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  هدف بازار بندي خوشه الگوي تبيين
  

 3آبادي عليرضا ناصر صدر، 2محبوبه رفيعي امام ،*1يآبادحبيب زارع احمد

  دانشكده مديريت، دانشگاه يزد استاديار1
  دانشگاه علوم تحقيقات يزد، )بازاريابي(كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني 2

  دانشكده مديريت، دانشگاه يزد ستاديارا3
  

 چكيده
هاي داده كاوي بيش  ها در شناسايي بازارهاي هدف به كمك روش نمندي سازمانامروزه توا

ها را به سمت بازارهاي  گيري شركت هدف، بندي بازار بخش .از پيش افزايش يافته است
بندي يكي خوشه. كنند تا ارتباط موثرتري با مشتريان صورت پذيرد تري هدايت مي مشخص

 متغيره چند آماري تحليل از اي شاخه و داده كاوي هاي يكتكن مهمترين ترين و از پر استفاده

 شدن تر بزرگ با. است يكسان هاي خوشه در هاي مشابه داده بندي گروه براي روشي و بوده

 مؤثر و كارا بندي خوشه هاي روش بر روي پيدا كردن محققان تالش اطالعاتي، هاي بانك

 فراهم را واقعيت با منطبق و سريع گيري ميمتص زمينه بتوانند راه اين از تا است متمركز شده

هاي در دسترس به  سازي مورچگان و داده اين تحقيق با استفاده از الگوريتم بهينه در. آورند
 در موجود بندي بازار يك شركت توليدكننده كاشي در ايران پرداخته شده تا تمايزات خوشه

بندي  ت باالي اين الگوريتم در خوشهنتايج حاصل، نشان از دق. نمايان گردد مختلف هاي بخش
 با آن نتايج ،شده طراحي مدل همچنين به منظور بررسي بيشتر دقت عملكرد. ها دارد داده

 مورد )ميانگين (k– كالسيك ديگر بندي خوشه روش يك با ها بندي داده بخش از حاصل نتايج

 . است گرفته سنجش و ارزيابي قرار

  

  

هاي فراابتكاري، الگوريتم  بازار، الگوريتم بندي ، خوشهبندي بازار بخش :كليدي كلمات
  .مورچگان كلوني سازي بهينه

                                                            
 Email: zarehabib@yazd.ac.ir: نويسنده مسئول -* 
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 مقدمه
 مدرن بازاريابي نوشداروي را بازار تقسيم بازار، عرصه نظران صاحب از بسياري

 تقسيم در نهفته منطق .)1978 وايند،( كنند مي ذكر منابع كمبود را آن دانسته، علت

 ها معموالً تفاوت بوده، و اين مشتريان خريد رفتار حصوالت وم ترجيح ناهمگني بازار،

. )1978 ماهاجان،( شود مي داده توضيح كنندگان يا مصرف محصوالت در اختالفات با
 ناهمگني با برخوردشان كند تا مي كمك كارها و كسب و ها شركت به بازار تقسيم

 منابع هاي و محدوديت ،متغير مشتريان نيازهاي ميان تعادل ايجاد صورت به بازار،

 كه كسب است مشهود سادگي به كارها، و كسب از بسياري براي. باشد متغير

غيرواقعي  يا غيرممكن بازار، در گوناگون مشتريان متغير احتياجات تمام رضايتمندي
 منابع با توان مي خاص، هاي بخش بر بازاريابي هاي تالش كردن متمركز با و است

 هاي استراتژي براي بندي تقسيم .داد پاسخ را بازار نيازهاي بهتري به نحو محدود

 و كسب دارند عقيده بندي تقسيم مدافعين. است ناپذير اجتناب موفق، بازاريابي

 برخوردار مزيت چندين از دهند، تطبيق بندي بخش روش يك با را خود كه كارهايي

 است، بندي شبخ روش يك الزمه كه رقبا و مشتري تحليل و تجزيه. شد خواهند

 .)1989 گروور،( باشد ترهماهنگ رقبا و مشتريان رفتار با كه سازد مي قادر را شركت
 بازار، در محصول براي مناسب يابي امكان جايگاه بازار، مؤثر بندي بخش سايه در

