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 چکیده:

 یو عرض یطول یاز پارامترها یسر کیبا دانستن اندازه . باشد آنهامتناسب با بدن خاص  که ی دارندلباسافراد تمایل به پوشیدن 

بدن هر کس  و، فرم بدن افراد ثابت اشکال .و با توجه به آن سایزبندی را انجام داد کرد یابیبدن را ارز فرمتوان  یبدن افراد م

رادی که دارای این شکل بدن هستند برای طراحان و . پس شناخت این تفاوت ها و درصد افمتفاوت و منحصر به فرد است

 یدر محدوده سن یزدی اندختر 0101از  بدنهفت نقطه  اندازه رو شیپ تحقیق. در تولیدکنندگان پوشاک حائز اهمیت می باشد

 نهایتا و صورت گرفت k-meanروش خوشه بندی  با استفاده از منظور تعیین فرم بدن آنها گرفته شد. این کارسال به  01یال01

 فرم بدن افراد در سه گروه تقسیم بندی شد.

 k-mean روش خوشه بندی  ،اشکال بدن:های کلیدیواژه
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Abstract: 

     People tend to wear clothing that is appropriate to their particular body. By knowing the size 

of a series of longitudinal and transverse parameters of the body can be evaluated form the body  

and because it did sizing. Forms, the form of bodies are fixed and everyone is unique and 

different. So recognizing these differences and the percentage of people with this body shape is 

important for designers and clothing manufacturers. Seven leading in body size of 1020 yazdi  

girls in 15 to 17 years  in order to determine the form of their bodies were taken. This work was 

carried out using k-mean clustering method and form of the body was divided into three groups. 
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 :مقدمه -9

. بکارگیری انجام می گیردبدن های مربوط به قسمتهای مختلف  آنالیز داده کمکانسان با  های مختلف اندام شکلبندی  دسته

های مختلف و در  شکلبندی این  تواند جهت دسته دار آنها می های داده کاوی روی این دادهها و استخراج قواعد معنی تکنیک

شناخت تفاوت اشکال بدن در طراحی ویژه برای پوشاک حائز اهمیت  .[0] سایزبندی پوشاک مفید واقع گردد سیستمنهایت تعیین 

 ضروری بدن شکل درک .باشد خود خاص بدن با متناسب که بپوشد بدن شکل از پیروی به لباسی خواهد می کس د. هرمی باش

 می مردان بدن اشکال از تر متنوع بسیار زنان بدن اشکال .کند می تغییر ها ویژگی و اندازه و اشکال در ها سال مرور به است. بدن

 .است شده بررسی زیادی بسیار موارد با بدن شکل  تباطار شده، انجام تحقیقات از برخی در .باشد

 و نسبت این بین رابطه بررسی.  است شده ترسیم باسن به کمر نسبت محاسبه با امریکایی زنان اندازه و بدن شکل 0112 سال در

 دور) پارامتر دو هر افزایش صورت در و جذابیت افزایش باعث باسن دور کاهش صورت در نسبت افزایش که داد نشان زنان جذابیت

 .[0]شود  می افراد جذابیت کاهش باعث(  کمر دور و باسن

)نسبت دور کمر به دور باسن ( رتبه بندی جذابیت زنان WHR)نوسانات غیر متقارن(FAبا اندازه گیری دو پارامتر  0101در سال 

 .[3]باشد بهینه جذابیت است 1,1متر از ک WHRانجام شده است .اگر 

ن شکل بدن زنان امریکایی قبل و بعد از رژیم غذایی و ورزش ، با عکس برداری از زنا 0100تحقیق دیگری در سال  هم چنین در

 .[4]در طول این مدت بررسی شده است 

 تعداد گروه شکل بدن مشخص شد. k-meanدر این تحقیق فرم بدن دختران یزدی بررسی و با استفاده از روش خوشه بندی 

 

 : قیروش تحق -2

ده کاوی به بررسی و تجزیه تحلیل مقدار عظیمی از داده ها به منظور کشف الگو ها و قوانین معنی دار اطالق میگردد داده کاوی دا 

شده و داده کاوی هدایت نشده. در داده کاوی هدایت شده هدف دسته بندی اطالعات وع ظاهر میشود، داده کاوی هدایت در دو ن

