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  چكيده 

 باباشد.  آنها خاص بدن با متناسب كه دارند لباسي پوشيدن به تمايل افراد
 فرم توان مي افراد عرضي بدن و طولي پارامترهاي از يسر يك اندازه دانستن

 بدن فرم اشكال، .داد انجام را بندي سايز آن به توجه با و كرد ارزيابي را بدن
 اين شناخت پس .است فرد به منحصر و كس متفاوت هر بدن و ثابت افراد

و  طراحان براي هستند بدن شكل اين داراي كه افرادي درصد و ها تفاوت
 اندازه سه ،رو پيش تحقيق در .باشد مي اهميت حائز پوشاك كنندگانتوليد
 به سال 25 الي 18 سني محدوده در يزدي اندخترنفر از  400 بدن از نقطه

 بندي خوشه روش از استفاده با كار اين .شد گرفته آنها بدن فرم تعيين منظور
c-mean شد نديب تقسيم گروه سه در افراد بدن نهايتا فرم و گرفت صورت. 

 c-mean -بندي خوشه روش -بدن اشكال :كليدي هايواژه

  
  مقدمه 
 به مربوط هاي داده آناليز كمك با انسان اندام مختلف هاي شكل بندي دسته

 روي كاوي داده هاي بكارگيريتكنيك .گيرد مي انجام بدن مختلف قسمتهاي
 اين بندي دسته جهت تواند مي آنها دار معني قواعد استخراج و دادهها اين

 واقع مفيد پوشاك سايزبندي سيستم تعيين درنهايت و مختلف هاي شكل
اهميت  حائز پوشاك براي ويژه طراحي در بدن اشكال تفاوت شناخت .[1]گردد
 متناسب كه بپوشد بدن شكل از پيروي به لباسي خواهد مي كس هر .باشد مي
 در ها سال رورم به بدن .ضروري است بدن شكل درك .باشد خود خاص بدن با

 از تر متنوع بسيار زنان بدن اشكال .كند مي تغيير ها ويژگي و اندازه و اشكال
 بدن شكل ارتباط شده، انجام تحقيقات از برخي در .مي باشد مردان بدن اشكال

 زنان اندازه و بدن شكل 2006 سال در .است شده بررسي زيادي بسيار موارد با
 بين رابطه بررسي . است شده ترسيم باسن هب كمر نسبت محاسبه با امريكايي

 دور كاهش صورت در نسبت افزايش كه داد نشان زنان و جذابيت نسبت اين
 دور و باسن دور( پارامتر دو هر افزايش صورت در و جذابيت افزايش باعث باسن
 گيري اندازه با 2010 سال در .[2]شود مي افراد جذابيت كاهش باعث ) كمر
 ) باسن دور به كمر دور نسبت( WHR )متقارن غير نوسانات( FA پارامتر دو

 بهينه باشد 0/7 از كمتر  WHR اگر. است شده زنانانجام جذابيت بندي رتبه
 زنان بدن شكل 2011 سال در ديگري تحقيق در چنين هم .[3] تاس جذابيت
 طول زنان در از برداري عكس با ، ورزش و غذايي رژيم از بعد و قبل امريكايي

 بررسي يزدي دختران بدن فرم تحقيق اين در [4]. است شده بررسي مدت ينا
 مشخص بدن شكل گروه تعداد c-mean بندي خوشه روش از استفاده با و

در اين تحقيق اندازه دور كمر ،دور سينه و دور باسن افراد گرفته شدهو .شد
به  c-meanسپس موردهاي اندازه گيري شده با استفاده از روش خوشه بندي 

گروه كوچك ،متوسط و بزرگ تقسيم بندي شد و در ادامه با استفاده از  3
ق فازي بر مبناي روش ممداني روشي جهت تعيين فرم بدن افراد ارايه طمن

  گشت.

 تحقيق روش

 كشف منظور به ها داده از عظيمي مقدار تحليل تجزيه و بررسي به كاوي داده
 ميشود، ظاهر نوع دو در كاوي داده ميگردد اطالق دار معني قوانين و ها الگو
 شده هدايت كاوي داده در .نشده هدايت كاوي داده و شده هدايت كاوي داده
 در اما باشد مي مشخص ها پارامتر برخي اساس بر اطالعات بندي دسته هدف
 از گروههايي نبي تشابهات يا ها الگو يافتن هدف نشده هدايت كاوي داده

 .باشد مي اطالعات مورد در اي زمينه پيش هيچگونه از استفاده بدون اطالعات
 خوشه به ميتوان شده هدايت و نشده هدايت كاوي داده هاي روش نمونه از

 همگن نا جمعيت تقسيم عمل به بندي خوشه .نمود اشاره بندي دسته و بندي
 بندي دسته در .ميشود گفته گنهم هاي گروه يا ها مجموعه زير از تعدادي به
 مي اختصاص قبلي دانش اساس بر شده تعيين پيش از اي دسته به داده هر
 واقع در .ندارد وجود اي شده تعيين پيش از دسته هيچ بندي خوشه در اما يابد

 به .ميكند فراهم پيچيده هاي داده ساختار يافتن براي راهي بندي خوشه
 توجه با افراد بندي گروه جهت بندي خوشه شرو از تحقيق اين در دليل همين

