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استخراج اطالعات مناسب از میان انبوه داده ها و تبدیل آنها به دانش، نیازمند استفاده از روش هاي نوین است. داده كاوي یكي از این ابزارها 
و رویكردهاست كه در فضاي مدیریت دانش به كشف دانش از پایگاه داده ها كمك مي كند. شبکه هاي عصبی خودسازمان دهنده بي  شک از 
کارآمدترین شبكه هاي موجود برای داده کاوي است. پژوهش حاضر، جدول اندازه لباس را معرفي مي كند که بر اساس اندازه های گرفته شده از 
2000 زن یزدي است. متغیرهاي ورودي مهم معرفي شده به شبكه عصبي شامل اندازه سه ناحیه دور سینه، دور کمر و دور باسن است. در 
این پژوهش، گروه هاي اندازه لباس متفاوت با استفاده از مدل شبکه عصبی خودسازمان دهنده بررسي شده است. نتایج حاصل از به کارگیری 

شبکه های خودسازمان دهنده، نمایانگر وجود چهار گروه اندازه مؤثر است که بر اساس كمترین میانگین خطا دسته بندي شده اند.

مقدمه

در بحث لباس، واژه سایز به معنای اندازه لباس به کار 
مــی ر ود. هر فرد با توجه به اینکه دارای شــکل بدن 
متفاوتی اســت، اندازه لباس مخصوص به خود دارد. 
برای تولید پوشــاک، تولیدکننده باید مجموعه ای از 
اندازه های کلیدی بدن مانند دور سینه، دور کمر و دور 
باسن را در اختیار داشته باشد. بدین منظور جدول هاي 
اندازه لباس تهیه شــده اند که حاوی اندازه های مورد 
نیاز اســت. این جدول ها براساس اندازه های متوسط 
بدن انســان ایجاد مي شــوند و می توانند برای تهیه 
الگوی پوشاک استفاده شوند. همان طور که گفته شد، 
اندازه هر بدن با بدن دیگر متفاوت اســت، از این رو، 

جدول هاي اندازه لباس براساس جنسیت، گروه سنی، 
شکل بدن و موقعیت جغرافیایی دسته بندی می شوند. 
بنابراین ممکن است، هر کشوری جدول اندازه لباس 
ویژه ای داشته باشد، به طوری که نحوه بیان و سامانه 

اندازه لباس ها با یكدیگر متفاوت است ]1[. 
داشــتن جدول اندازه لباس برای صنعت پوشــاک 
و تولیدکننــدگان امری کلیدی اســت، به طوری که 
پژوهش های متنوعی در این زمینه انجام شــده است. 
Chung و همــکاران در ســال 2007، پژوهشــی 
برای تعیین ســامانه اندازه برای پوشاک دانش آموزان 
راهنمایی و دبیرســتان در کشور تایوان انجام داده اند 
که با در نظر گرفتن ســه معیار گروه سنی، جنسیت 
)مــرد و زن( و نــوع پوشــاک )باالتنــه و پایین تنه( 
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12ســامانه اندازه لباس تدوین شد. این پژوهش، دارای مزایای مقدار 
همپوشانی بیش از 85 درصد و تعداد کم گروه های اندازه بود ]2[.

Zheng و همــکاران در ســال 2007، توســعه ســامانه جدید 
اندازه گیری ســینه بند را در کشور  چین  بررســی کرده اند. سامانه 
جدید اندازه گیری 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 ]۳[.
Hsu و همکاران در سال 2007، پژوهشی را در زمینه استفاده از 
داده کاوی در استخراج قواعد معنی دار، برای دسته بندی اندام مردان 
مسن در کشور تایوان انجام داده اند. در نتیجه، شش قانون دسته بندی 
تیپ های اندامی انسان با اســتفاده از تحلیل دو  مرحله ای داده کاوی 
به دست آمد. سامانه دســته بندی به دست آمده نقش مهمی را برای 
تولیدکنندگان پوشاک ایفا می کند]۴[. همچنین وی در سال 2008، 
تعیین شکل بدن زنان را با به کارگیری 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 
جدول های اندازه گیری بدن را در اختیار تولیدکنندگان پوشاک قرار 