می باشد اما در داده کاوی هدایت نشده هدف یافتن الگو ها یا تشابهات بین گروههایی از بر اساس برخی پارامتر ها مشخص 

اطالعات بدون استفاده از هیچگونه پیش زمینه ای در مورد اطالعات می باشد. از نمونه روش های داده کاوی هدایت نشده و 

ه عمل تقسیم جمعیت نا همگن به تعدادی از زیر خوشه بندی ب .هدایت شده میتوان به خوشه بندی و دسته بندی اشاره نمود

مجموعه ها یا گروه های همگن گفته میشود. در دسته بندی هر داده به دسته ای از پیش تعیین شده بر اساس دانش قبلی 

ساختار اختصاص می یابد اما در خوشه بندی هیچ دسته از پیش تعیین شده ای وجود ندارد. در واقع خوشه بندی راهی برای یافتن 

گروه بندی افراد با توجه به فرم بدن آنها  . به همین دلیل در این تحقیق از روش خوشه بندی جهتدداده های پیچیده فراهم میکن

که در اسم این الگوریتم   kریتم های خوشه بندی می باشد. حرفیکی از پرکاربرد ترین الگو k-meanاستفاده شده است. الگوریتم 

اقعیت اشاره دارد که هدف این الگوریتم پیدا کردن تعداد ثابتی از خوشه ها براساس نزدیکی نقاط داده ها به هم دارد به این و دوجو

 : به شرح زیر می باشد  k-meanمی باشد. الگوریتم 

 داده به عنوان مرکز خوشه  Kانتخاب  .0

 تعیین فواصل  بقیه داده ها با مرکز خوشه ها .0

 در آن خوشه ترندکز هر خوشه نزدیکقرار گیری داده هایی که  به  مر .3

 محاسبه میانگین هر خوشه به عنوان مرکز جدید خوشه .4

 تکرار مرحله دوم تا چهارم تا رسیدن با عدم تغییر در خوشه ها  .1
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یکی از مهمترین مسایل  وروش تعیین فاصله بین خوشه ها دارد.بستگی به عواملی چون تعداد خوشه k-mean روش خوشه بندی

نمونه های موجود در  تراکم: (0 که تعداد خوشه ای مناسب می باشدی انتخاب تعداد خوشه های مناسب می باشد. در خوشه بند

نمونه  جدایی: (0و  ها است ها واریانس داده تراکم داده  معیار رایج برای تعیین میزان یک خوشه تا حد امکان شبیه به یکدیگر باشند

امکان از یکدیگر جدا باشند. عبارات فوق را بدین صورت نیز بیان می کنند که خوشه ها های متعلق به خوشه های متفاوت تا حد 

آنها نیز زیاد باشد. اگر تنها معیار فشردگی مورد استفاده قرار گیرد در  0باشند و تا حد امکان جدایی 0ماکزیمم فشردگی دارای باید

د چرا که هیچ خوشه ای فشرده تر از خوشه ای با یک داده نمی آنصورت هر داده می تواند به صورت یک خوشه در نظر گرفته شو

درنظر یک خوشه  صورت بهترین خوشه بندی این می باشد که کل داده ها باشد. اگر تنها معیار جدایی در نظر گرفته شود در آن

برای سنجش  فاده شود.با این فرض که فاصله هر خوشه از خودش صفر است. بنابراین باید از ترکیب دو معیار فوق است گرفته شود.

تابع  ن است.اتاتابع اقلیدسی، تابع فاصله منهتوابع فاصله: از جمله از توابع فاصله ای استفاده می شود ها میزان جدایی خوشه

در این  مشخص میشود.بیشتر یر فاصله در آن ثتا اقلیدسی زمانی بکار می رود که پارامترهای مورد بررسی دارای وزن باشند و

 ن استفاده شده است.اتاتوجه به این که تمام پارامترها دارای ارزش برابر می باشند از تابع فاصله منه تحقیق با

  ارزیابی خوشه بندی:

