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خوشه بندی

در عین حال به حداقل رساندن تفاوت بین اعضای یک الوشه    هدف عمومی الوشه بندی کردن

الوشه بندی با اس فاده از یک گس ره تعریف های  . تکنیکاستتفاوت بین الوشه ها  حداکثر کردن

. برای مثال شما ممکن است از همه   کار می کنندروش الوش بندی یاز م غیرها برای اجرا هشد

م غیرهای تراکنشی موجود برای تولید و بخش بندی مش ری اس فاده کنید. یک رویه آماری مانند 

الوشه های پنهان را پیدا می کند.  تجزیه و تحلیل الوشه بندی

بینی کردن به مدیریت روابط مش ری کمک کند. عاملین می تواند با پیش  کاوی سرانجام داده 

برای پیش بینی رف ار الرید آینده و ارزش گذش ه مدیریت روابط مش ری ممکن است از رف ار الرید 

مش ری اس فاده کرد.  دوره حیات

رای م نوع مورد اس فاده قرار بگیرد. ب هایترتیببا رویکرد بزرگ و مهم برای داده کاوی می تواند  3این 

مثال شما می توانید از الوشه بندی برای بخش بندی مش ری اس فاده کنید. سپس در درون همین 

بخش بندی می توان از داده مبادالتی یا تراکنشی برای پیش بینی الرید آینده اس فاده کرد و ارزش 

 زمان زندگی مش ری را حد  زد. 

د گروه نامعلوم و ناسازگار م قابل طبقه تحلیل الوشه ای مجموعه ای از مشاهدات را به دو یا چن  

ای قرار دارند. هدف این تحلیل کشف کند  که بر اسا  ترکیب هایی از م غیرهای بازهبندی می
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سیس م مشاهدات سازماندهی  که معموالً مردم هس ند  به گروه است  که در آن اعضای گروه در 

ان ر است رف ار یا ملکیت افراد بر اسا  اعضای اند. از لحاظ شناال ی برای مردم آساموال عمومی سهیم

اند   پیش بینی کرد. در کل از لحاظ گروه آسان ر است و همه کسانی که در آن مالکیت سهیم

های دیگر شناال ی  رف ار با افراد و پیش بینی رف ار یا مالکیت ها بر اسا  مشاهدات رف اری و مالکیت

 دشوار است .

اهد در مورد چگونگی جوابگویی حیوان به انگیزه راه رف ن پیش بینی مثصً ممکن است شخصی بخو

توان به او اطصعاتی در مورد اندازه و وزن حیوان  سرعت  میانگین تعداد ساعات الوابش انجام دهد. می

کند. م ناوباً  بینی رف ار  این اطصعات را ترکیب میدر روز و غیره داده شود و سپس به منظور پیش

ت به شخص گف ه شود که حیوان گربه است یا سگ. اطصعات االیر محدوده وسیع ری از ممکن اس

ای  جمع آوری اطصعات و ادغام آنها به کند. شگرد تحلیل الوشهرف ارها را برای پیش بینی فراهم می

 بندی کرد.طریقی است که ب وان آنها را به گروههای مفیدی مثل سگ یا گربه طبقه

کند. در حالی که تحلیل تابع تشخیص گروههای بندی میروههای نا معلوم را طبقهای  گتحلیل الوشه

ی طبیعت های زیادی در بارهای اجازه ان خابکند.. از طرفی  تحلیل الوشهبندی میمعلوم را طبقه

  موجب ساال ار گروه بندی م فاوتی دهد. هر ان خاب ممکن استالگوری م برای ادغام گروهها را می

ای نیست بلکه هدف  آشنایی های انجام یک تحلیل الوشههدف این فصل ارائه وسیع روششود. 