داده است]۵[. 
نکته مهم در تعیین ســامانه اندازه پوشــاک، ایجاد کمترین تعداد 
گروه های اندازه با حداکثر مقدار پوشــانندگی جامعه اســت. ایجاد 
اندازه های متعدد، مشکل تولید و انبار بیش از حد از یک نوع محصول و 
افزایش هزینه های مربوط به انبارداری را برای تولیدکنندگان پوشاک 
در پــی دارد. همچنین، درنظر نگرفتن تفــاوت اندام ها و اندازه های 
مختلف در تولید پوشاک، عدم راحتی و در نهایت نارضایتی مشتریان 
را در برخواهــد داشــت]۶[. در حال حاضر، در ایــران جدول اندازه 
لباس برای هیچ یک از گروه های جنســی و سنی )زن، مرد، کودک و 
نوجوان( وجود ندارد. بنابراین، از جدول های اندازه سایر کشورها مثل 
آلمان و انگلستان استفاده می شــود. به كارگیري این جدول ها باعث 

بروز مشکالتی در زمینه مناسب و اندازه بودن لباس می شود.
داده کاوی، فراینــد تجزیــه و تحلیل داده هــا از زوایای مختلف و 
درگیر كــردن روش هــا و الگوریتم هاي مختلف بــرای خالصه کردن 
داده ها به اطالعات مفید اســت. پیشــینه طرح موضوع داده كاوي به 
دهه 1۹۸۰ برمي گردد. در روش های داده کاوي از بخشي از علم آمار 
به نام تحلیل اکتشــافي داده ها اســتفاده مي شود که در آن بر کشف 
اطالعات نهفته و ناشناخته از درون حجم انبوه داده ها تأکید مي شود 
]۷[. افــزون بر این، داده کاوي با هوش مصنوعــي ارتباط تنگاتنگي 
دارد. بنابرایــن مي تــوان گفت، در روش هــای داده کاوي نظریه هاي 
پایگاه داده ها، هوش مصنوعي و علم آمار را در هم مي آمیزند تا زمینه 

کاربردي فراهم شود. 
هر  چه حجم داده ها بیشــتر و روابط میان آنها پیچیده تر باشــد، 
دسترسي به اطالعات نهفته در میان داده ها مشکل تر می شود و نقش 
داده کاوي به عنوان یکي از روش هاي کشف دانش، روشن تر مي شود. 
روش هــای داده کاوی مختلفــی همچون قوانین رابطــه ای، درخت 
تصمیم گیــری )decision tree(، شــبکه های عصبی مصنوعي و 

سری های زمانی در پژوهش های مختلف استفاده شده اند ]۸,۹[.
شبکه های عصبي مصنوعي خود سازمان دهنده کاربردهاي فراواني 
در زمینه هاي مختلف علوم همچون مهندســي و پزشــکي دارد که 
مهم تریــن آنها اســتخراج داده ها و تحلیل فضاهاي پیچیده اســت 
]1۰[. از کاربردهاي این نوع از شــبکه ها مي توان به خوشــه بندي، 
تشــخیص الگو، تحلیل تصاویر و اصوات و تشخیص خطا اشاره کرد. 
Min و Han در ســال 2۰۰۵ برای شناســایی سرویس های مورد 
عالقه مشتریان از روش خوشه بندی شبکه عصبی مصنوعي استفاده 

کرده اند ]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 
سامانه ای استاندارد دوخته شده باشد، اندازه لباس روی برچسب آن 
موجود است. جالب توجه آنکه برخی از افراد به ویژه خانم ها در ایران 
با توجه به عدم تناســب نیم تنه پایینی با نیم تنه باالیی، نمی توانند از 
اندازه ای واحد برای یک لباس استفاده کنند. بنابراین مجبور هستند، 
انــدازه باالتنه را متفاوت و در اغلب اوقــات کوچک تر از اندازه لباس 
برای پایین تنه تهیه کنند. بنابراین توســعه ســامانه اندازه لباس از 
اطالعات ابعادي به روز و منطقه اي و همچنین تعیین قواعد معنی دار 
از اندازه گیری های مربوط به بخش های مرتبط با بدن انسان براي هر 

كشور اهمیت ویژه اي دارد.  
در این پژوهش سعی شده اســت، با استفاده از داده های به دست 
آمــده از اندازه گیری ها و بهره گیــري از روش هاي داده کاوی، جدول 

جدید اندازه لباس برای خوشه بندی اندام زنان یزدی ارائه شود.