 ع داده ها در اطراف مرکز خوشهیتوز یکنواختی

 حجم آن( داخل خوشه به یخوشه ) نسبت تعداد الگوها یباال بودن چگال 

 داخل خوشه به تعدادکل الگوها( یباال بودن پوشش )نسبت تعداد الگوها 

 خلوت نبودن یرخوشه ها برایز ی، بررسیباال بودن همگن 

 خوشه ها ین بودن همپوشانییپا 

نشان داده شده  0در شکل دور کمر و دور باسن  نه،یدور س که به طور مثال سه پارامتربه روش مولر  هفت پارامتر تحقیقاین در   

مقاطع اول تا سوم دبیرستان( از مدارس  )سال01یال01 یدر محدوده سن یزدیدختر  0101از است اندازه گیری شد. داده ها 

 گردآوری شده است. فرم بدن آنها  نییبه منظور تعمناطق مختلف شهر یزد 

 

  
 

 [1] ( روش اندازه گیری مولر )دور باسن ، دور کمر،دور سینه(0) شکل

های( مختلف مورد بررسی k، تعداد نقاط)تعداد k-meanدن افراد با استفاده از روش خوشه بندی به منظور گروه بندی فرم ب             

های اعتبارسنجی برای سنجش میزان صحت  شاخص قرار گرفتند. برای ارزیابی تعداد خوشه ها شاخص ها متفاوتی وجود دارد.

ختلف ایسة نتایج حاصل از یک روش با پارامترهای مبندی مختلف یا مق بندی به منظور مقایسة بین روشهای خوشه نتایج خوشه

3شاخص دیویس بولدین که یکی از این شاخص ها ،گیرند  مورد استفاده قرار می
 ( استفادهRijاین معیار از شباهت بین دو خوشه ) 

دو خوشه را  شود. شباهت بین ( تعریف میdij( و عدم شباهت بین دو خوشه )siیک خوشه )  پراکندگی  کند که بر اساس می

 توان به صورتهای مختلفی تعریف کرد ولی بایستی شرایط زیر را دارا باشد. می

                                                 
1 Compactness 
2 Separation 
3Davies Bouldin index 
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Rij≥0                                                                
Rij= Rji     

   نیز برابر صفر باشد. Rijهر دو برابر صفر باشند آنگاه  sjو  siاگر  .0

  Rij >Rik آنگاه dij =dikو  sj>skاگر  .0

 Rij >Rikآنگاه  dij <dik و sj=skاگر  .3

 شود: معموال شباهت بین دو خوشه به صورت زیر تعریف می

 Rij=(si+sj)/dij                                                                                                                          (0) 

 شوند. با روابط زیر محاسبه می siو  dijکه در آن 

dij=d(ⱴi,ⱴj)                                                                                                                               (0) 

si=∑   d(x,ⱴi)/ ׀׀  ci (3)                                                                                                                ׀׀ 

 شود. با توجه به مطالب بیان شده و تعریف شباهت بین دو خوشه شاخص دیویس بولدین به صورت زیر تعریف می

 DB=∑i=1
nc 

Ri /nc                                                                                                                    (4) 

 شود. در آن به صورت زیر محاسبه می Riکه 

Ri=maxj=1…nc,i≠j(Rij),i=1…nc                                                                                                  (1) 

توان دریافت که هرچه مقددار   کند. می به آن را محاسبه می  ین خوشةتر این شاخص در واقع میانگین شباهت بین هر خوشه با شبیه

 .های بهتری تولید شده است باشد، خوشه کمتراین شاخص 

 

 نتایج وبحث :-3

در جددول زیدر بدرای تعدداد      برای ارزیابی تعداد خوشه ها اجرا شد.  DB تابعبرای خوشه بندی و  k-mean تابع در تحقیق پیشرو

 محاسبه و تعداد نفرات در هر خوشه مشخص شدند. DBقدار خوشه های مختلف م
 DB( بررسی تعداد خوشه برای بدست آوردن بهترین 0جدول )

K  مقداربهترینDB تعداد نفرات درهر خوشه بار خوشه بندی با انتخاب مقدار اولیه تصادفی9111بعد از 

0 DB=./1310 132  323  

3 DB=./1131 400   334  043  

4 DB=./1231 301   011   004  034  

1 DB=./3414  004  012   010    011   11  

2 DB=./3312 001   020   014   011   010   11  

 

که معیاری برای میزان صحت نتایج خوشه بندی است، تعداد نفرات در هر خوشه نیز دارای  DBه بر شاخص در این تحقیق عالو