 بازارهاي در ها فرصت بازار، يافتن در گيري هدف براي مناسب هاي بخش شناسايي

 رقبا به محصوالت نسبت در تمايز ايجاد طريق از رقابتي زيتم به دستيابي و موجود

 بود خواهد اثربخشي گيري هدف چنين پيامد سودآوري افزايش البته و ودش مي فراهم
 برنامه نيازهاي كردن برجسته با تواند مي تقسيم بازار اينها، بر عالوه .)2008 كيم،(

 روشني و وضوح ريزي امهبرن به فرايند خاص، مشتريان هاي گروه و بازاريابي

  ).1989 گروور،( ببخشد بيشتري
تعيين  و مختلف هاي بخش به بازار تقسيم با كه است آن به دنبال بازار بندي بخش

 در حركت .كند حركت فرد به فرد بازاريابي به سوي مناسب گيري هدف استراتژي

ة عهد از و داشته ييباال اتكاي قابليت كه است ابزارهايي نيازمند بازار بندي مسير بخش
 هاي روش در شده شناخته هاي ضعف .)2007 يانگ،( برآيند انساني هاي حل پيچيدگي

 به نياز اوليه، هاي دانه تغيير اثر بر اجرا هر تغييرپذيري مانند بندي كالسيك خوشه
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 ها دانه اين اطالعات به نياز بدون ايبهينه بندي بخش كه كندايجاد مي تحليلي روشي

  .باشد داشته را پيچيده هاي سيستم و مدل سازي تعليم قابليت و كند ايجاد
 در آن اهميت امروزه كه است هاي داده كاوي تكنيك ترين مهم از بندي خوشه تكنيك

 دادهاي، تالش هاي بانك شدن تر بزرگ با. نيست پوشيده بر كسي واقعي دنياي

 راه اين از تا است شده ركزمتم و مؤثر كارا بندي خوشه هاي روش يافتن براي محققان

 تحليل .آورند فراهم را واقعيت با منطبق و سريع گيري زمينه تصميم بتوانند

 بندي گروه براي روشي و متغيره بوده چند آماري تحليل از شاخه اي بندي، خوشه

بندي  خوشه هاي تكنيك ).2006 كامبر،( است يكسان هاي در خوشه مشابه هاي داده
 را خود بندي خوشه جديد، روش هاي داده بين در موجود روابط كشف با دارند سعي

محصوالت مطابق نيازهاي توانايي شركت در ارائه بندي باعث  خوشه. بخشند بهبود
  .يك منطقه خواهد شد

 يمباش با استفاده از الگوريتم مورچگان ميبازار بندي  خوشهبه دنبال  تحقيقاين  در
  .ين تكنيك استفاده شده استكه براي اولين بار در ايران از ا

آيا با " :هاي آن هستيم عبارتند از به دنبال يافتن پاسخ كه در اين پژوهش هايي پرسش
 ،"يابي مورچگان به جوابي نزديك به بهينه خواهيم رسيد؟ استفاده از الگوريتم بهينه

قدام ا) ها استان(هاي جمعيت شناختي و جغرافيايي مناطق  توان با توجه به ويژگي مي"
) الگوريتم مورچه(استفاده از روش فراابتكاري آيا "و  ".ها نمود بندي آن به رتبه

بندي نزديك به بهينه با روايي و اعتبار مناسب  شود تا فرايند خوشه موجب مي
  ".استخراج شود

  
 پيشينه تحقيق
اي در  موج تازه 1956در سال  "بندي بخش"ه وندل اسميت با عنوان با انتشار مقال

يبني خريد بعدي  قيقات در حهت شناخت بيشتر و كشف سليقه، انگيزه خريد و پيشتح
بندي بازار  از نظر اسميت تقسيم .)2000آفانسل و همكاران،( مشتري ايجاد شد