روش پژوهش

شبکه های عصبي خود سازمان دهنده
شــبکه عصبی مصنوعي را می توان در موارد مختلف به کار گرفت از 
جمله ذخیره کردن و بازبینی داده ها، گروه بندی شــکل ها و داده ها، 
انجام یک نگاشــت کلــی از یک مجموعه ورودی بــه یک مجموعه 
خروجی و خوشه بندی داده هایی که مشابه هم هستند. شبکه عصبی 
مصنوعي خود ســازمان دهنده، یک مدل یادگیری بدون ناظر اســت. 
در شــبکه عصبی مصنوعي خود سازمان دهنده به شبکه آموزش داده 
می شــود تا بردارهای ورودی را طبق اینکه چگونه در فضای ورودی 

گروه بندی شده اند، خوشه بندی کند. 
این مدل را ابتدا Kohonen )کوهنن( در ســال 1۹۸1 توســعه 
داده اســت و گاهی به عنوان شبکه کوهنن نیز نامیده می شود ]12[. 
در این شبکه عصبی مصنوعي، خروجی سلول های عصبی با یکدیگر 
رقابت می کنند تا یکی از آنها که امتیاز بیشتری دارد، در رقابت برنده 
شده و در بین سایر سلول ها متمایز شود. این شبکه ها به علت وجود 

الیه رقابتی خود از سایرشبکه ها متفاوت اند. 
الگوریتم شبكه كوهنن با n ورودی به ترتیب زیر است ]12[:



كاربرد شبکه عصبی خودسازمان دهنده براساس داده کاوی برای ... فاطمه ماکویی و همكاران

99مجله علمي - ترویجي علوم و فناوري نساجي،  سال دوم، شماره 2، تابستان 1391

1- تعیین مقادیر اولیه وزن هاي شبكه به طور تصادفي 
 

            
)t( wij مقدار ضرایب وزني از ورودي i به نرون )neuron( خروجي 

j  باشد.
2- وارد كردن ورودي ها به شبكه

بردارهــاي ورودي )x0 )t(, x1 )t(, x2 )t(, x3 )t(, ..., xn-1 )t  وارد 
مي شوند.

۳- محاسبه فاصله ها
فاصله بین بردارهای ورودي و خروجي هر نرون به کمک معادله )1( 

محاسبه مي شود:

       )1(
     

۴- انتخاب كوتاه ترین فاصله
نرون خروجي داراي كوتاه ترین فاصله مشخص مي شود.

۵- اصالح ضرایب وزني
ضرایب وزني جدید با استفاده از معادله )2( محاسبه مي شود:

  
     )2(

عبارت )t(α شــاخص بهره )gain index( و )h)t  تابع همسایگي 
)neighborhood function( است.
۶- الگوریتم از مرحله 2 تكرار مي شود.

تكرار تا زماني انجام می شود كه شبكه آموزش دیده باشد. به عبارت 
دیگر، مرحلــه آموزش تا زماني ادامه مي یابد كــه بردارهاي وزن به 

حالت پایدار برسند و دیگر تغییر نكنند.

داده ها و روش ها
داده کاوي از جملــه روش هاي نوین علمی اســت کــه در توصیف، 
تشریح، پیش بینی و کنترل پدیده ها به کار می رود. در شکل1 فرایند 
کســب دانش از پایگاه داده ها به طورکلی نشان داده شده است ]۷[. 

همان طور که مالحظه می شود، یکی از گام هاي این فرایند، داده کاوي 
است. براي فرایند داده کاوي باید داده هاي مورد نیاز انتخاب شوند. در 
این پژوهش، جامعه آماری شامل اندازه های اندام زنان یزدی است که 
از این جامعه، نمونه ای با تعداد 2000 نفر بین ســن 20 تا ۵0 سال 

گردآوری شده است. 
برای انتخاب مناســب داده ها در این فراینــد، اطالعات از مناطق 
مختلف شهر یزد، توسط بیست و نه خیاط باتجربه با استفاده از روش 
متریك اندازه گیري، سازماندهي و ذخیره شده اند. شاخص هاي آماري 

متغیرهاي ابعادي بدن در جدول1 آمده است.