اند  دانشجو با نحوه کار این تحلیل است. ابزارهایی که برای گنجاندن در این فصل ان خاب شده

 نمایشی هس ند و بیش ر محاسبه کردن آن آسان ر است تا اینکه در کار واقعی مفید باشند 

های معنادار قابل اجرا ای از اطصعات به س ونی تکنیکی اهلی برای طبقه بندی تودهاهالوش لیتحل   

تر شود که قابل اجری تقلیل داده هاست که باعث ایجاد زیرگروههایی میمی باشد. این تحلیل وسیله 

. با بندی هس ندی و تحلیل تشخیص در رابطه با طبقهاالوشه لیتحلهای فردی است. هر دو از داده

بندی موارد این حال تحلیل تشخیص نیاز به دانش پیشین در مورد اعضای هرالوشه به منظور طبقه
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ی هیچ دانش پیشین در مورد اینکه کدام عناهر م علق به کدام الوشه االوشه لیتحلجدید دارد. در 

های چند لیلشوند. تحها تعریف میبندی از طریق تحلیل دادهبندی و الوشههس ند وجود ندارد. گروه

 .ها به هورت گروه انجام دادتوان بر روی الوشهم غیره بعدی را می

 k-meansای تحلیل خوشه

شناسایی و الوشه بندی گروه های مخ لف مش ریان اپراتورهای تلفن همراه و گویی به منظور پاسهبه

از های مخ لف  شناسایی بس ه الدمات مورد اس فاده مش ریان اپراتورهای تلفن همراه برای الوشه

از های گوناگون اما با الگوهای مشابه است. افراد مخ لف به شیوهشدهاس فاده k-meansای تحلیل الوشه

-ممکن می گروه های مخ لف مش ریاناست که شناسایی معنیکنند. این بدینمی الدمات اس فاده

  باشد. 

الدمات و  13از نرم افزار کلمن این بصورت مراحل زیر با  k-meansبرای اس فاده از روش الوشه بندی 

 نفر اس فاده شد. 733حجم نمونه 

 

که  spssرکورد بودند که مس قیما از پایگاه داده  733م غیر ورودی اولیه و  11داده ها شامل  -1

شامل منابع داده است فراالوانی شدند. برای روایی بیش ر داده ها و اع بار بخشی بیش ر به 
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به ترتیب برای داده های آموزشی و آزمایشی پارتیشن بندی  70به  30ل داده ها به نسبت مد

درهد باقیمانده  70درهد از کل داده ها بودند و  30شدند یعنی تعداد مجموعه های آموزش 

 به عنوان داده های تست در نظر گرف ه شدند.

 

خوشس  نس  د ست ند نس   س        k-means  5 خوشس  ندس    زجساز  دس     در نهایت پس  ز   

 نصورت  یا خ دات در ننها گاوهبد   ش ه ز ت.
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مدورد    37مدورد  الوشده سدوم     77مدورد مشدابه   الوشده دوم     33مدورد    733الوشه اول از 

مدورد مشدابه را در الدود گروهبنددی کدرده       37مدورد و الوشده پدنجم     77الوشه چهارم 

 است با توجه به شکل زیر ن یجه می شود که 

مدی چرالدد بده     021بدا انحدراف معیدار     1231اس فاده از سرویس پیدام کوتداه حدول عددد      -1

عبارت دیگدر افدرادی کده در الوشده اول قدرار مدی گیرندد از ایدن سدرویس کدم اسد فاده            

 در نوسان است. 1و  723می کنند بطوریکه میزان اس فاده از این سرویس بین 

بدا انحدراف    1231اه حدول عددد   اس فاده از الددمات روش هدای مخ لدف شدارف تلفدن همدر       -1

می چرالدد بده عبدارت دیگدر افدرادی کده در الوشده اول قدرار مدی گیرندد از            0231معیار 

ایددن سددرویس کددم اسدد فاده مددی کننددد بطوریکدده میددزان اسدد فاده از ایددن سددرویس بددین 

 در نوسان است. 12.1و  727

 0211ار بدا انحدراف معید    1233اس فاده از الددمات ارسدال شدارف تلفدن همدراه حدول عددد         -7

می چرالد به عبارت دیگدر افدرادی کده در الوشده اول قدرار مدی گیرندد از ایدن سدرویس          

در  121و  723کددم اسدد فاده مددی کننددد بطوریکدده میددزان اسدد فاده از ایددن سددرویس بددین  

 نوسان است.