 ترين پركاربرد از يكي c-mean الگوريتم .است شده استفاده آنها بدن فرم به
 وجود الگوريتم اين اسم در كه c حرف .باشد مي بندي خوشه هاي الگوريتم

 از ثابتي تعداد كردن پيدا الگوريتم اين هدف كه دارد اشاره واقعيت اين به دارد
 به c-mean الگوريتم .باشد مي هم به ها داده نقاط نزديكي براساس ها خوشه
 : باشد مي زير شرح
 مركز خوش بصورت تصادفي عنوان به داده c . انتخاب1     
  .تعيين درجه عضويت داده ها در هر كدام از خوشه ها2     
 .بروز كردن مراكز خوشه ها 3     
  ها خوشه در تغيير عدم به رسيدن و سوم تا دوم مرحله . تكرار4     

هاي بوده و بر نظريه مجموعه منطق هاي چندارزشي منطق فازي از جمله
هاي هاي فازي خود از تعميم و گسترش مجموعهكند. مجموعهفازي تكيه مي

  .آيندقطعي به صورتي طبيعي حاصل مي
بر هاي عادي و معمولي هستند كه در واقع همان مجموعه هاي قطعيمجموعه

در مورد  }0,1{  برد تابع عضويت از مبناي منطق دو ارزشي هستند.
هاي فازي تبديل براي مجموعه ]0,1[ هاي قطعي به بازه بستهمجموعه

  .شودمي
 

 وبحث نتايج

اطالعات به دست آمده در اين پروژه از طريق مطالعه ميداني (پخش 
ست آمده است .اندازه پرسشنامه) در مجموعه خوابگاه دختران دانشگاه يزد به د

دور سينه،دور كمر و دور باسن آنها گرفته شد و طبق پنج الگوي بدني تقسيم 
  : الگوها شامل بندي شد.

 
   اندام ساعت شني-1

كامل ترين شكل اندام براي زن است دور كمر و دور باسن تقريبا يكسان ، دور 
 masih.yousefpour@stu.yazd.ac.ir-*  .با دور سينه تفاوت دارد   كمر كامال مشخص است و
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 مثلثي  اندام -2

شانه هاي و بازو هاي كوچك  اين تيپ ، شايع ترين اندام در بين خانم هاست.
باسن پهن و كمري معموال كوتاه و پاهايي بلند و گردن باريك، ران ها بزرگ 

. اين استايل تقريبا  در واقع بهترين قسمت اندام گالبي كمر آن هاست  چاق
  است. Aشبيه به حرف 

  
  اندام مثلث معكوس - 3
االتنه بزرگي دارند شانه ها پهن، باسن الغر و به سمت تخت شدن مي رود ب

بيشتر تمايل به اضافه وزن در قسمت هاي كمر و باسن وجود دارد بهترين 
  .قسمت اندام مثلث معكوس پاهاي آن ها است

 
 اندام لوزي- 4

در اين نوع از اندام دور كمر زياد است به نسبت سه گروه قبل و دور سينه و 
  ر باسن كوچكتر است.دو
  
  اندام مستطيلي- 5

اين دسته داراي اندازه هاي دور كمر و دور باسن و دور سينه تقريبا هم اندازه 
هستند و در افراد چاق اين مستطيل پهن و در افراد الغر اين مستطيل باريك 

  است. 

  
  الگوهاي اندامي  -1شكل

اطالعات   c-meanدي پس از جمع آوري داده ها با استفاده از روش خوشه بن
) مشاهده مي شود اندازه هاي دور 2دسته بتدي شده اند.همانطور كه در شكل(

گروه كوچك ،متوسط و بزرگ تقسيم بندي شده اند.به همين  3ياسن در 
 ترتيب داده هاي مربوط به دور سينه و دور كمر خوشه بندي شده اند.

  
  c-meanخوشه بندي به روش  -2شكل

 
  ) آمده است.3در شكل(  c-meanشده خوشه بندي به روش نمودار اصالح 

  
  خوشه بندي اصالح شده -3شكل         

  
خوشه بندي هاي انجام شده در مورد داده هاي دور كمر ،دور باسن و دور سينه 

با استفاده از   را با استفاده از منطق فازي به روش ممداني c-meanبه روش 
كه قوانين فازي تعريف شده توسط افراد خبره مورد ارزيابي قرار گرفته شد 

 ) آمده است.4نتيجه آن در شكل(

  

  
  گروه بندي در منطق براي فرم بدن باال مثلثي -4شكل

  
  گيرينتيجه

 با .باشد آنها خاص بدن با متناسب كه دارند لباسي پوشيدن به تمايل فرادا
 فرم توان مي افراد عرضي بدن و طولي پارامترهاي از سري يك اندازه دانستن

  داد انجام را سايزبندي آن به توجه با و كرد ارزيابي را بدن
 محدوده در يزدي دختران 400 از بدن نقطه سه اندازه رو پيش تحقيق در

 با كار اين .شد گرفته آنها بدن فرم تعيين منظور به سال 25 الي 18سني
نهايتا با منطق فازي به  و گرفت صورت c-mean بندي خوشه روش از استفاده

  .شد بندي تقسيم گروه سه در افراد بدن روش ممداني فرم
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