شکل 1- فرایند تبدیل داده ها به دانش ]7[.

انتخاب پیش پردازش داده کاوی

دادهداده منتخبپیش پردازش دادهالگو

تفسیر و ارزیابی

دانش

جدول1- شاخص هاي آماري متغیرهاي ابعادي بدن.

واحدها بر حسب سانتی متر است.

متغیر
انحرافمحدودهمدمیانهمیانگینحداقلحداكثرابعادي

 معیار

12183101/7102100388/48دور سینه

1096783/78380429/79دور کمر

12890110/2110110388/53دور باسن

بلندی باالتنه
4532393940133/21 جلو

بلندی باالتنه
433035/43434134/13 پشت

392934/43434102/44کارور جلو

463137/73838153/14کارور پشت

311723/32322143/25بلندی سینه

251619/9202091/76فاصله سینه

161012/612/51360/94سرشانه

463238/53836142/32دور گردن

422435/43434184/06دور بازو

261719/7202092/70دور مچ
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در این مرحله، متغیرهاي ابعادي بدن و داده ها بررسی و تحلیل می شوند. 
مطابق با پژوهش های انجام شده متغیرهاي ابعادي مربوط به سه ناحیه 
دور ســینه، دور کمر و دور باسن مهم تر از سایر متغیرها هستند. سپس، 
داده های خام این متغیرها پردازش شــده و به داده هایی تبدیل می شوند 
که قابلیت تحلیل بیشتری داشته باشند. برای ادامه کار، داده هایی حذف 
شــدند که درصد کمی از جامعه آماری را شامل می شدند. هنگامي که 
داده هاي مورد بررسی مشخص شــدند، معمواًل تبدیل هاي خاصي نیاز 
است، روی داده ها انجام شــود. تبدیل هاي ساده همچون تبدیل داده ها 
به داده هاي نرمال تعریف شــدند. براي نرمال سازي داده ها از معادله )۳( 
اســتفاده شده است. با استفاده از این معادله داده هاي تبدیل شده داراي 

میانگین صفر و انحراف معیار 1 است ]1۳[:

     )۳(
           

s2 واریانس j   ام متغیر از همه نمونه هاســت 
j مقــدار میانگیــن و Pj

Pij مقدار متغیر پس از نرمال ســازي 
کــه Pij مقدار اولیــه متغیر و *

است. از متغیرهاي ابعادي نرمال شده به عنوان ورودی شبکه عصبی 
مصنوعي استفاده شده اســت. اصواًل وارد کردن داده های خام باعث 
کاهش سرعت و دقت شبکه عصبی مصنوعي می شود. در مرحله بعد، 

متغیرهاي ابعادي بدن خوشه بندی می شوند. 
روش ها و الگوریتم های داده کاوی، راه های اجرای عملیات داده کاوی 
هســتند. از آنجا که هر عملیات، نقــاط ضعف و قدرتی دارد، در بین 
الگوریتم هــا و روش هــا، بهترین وجود ندارد و بــا توجه به داده ها و 
کارآیی مدنظر، باید ابزار یا ابزارهایی انتخاب و مدل مناسب طراحی 
و اجرا شــود. در این پژوهش، برای خوشــه بندی گروه هاي اندازه از 
روش شبکه عصبی مصنوعي خود سازمان دهنده به علت قابلیت های 
آن اســتفاده شده است. در این شــبکه عصبی مصنوعي متغیرها بر 
اساس شباهت خود در خوشــه های مختلفی قرار می گیرند. ساختار 
یك شــبكه خود سازمان دهنده مانند ســاختار یك شبكه پرسپترون 
یك الیه، داراي یك الیه ورودي و تعدادي نرون خروجي است. آموزش 
شبكه با n ورودی و m خروجی است. نرون هاي الیه ورودي وظیفه 
انتقال داده ها به شــبکه را بر عهده دارند. تعداد نرون هاي موجود در 
الیه خروجي به مســئله مورد مطالعه وابسته اســت و توسط کاربر 
مشخص مي شود. آموزش شــبكه بر اساس كمترین فاصله اقلیدسي 
اســت. در واقع از میــان نرون   هاي خروجي، نروني بــه عنوان برنده 
)خروجي شــبكه( انتخاب مي شــود كه در میان نرون  هاي خروجي، 

