمعيت مناسب نيست.
بنابراين ،بهترين تعداد خوشــه برای گروهبندی شکل بدن افراد چهار
است که مقدار  DBآن از تعداد خوش ه  3 ،2و  5کمتر و تقسیمبندی تعداد
نفرات در هر خوشه نيز مناسب است .حال با درنظر گرفتن تعداد خوشه

شکل  -3نمودار مربوط به ماتريس بارهای عاملی با چرخش  Promaxبرای متغیرها.

از شکل  3نيز مشخص است که دور سينه و دور باسن بیشترین  همبستگی
را با عامل  1دارند ،به همين دليل به عنوان نماينده عامل  1معرفی میشوند
و قد شلوار که بیشترین  همبستگی را با عامل  2دارد ،به عنوان نماينده
اين عامل معرفی میشود ،بنابراين متغیرهای مهم اندازهگیری دور سينه،
دور باسن و قد شلوار هستند .در نتيجه متغیرهای دور سينه ،دور باسن و
قد شلوار به عنوان ورودی برای تحلیل خوشهبندی استفاده شد.

نتايج و بحث
در پژوهش پیشرو تابع  K-Meansبرای خوشــهبندی و تابع ديويس-
بولدين ( )DBبرای ارزيابی تعداد خوشــهها ( )kبا اســتفاده از نرمافزار
 MATLABاجرا شــد .شــایان ذکر اســت ،هر خوشــهبندی با تعداد
جدول  -4مشخصات بهترين تعداد خوشه.
قد شلوار ()cm

دور سينه ()cm

دور باسن ()cm

تعداد نفرات
در هر خوشه

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

495

3/04

98/0202

4/49

92/3404

4/29

86/8404

605

2/89

106/3851

5/62

93/8860

4/31

88/9570

558

2/45

106/5670

3/99

101/0860

4/12

97/7016

344

3/81

107/4477

4/01

106/6919

4/77

104/3140

DB

تعداد خوشه
()k

4

0/858

جدول  -5مراکز خوشه و انحراف معیار متغیرهای اندازهگیری شده برای خوشهبندی با چهار خوشه.
قد ()cm

اندازه سرشانه ()cm

دور زانو ()cm

دور يقه ()cm

دور کمر ()cm

دور ران ()cm

دور ران ()cm

تعداد نفرات
خوشه
در هر
انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
495

4/99

169/54

1/08

16/23

2/51

40/70

1/98

36/92

5/61

81/75

3/20

53/27

3/23

52/76

605

4/68

179/62

1/16

16/81

2/42

41/44

1/87

37/08

5/72

84/64

3/54

54/03

3/10

57/07

558

4/23

180/21

1/10

17/18

2/31

43/25

1/95

39/29

5/23

93/02

3/38

58/99

3/14

57/75

344

4/81

183/12

1/12

17/74

2/22

45/47

1/88

40/28

5/36

100/26

3/25

63/41

3/23

58/35
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روشهای تحليل عاملی و خوشهبندی ...K-Means

چهار به عنوان بهترين تعداد خوشه ،خصوصيات هر خوشه يعنی مراکز
(میانگین) خوشه برای دور سينه ،دور باسن و قد شلوار و نیز انحراف معیار
این متغیرها در جدول  4آمده است.
در جدول  4مراکز خوشهها روند افزايشی را نشان میدهد .همانطور
که اندازهبندیهای موجود دارای روند افزايشــی بين اندازههای مختلف
هستند .با درنظر گرفتن اين موضوع میتوان شکل بدن افراد را معياری
برای اندازهبندی دانست.
برای اين چهار گروه شــکل بدن ،مراکز خوشهها و انحراف معیار هفت
متغیر ديگر نيز در جدول  5آمده اســت .در این جدول نيز مراکز خوشهها
روند افزايشی را نشان میدهد .بنابراین ،در جدولهای  4و  5تمام مشخصات
(مراکز خوشــه و انحراف معیار برای متغیرهای اندازهگيری شــده) چهار
گروه شــکل بدن آمده است که اين مشــخصات میتواند برای طراحان و
تولیدکنندگان پوشــاک مفيد واقع شود و در واقع به اندازهبندی پوشاک

مردانه کمک شایانی میکند.

نتیجهگیری
در ايــن پژوهش ،از روش تحليل عاملی برای اســتخراج متغیرهای مهم
اندازهگیری و از روش خوشهبندی  K-Meansبرای گروهبندی شکل بدن
اســتفاده شد .از بين  10متغير اندازهگیری شده از جوانان (پسران) ايرانی
سه متغير دور سينه ،دور باسن و قد شلوار به عنوان متغیرهای مهم معرفی
شدند .در نهايت ،شکل بدن افراد در چهار گروه دستهبندی و مشخص شد
که در گروهها شکل و اندازه بدن افراد مطابق با روند طبيعی  افزايش مییابد.
بنابراين ،اين گروهبندی شــکل بدن را میتوان معياری برای اندازهبندی
دانست که برای طراحان و توليدکنندگان پوشاک میتواند مفيد واقع شود  .
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Abstract
Classification of different types of human body by adoption of meaningful rules obtained from data
analysis of different parts of the body is very important as it is applied in many scientific methods. Applying data mining techniques on the obtained data and extraction of their meaningful rules could be
helpful for different types of classification and ultimate determination of the garment of sizing system.
It is important to note that recognition of differences in human body shape groupings and extraction
of significant dimensional body variability can be used by dress designers and clothing manufacturers.
In this study 10 body parts of 2002 Iranian men of 18 to 30 years old were measured for their body
shape determination. In this study, factor analysis was employed to extract important variables and
K-means clustering for body shape grouping. The obtained data were categorized into four groups of
men's clothing sizes.
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