مددی  0213بددا انحددراف معیددار  12.7اسدد فاده از آهنددگ پیشددواز تلفددن همددراه حددول عدددد  -3

ی کده در الوشده اول قدرار مدی گیرندد از ایدن سدرویس کدم         چرالد به عبارت دیگر افدراد 

در  121و  723اسدد فاده مددی کننددد بطوریکدده میددزان اسدد فاده از ایددن سددرویس بددین       

 نوسان است.

بددا انحددراف معیددار  12.0اسدد فاده از الدددمات سددرویس این رنددت تلفددن همددراه حددول عدددد  -3

رندد از ایدن   می چرالدد بده عبدارت دیگدر افدرادی کده در الوشده اول قدرار مدی گی          0213

و  7233سرویس کم اس فاده مدی کنندد بطوریکده میدزان اسد فاده از ایدن سدرویس بدین         

 در نوسان است. 1207
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بدا انحدراف    1233اس فاده از الدمات سدرویس اطدصع از هزینده  تلفدن همدراه حدول عددد         -3

می چرالدد بده عبدارت دیگدر افدرادی کده در الوشده اول قدرار مدی گیرندد از            0210معیار 

کددم اسدد فاده مددی کننددد بطوریکدده میددزان اسدد فاده از ایددن سددرویس بددین ایددن سددرویس 

 در نوسان است. 120و  7233

 .123اس فاده از الدمات سدرویس بازیدابی تمدا  هدای نداموفق تلفدن همدراه حدول عددد           -3

می چرالدد بده عبدارت دیگدر افدرادی کده در الوشده اول قدرار مدی           0210با انحراف معیار 

مددی کننددد بطوریکدده میددزان اسدد فاده از ایددن     گیرنددد از ایددن سددرویس کددم اسدد فاده  

 در نوسان است. .12و  723 سرویس بین 

بدا انحدراف    1231اس فاده از الدمات سرویس پیدام گیدر هدوتی تلفدن همدراه حدول عددد         -1

مددی چرالددد بدده عبددارت دیگددر افددرادی کدده در الوشدده اول قددرار مددی گیرنددد از 023معیددار 

اسدد فاده از ایددن سددرویس بددین   ایددن سددرویس کددم اسدد فاده مددی کننددد بطوریکدده میددزان

 در نوسان است. 1و  723

بدا انحدراف    1233اس فاده از الددمات سدرویس اعدصم دس رسدی تلفدن همدراه حدول عددد          -.

مدی چرالدد بده عبدارت دیگدر افدرادی کده در الوشده اول قدرار مدی گیرندد از             023معیار 

ن  ایددن سددرویس کددم اسدد فاده مددی کننددد بطوریکدده میددزان اسدد فاده از ایددن سددرویس بددی

 در نوسان است. 1203و  7233

بدا انحدراف    1231اس فاده از الددمات سدرویس پیامدک هدوتی تلفدن همدراه حدول عددد          -10

می چرالدد بده عبدارت دیگدر افدرادی کده در الوشده اول قدرار مدی گیرندد از            0233معیار 

ایددن سددرویس کددم اسدد فاده مددی کننددد بطوریکدده میددزان اسدد فاده از ایددن سددرویس بددین  

 است. در نوسان .12و  727

اسدد فاده از الدددمات سددرویس دریافددت هورتحسدداب از طریددق وب سددایت تلفددن همددراه   -11