كمترین فاصله اقلیدسي را با نمونه ورودي داشته باشد]12[. 
در نهایت، ارزیابي مدل با استفاده از داده هاي آموزشي )1۳۸1نفر( 
و داده هاي آزمون )1۵۳ نفر( با محاســبه مقدار خطا انجام می شود. 
شــاخص هاي اعتبارســنجي متنوعي براي ســنجش صحت نتایج 
خوشه بندي، مقایسه روش هاي مختلف خوشه بندي یا مقایسه نتایج 

حاصل از یک روش با پارامترهاي مختلف پیشنهاد شده اند. 
 Davies-Bouldin( در این پژوهش، از شــاخص دیویس - بولدین
 Rij استفاده شده است ]1۴[. این معیار از شباهت بین دو خوشه )Index

اســتفاده مي کند که براساس پراکندگي یک خوشه )var )Ci و عدم 
شباهت بین دو خوشه ci-cj تعریف مي شود. معموال شباهت بین دو 

خوشه به کمک معادله )۴( تعریف مي شود:

            )۴(

که در آن ci مركز ثقل خوشه ها و )var )Ci پراکندگي خوشه هاست. 
شاخص دیویس -  بولدین به کمک معادله )۵( تعریف مي شود:

   )۵(
     

که k تعداد خوشه  هاست و Ri به کمک معادله )۶( محاسبه مي شود:

  )۶(
        

این شــاخص در واقع میانگین شــباهت هر خوشــه را با شبیه ترین 
خوشــه به آن محاسبه مي کند. هرچه مقدار این شاخص كمتر باشد، 
خوشــه هاي بهتري تولید مي شود. برای انجام این پژوهش، برنامه ای 
در محیط نرم افزار MATLAB با اســتفاده از سه متغیر ابعادي دور 

سینه، دور کمر و دور باسن نوشته شده است.

نتایج و بحث

هــدف این پژوهش، ایجاد جدول اندازه مطابــق با اندام باالتنه زنان 
یزدی با اســتفاده از روش های داده کاوی و شــبکه عصبی مصنوعي 
بوده اســت. داده ها پس از جمع آوری )داده های مربوط به سه ناحیه 
دور سینه، دور کمر و دور باسن(، به شش گروه آماري تقسیم شدند. 
انتخاب این تعداد گروه بر اساس وجود حداقل مقدار فراوانی ها )تعداد 
افراد( در هر گروه است. ابتدا با استفاده از نرم افزار SPSS جدول های 
فراوانی هر متغیر رسم شد. نمودارهای بافت نگار داده هاي دور سینه، 
دور کمر و دور باســن در شــکل 2 نشان داده شــده است. با توجه 
بــه نمودارهای توزیع فراواني مربوط به این ســه متغیر ابعادي بدن 

مشاهده مي شود، این داده ها از توزیع تقریبًا نرمال پیروی می کنند.
شناســایی ویژگی هــای گروه های مختلف متغیرهــاي ابعادي در 
تصمیم گیری و انتخاب راهکار مناســب درباره چگونگی تهیه جدول 
اندازه لباس، اطالعات مفیدی را در اختیار قرار می دهد. بدین منظور، 
داده ها پردازش شــدند. برای انجام این کار، ابتدا با توجه به اهمیت 
متغیرهاي ابعادي، داده های با فراوانی کم مربوط به دورســینه حذف 
شدند. سپس از داده های باقی مانده، داده های با فراوانی کم مربوط به 
دور باسن و دور کمر حذف شدند )عدم تناسب معمول اندام(. متغیر 
ابعادي مهم بعدي اندازه های طولی )اندازه های متناســب با قد افراد( 
اســت. در پایان از بقیه داده ها، اندازه های با فراوانی کم مربوط به قد 