وه بندی فرم بدن عالوه بر تشخیص شکل بدن، ارائه سامانه سایزبندی براساس شکل بدن اهمیت می باشد. از آنجا که هدف از گر

، اما در =0kبعد  و =3kمشخص می شود یعنی در ابتدا  DBدر این جدول بهترین تعداد خوشه با کمترین مقدار  نیز است.افراد 

تعداد خوشه برای گروه  بهترین نمی باشد. بنابراین این دو نوع خوشه بندی تعداد نفرات هر خوشه برای گروه بندی جمعیت مناسب

و تقسیم بندی تعداد نفرات در هر خوشه نیز مناسب  کمتر =1k=، 2kآن از  DBبدن افراد چهار می باشد که مقدار فرم بندی 

ور کمر به دور )نسبت دWHR به عنوان بهترین تعداد خوشه و با توجه به مراکز خوشه ها، =4kحال با در نظر گرفتن  می باشد.

 جمعیت هدف در جدول زیر آورده شده است. باسن( نسبت جذابیت
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 مشخصات بهترین تعداد خوشه ( 0جدول )

 
WHR 

 مراکز خوشه ها تعداد نفرات در هر خوشه 

 دور باسن    دور کمر    دور سینه

DB k 

./130 034 01/11        0/20       02/12     ./1231 

 

4 

./130 301 11/31        11/22       4/10      

./114 011 1/34       31/10        1/12      

./111 004 2/010        1/13       01/34     

 

[. منحنی تغییرات این 2به طور معمول تعیین فرم بدن زنان با توجه به سه پارامتر دور سینه، دور باسن و دور کمر انجام میشود ]

 نشان داده شده است. 0در شکل سه پارامتر 

 
 تغییرات )دور کمر،دورباسن،دورسینه(( منحنی 0شکل )

آمده  0ارامترها مشابه است و با توجه به مراکز خوشه که در جدول همان طور که در شکل مشخص شده است روند تغییرات پ

می باشند و ( تر کمر خیلی کوچکو یک محیط اما  ه نه و باسن تقریبا یک اندازسی دوراست. تمام افراد دارای فرم بدن ساعت شنی )

 تمام افراد تقریبا یکسان می باشد. WHRنسبت 

گروه بندی فرم بدن جمعیت با استفاده از شش پارامتر دور سینه، دور کمر، دور باسن، دور شکم، دور بازو و دور گردن نیز انجام 

 شد.

 
 ( منحنی تغییرات3شکل )

نیز برای بدست آوردن بهترین تعداد خوشه جهت گروه بندی  3پارامتر را نشان می دهد. جدولمنحنی تغییرات شش  3 شکل

 براساس این شش پارامتر را نشان می دهد.
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 DB( بررسی تعداد خوشه برای بدست آوردن بهترین 3جدول )
K  مقداربهترینDB بار خوشه بندی با انتخاب مقدار اولیه تصادفی9111بعد از 

0 DB=./1403 

3 DB=./2110 

4 DB=./1114 

1 DB=./2333 

2 DB=./1133 

 گروه تقسیم بندی می شوند. سهبه  DBجمعیت هدف با توجه به کمترین مقدار 

 ( مشخصات بهترین تعداد خوشه4جدول )

 مراکز خوشه ها

 دور شکم     دور بازو      دور گردن     دور باسن    دور کمر    دور سینه

DB k 

11            00/24          1/11          11/10          01              0/31 ./2110 3 

1/34         11/10         11/12         32/10        3/01              1/30 

11/012       3/12           2/33           4/31           30             0/34 

موجود دارای روند افزایشی بین  های سایزبندیز خوشه ها روند افزایشی را نشان می دهد همان طور که مراک 4در جدول    

 این موضوع می توان فرم بدن افراد را نیز معیاری برای سایزبندی دانست. با در نظر گرفتن سایزهای مختلف هستند.

 

 :نتیجه گیری  -4

 تقسیما افزودن سه پارامتر دیگر ببنابراین "ساعت شنی "هستند. م بدن مشابه نتایج نشان داد که تمام دختران یزدی دارای فر

  در گروه ها شکل و سایز بدن افراد مطابق با روند طبیعی افزایش می یابد. و مشخص شد که سه گروه انجام شد بدن در فرمبندی 
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