مددی چرالددد بدده عبددارت دیگددر افددرادی کدده در  023بددا انحددراف معیددار  1233حددول عدددد 

ww
w.
sp
ss-
pa
sw
.ir

spss۱۸۱۹@yahoo.com

آموزش توسط : ابراهیم فربد(بایزیدى )



10 

 

الوشدده اول قددرار مددی گیرنددد از ایددن سددرویس کددم اسدد فاده مددی کننددد بطوریکدده میددزان 

 است.در نوسان  1203و  7233اس فاده از این سرویس بین  

بددا انحددراف معیددار  1233تلفددن همددراه حددول عدددد   mmsاسدد فاده از الدددمات سددرویس  -11

می چرالدد بده عبدارت دیگدر افدرادی کده در الوشده اول قدرار مدی گیرندد از ایدن             0231

 7233سرویس کم اسد فاده مدی کنندد بطوریکده میدزان اسد فاده از ایدن سدرویس بدین           

 در نوسان است. 1203و 

 1233کن ددرل حسدداب این رن ددی تلفددن همددراه حددول عدددد اسدد فاده از الدددمات سددرویس  -17

مدی چرالدد بده عبدارت دیگدر افدرادی کده در الوشده اول قدرار مدی            021با انحراف معیار 

گیرنددد از ایددن سددرویس کددم اسدد فاده مددی کننددد بطوریکدده میددزان اسدد فاده از ایددن       

 در نوسان است. 12.3و  7233سرویس بین  

بددا  1231تلفددن همددراه حددول عدددد   اسدد فاده از الدددمات سددرویس اطصعددات شددهری    -13

مدی چرالدد بده عبدارت دیگدر افدرادی کده در الوشده اول قدرار مدی            0237انحراف معیدار  

گیرنددد از ایددن سددرویس کددم اسدد فاده مددی کننددد بطوریکدده میددزان اسدد فاده از ایددن       

 در نوسان است. 1201و  7233سرویس بین  

دمات ایرانسددل بنددابراین افددرادی کدده در ایددن الوشدده هسدد ند بطددور م وسددط کددم از الدد  

 اس فاده می کنند.

در ایدن الوشده گدزارش شدده اسدت کده مربدوط بده          1با توجده بده جنسدیت نیدز عددد       -13

نفر کده ایدن الوشده را تشدکیل مدی دهندد کم در از ایدن الددمات           33یعنی  مردان است.

 اس فاده می کنند.

در ایدن الوشده گدزارش شدده اسدت کده        32.1با توجه به میدزان تحصدیصت  نیدز عددد       -13

نفدر کده ایدن الوشده را      33به افراد با تحصدیصت کارشناسدی ارشدد اسدت. یعندی       مربوط

 تشکیل می دهند کم ر از این الدمات اس فاده می کنند.
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در ایدن الوشده گدزارش شدده اسدت کده مربدوط        1233نیدز عددد     سدن با توجه به میزان  -13

نفدر کده ایدن الوشده را تشدکیل مدی دهندد کم در          33است. یعنی   .1-13بازه سنی به 

 از این الدمات اس فاده می کنند.

در ایدن الوشده گدزارش شدده اسدت کده مربدوط بده          1213با توجه بده شدغل  نیدز عددد      -11

نفدر کده ایدن الوشده را تشدکیل مدی دهندد کم در از ایدن           33دانشدجویان  اسدت. یعندی    

 الدمات اس فاده می کنند.

در ایددن الوشدده گددزارش شددده اسددت کدده  1271ن درآمددد  نیددز عدددد بددا توجدده بدده میددزا -.1

نفددر کدده ایددن الوشدده را   33اسددت. یعنددی   00.تددا  300مربددوط بدده درآمددد در بددازه   

 تشکیل می دهند کم ر از این الدمات اس فاده می کنند.

در  ایددن الوشدده گددزارش شددده اسددت کدده  1بددا توجدده بدده نددوع سددیم کددارت  نیددز عدددد  -10

نفدر کده ایدن الوشده را تشدکیل مدی        33ری  اسدت. یعندی   مربوط بده سدیم کدارت اع بدا    

 دهند کم ر از این الدمات اس فاده می کنند.