جلو نیز حذف شدند. 
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برای یافتن ســایر اندازه ها که بیشترین ارتباط را با اندازه دور سینه، 
دور باســن و دور کمر دارد، ضریب همبســتگی ده ناحیه باقی مانده 
با این ســه ناحیه محاســبه و نتیجه گرفته شــد که فقط کارور جلو 
بیشــترین ارتباط را با اندازه هاي مزبور دارد. نواحی باقی مانده رابطه 
کمی با اندازه دور ســینه، دور باسن و دور کمر داشتند. بنابراین، از 
حذف داده های مربوط به آنها صرف نظر شد. در نهایت از 2000 نفر، 
1۵۳۴ نفر )با مقدار 76/7 درصد پوشــش( باقــی ماندند و تجزیه و 

تحلیل ها روی 1۵۳۴ نفر انجام شد. 
برای طراحی مدل شبکه عصبی مصنوعي، خروجی مدل m )تعداد 

خوشه ها یا گروه هاي اندازه( مي تواند توسط پژوهشگر معین شود. در 
این پژوهش، به ترتیب 4 تا 1۴ خوشه انتخاب شده است. از الگوریتم 
کوهنن برای داده های آموزش استفاده شده است. برای ارزیابی مدل، 
داده هــاي متغیرهاي ابعادي به دو گــروه داده های آموزش )%۹۰( و 
آزمون )%1۰( تقسیم شدند و به دلیل انتخاب مقادیر اولیه وزن هاي 
شــبكه به طور تصادفي، هریک از مدل هاي شبكه عصبی چند مرتبه 

اجرا شده اند. 
روش ارزیابــی k-fold cross validation بــرای پیش بینی 
خطای خوشــه بندی N مشــاهده به كار گرفته شده است كه داده ها 
به طــور تصادفی به k )عدد صحیح و به طــور متداول k=1۰( بخش 
تقســیم مي شــود. k-1 بخش برای آموزش مدل و یك بخش براي 
ارزیابي یا آزمون مدل اســتفاده مي شــود. این فراینــد k-1 مرتبه 
تكرار مي شــود تا هر بار از یك بخش برای آزمون استفاده شود. براي 
به دست آوردن تخمین خطای كل، از k خطای به دست آمده میانگین 
گرفته مي شود. از آنجا كه انتخاب این بخش ها به طور تصادفی انجام 
مي شــود، خطای خوشه بندی متفاوتی به دســت مي آید و این روش 

شکل 2-  نمودارهای بافت نگار سه متغیر ابعادي بدن.
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شكل4-  اعتبارسنجي شاخص دیویس- بولدین براي تعداد خوشه ها.
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شــكل3- میانگین خطاي خوشه بندي مدل هاي شبكه عصبي براي تعداد خوشه ها 
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طا
 خ

ذور
مج

ن 
گی

یان
م

تعداد خوشه ها



فاطمه ماکویی و همكاران كاربرد شبکه عصبی خودسازمان دهنده براساس داده کاوی برای ...

مجله علمي - ترویجي علوم و فناوري نساجي،  سال دوم، شماره 2، تابستان 1391 102

ده مرتبه برای بهبود دقت مقدار خطا تكرار مي شــود ]1۵[. شــكل ۳ 
میانگین خطاي خوشه بندي تعداد خوشه هاي مختلف را برای داده هاي 
آزمون نشــان مي دهد. همان طور كه مشاهده مي شود، چهار خوشه 

براي گروه هاي اندازه لباس كمترین مقدار خطا را دارند. 
سؤالي كه در اینجا مطرح مي شود، این است كه بهترین مقدار براي 
تعداد بهینه خوشه ها كدام است؟ براي تعیین تعداد بهینه خوشه ها، 
همان طور كه قباًل اشــاره شــد، شــاخص هاي مختلفي وجود دارند. 
در این پژوهش، از شــاخص دیویس - بولدین اســتفاده شده است. 
مقادیر كوچك این شاخص به خوشه هایي مربوط مي شود كه فشرده 
بوده و مراكز آنها كاماًل از یكدیگر جدا شــده باشند. در نتیجه تعداد 
خوشه هایي كه شاخص دیویس - بولدین را كمینه مي كنند، به عنوان 
تعداد بهینه خوشــه ها در نظر گرفته مي شوند. شكل ۴ اعتبارسنجي 
شــاخص دیویس-بولدین را براي تعداد خوشــه هاي مختلف نشان 
مي دهد. همان طور كه مشــاهده مي شود، كمترین شاخص مربوط به 