در شددکل زیددر تخصددیص هددر یددک از افددراد بددا الدددمات اسدد فاده شددده بدده هددر الوشدده    

 مشخص می باشد:
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با توجه به اینکه میانگین ام یدازات بده دسدت آمدده در هدر الوشده بدرای افدراد م ناسدب          

  در الوشده دوم برابدر   1273وع الددمات بده ترتیدب در الوشده اول برابدر      با آن الوشده و ند  

و در الوشدده پددنجم  1271  در الوشدده چهددارم برابددر  1273  در الوشدده سددوم برابددر 1213

مدورد بده عندوان الوشده بهینده ان خداب        33می باشد بندابراین الوشده اول بدا     1213برابر 

د مددی رود بنددابراین مددی شددود کدده در ایددن الوشدده اسدد فاده از الدددمات بدده سددمت بهبددو 

 شرکت ایرانسل می تواند روی این گروه سرمایه گذاری کند.

 

نیز بصورت باال می باشد که به دلیل محاسبات زیاد فقط در قالب شکل  3و  3و  7و  1ترتیب تحلیل برای الوشه های  

ال در الوشه اول به زیر آورده شده است. این شکل گروهبندی مش ریان را براسا  یک سری شباهت ها که یطور مث

دایره کل افراد پاسه  3همچنین مجموع هر دایره م ناسب با یک الوشه می باشد آن اشاره کردیم را نشان می دهد. 

دهنده را نشان می دهند. در واقع هر قسم ی که از دایره رنگ شده است برابر تعداد افراد نمونه با ویژگی های مشابه در 

 آن الوشه می باشد.
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باال با دابل کلیک کردن روی اسم هر م غیر میانگین و انحراف معیار آن م غیر در الوشه در شکل 

 .مورد نظر به دست می آید
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 شناسایی الگوی اس فاده از الدمات با اس فاده از قوانین انجمنی

  فاده می شود:بصورت زیر اس aprioriبرای شناسایی الگوی اس فاده از الدمات با اس فاده از قوانین انجمنی با روش 

 11داده ها به همان هورت که در تحلیل الوشه ای ذکر شد وارد مدل می شوند با این تفاوت در این قسمت همه 

 م غیر با عنوان نقش ورودی و الروجی وارد این مدل می شوند. 

همچنین یکی از ویژگی های این مدل این است که م غیرهایی که ورودی عددی دارند باید فیل ر شوند برای رفع این 

 وارد شدند. spssمشکل چون پرسشنامه در طیف لیکرت بود داده ها بصورت رتبه ای در 
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در هد   10 مثصً در شد که همچنین برای برازش مدل و شناسایی الگوی اس فاده از الدمات تلفن همراه فر  بر این

درهد عمل کرده و هد  می کند. در حقیقت در این قسمت هحت قانون در داده ها بیان  13این قانون اطصعات ما 

 می شود.
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 .قانون مشخص شد 113با اس فاده از این تکنیک 

 

 ن یجه چند تا از قوانین بصورت زیر می باشد:

باشد و   .1تا  13سن پاسه دهنده در بازه می گوید که اگر 100ان و اطمیندرهد .3با ساپورت  ردیف اول  -1

 الواهد بود. نوع سیم کارت اع باری آن گاه 

سال و  30تا  70درهد می گوید که اگر سن پاسه دهنده  100و اطمینان  71231ردیف هف م با ساپورت  -1

 میزان تحصیصت کارشناسی باشد آن گاه نوع سیم کارت اع باری الواهد بود.

اس فاده  mmsدرهد می گوید که اگر فردی از سرویس  11213و اطمینان  13213ردیف نوزده هم با ساپورت  -7

 کندو جنسیت آن مرد باشد دارای مدرک کارشناسی الواهد بود.
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