چهار خوشه براي گروه هاي اندازه لباس است. 
همچنیــن از روش تجزیه و تحلیل واریانس ها مشــخص شــد، از 
خوشه هاي )گروه ســایزی( ۶ تا 1۴ برخی دارای میانگین نزدیک به 
هم هســتند. نزدیک بودن میانگین خوشه ها نشان دهنده این موضوع 
است که این خوشه ها را می توان در قالب یک خوشه ارائه كرد. بر این 
اساس می توان پیشنهاد کرد، مدل طراحی شده جدول اندازه لباس با 

چهار خوشه یا گروه کارایی مناسبی دارد. 
شكل ۵ توزیع داده هاي موجود در چهار خوشه حاصل از شبكه عصبي 
خودســازمان دهنده را بر اساس متغیرهاي ابعادي دور سینه، دور کمر و 
دور باسن نشان مي دهد. با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده روی 
گروه هاي اندازه لباس و مطابق با شــكل ۵ كــه پراكندگي داده ها حول 
نقاط مركزي هر خوشــه متمركز است، در نهایت، جدول اندازه لباس با 
چهــار گروه با كدهاي ۳۸، ۴1، ۴۴ و ۴۷ طراحی و در جدول 2 محدوده 
این اندازه هاي كلیدي بدن آورده شــده است. با توجه به نتایج جدول 2 
می توان گفت، دور باسن زنان یزدی cm  ۸ از دورسینه آنها بزرگ تر است 
که در جدول مولــر ]1۶[ این اختالف cm  ۶ و در جدول متریک ]1۷[ 
این اختالف cm  ۵ اســت. cm  ۸ اختالف نشان دهنده بزرگ بودن اندام 

زنان یزدی است. همچنین می توان پی  برد، تمام اندازه ها به شکل گام 
یكسان افزایش یافته اند، مثاًل دور سینه هر گروه  cm  ۷ از دورسینه 

گروه قبلی بزرگ تر است.

نتیجه گیری

در این پژوهش، از شــبکه هاي عصبي خودســازمان دهنده و با توجه 
بــه ویژگی های کاربردی داده کاوی یعنــی انتخاب اطالعات مفید از 
بین انبوه داده ها و گروه بندی داده های مشابه هم، برای خوشه بندي 
و اســتخراج گروه هاي اندازه لباس استفاده شده است. نتایج حاصل 
نشان دهنده وجود چهار دســته مؤثر بر گروه اندازه لباس مربوط به 
باالتنه زنان یزدی بوده اســت که براســاس مقدار اثر و همبســتگي 
بین آنها رتبه بندي و خوشــه بندي شده اند. جدول اندازه ایجاد شده 
دارای گام اندازه )پرش ســایز( یكسان اســت. به عبارت دیگر، تمام 
میانگین های مربوط به ســه متغیــر ابعادي، روند صعــودی با گام 
مشخص دارند. بنابراین، داده کاوي به عنوان رشته ای علمی در زمینه 
بازیابی و اســتخراج اطالعات می تواند 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 تولید مي شــود، سپس نظرهای تعداد 

مشخصي افراد ثبت و ارزیابي می شود.

شكل5- توزیع داده هاي موجود در چهار خوشه براي سه متغیر ابعادي بدن )واحدها بر 
حسب  سانتی متر است(.

دور سینهدور کمر

سن
ر با

دو

جدول2-  جدول اندازه لباس تهیه شده برای زنان شهرستان یزد.

کد اندازهاندازه های کلیدی بدن

38414447

۹1۹810۵112دور سینه

738087۹4دور کمر

۹۹106113120دور باسن

3838/۹3۹/8۴0/7بلندی باالتنه جلو

3۴/73۵/736/737/7بلندی باالتنه پشت

32/633/83۵36/2کارور جلو

3۵/۵36/۹38/33۹/7کارور پشت

21/623/12۴/626/1بلندی سینه

18/۵1۹/320/120/9فاصله سینه

12/۴12/6۴13/1۴13/6۴سرشانه

36/637/83۹۴0/2دور گردن

30/132/334/۵36/7دور بازو

18/819/42020/6دور مچ

367372407388تعداد داده هاي موجود در هر خوشه
واحدها بر حسب سانتی متر است.
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AbstractAbstract
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 min-
ing. 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.
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