از آن  .تواند باعث افزايش تقاضاي بازار و بهبود كارايي فرايند بازاريابي شود مي
و هر  وضوع به بحث و تبادل نظر پرداختندسال به بعد، محققين زيادي در باره اين م

بعد از . هاي اين موضوع را مورد كنكاش قرار دهند بخشي از جنبه يك سعي كردند
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بندي  هاي اجتماعي مشتريان براي بخش انتشار مقاله وندل اسميت كه از متغيير كالس
در واقع  .بازار استفاده كرده بود، محققين ديگر نيز دومين رويكرد را در پيش گرفتند

توان  يان بوسيله مشخصات شخصي آنان، ميبندي مشتر آنان معتقد بودند كه با گروه
اما كم كم اين نظريه كه . بهترين پيشگويي را در مورد خريد بعدي آن گروه انجام داد

مشتريان با مشخصاتي مانند كالس اجتماعي و سطح درآمد شبيه به هم، سليقه و 
مشكل ديگري كه . باشند، مورد شك و ترديد واقع شد خريد شبيه به يكديگر داشته

اي به گفتن اين مشخصات نداشتند و  وجود داشت اين بود كه برخي از مشتريان عالقه
 شد كه نتايج به دست آمده قابليت اطمينان كافي را نداشته باشد اين موضوع باعث مي

ورد توجه قرار در نتيجه متغيرهاي خريد مشتري نيز م). 2000 ودل و كامكورا،(
 بندي بازار مبتني بر خريد در بعضي از مقاالت به كار گرفتند به حدي كه روش بخش

بندي مشتريان،  در ادبيات مربوط به تقسيم .)2004 تساي و چيو،( گرفته شد
بندي مشتريان پرداخت، به طور  ها به بخش توان بر اساس آن هايي را مي مشخصه
هاي رفتاري  مشخصه: ها شامل اين گروه. كردگروه بررسي  4توان در  كلي مي

هاي ادراك وآگاهي مشتري  هاي جمعيت شناختي مشتري، مشخصه مشتري، مشخصه
بندي بازار، از  هاي بخش در زمينه تكنيك .باشد و متغيرهاي كالن محيطي مي

  .هاي مختلفي استفاده شده است روش

بندي بازار با الگوريتم  شهايي كه توسط محقق انجام شد، در زمينه بخ با بررسي
 با تري مرتبط مطالعات خارجي تحقيقات ميان مورچه در ايران تحقيقي پيدا نشد و در

مشخصات بعضي از اين ) 1(است كه در جدول  شده يافت بررسي مورد حوزه
  .دهد ها را نشان مي پژوهش
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 فهاي مختل تحقيقات مشابه در زمينه بخش بندي بازار در حوزه - 1جدول 

 ها تكنيك نتـــــايـــج
 متغيرهاي
 سيمورد برر

 جامعه
 آماري

  فردي پژوهشگران سـال

در مقايسه با  TRNو   SOMروش 
MULTICLUS ي داشته و پايداري بيشتر

هايي با پراكندگي كم  بندي داده از عهده بخش
  آيند يبه خوبي بر م

 , مقايسه سه روش

SOM  شبكه مكان
و روش  (TRN)ياب 

MULTICLUS 

دهي ساختار
-بازار و بخش

  بندي بازار

خانوار781
كه به هيچ 

يك از 
هاي  نشان

تجاري 
مختلف 
 مارگارين

وفادار 
 نبودند

  

2000  

  

 

 1 روتر و ناتر

ها  در هر روش با افزايش تعداد خوشه-
، يابد هاي غلط كاهش مي بندي تعداد بخش

ها در هر  هاي نابجا به خوشه تعداد تخصيص
تغيير سطح ، سان استدو روش تقريباً يك

ها تأثير مهمي در  خطا در هيچ يك از روش
 .بندي ندارد نتايج خوشه

تكنيك حداقل -
، واريانس وارد

  SOMالگوريتم

  

 ----------  

مجموعه اي
از داده هاي 
شبيه سازي 

  شده

  

  

2002  

 

كو و 
  همكاران

2 

گسترش يافته نسبت به  SOMبرتري روش 
kميانگين  

اي تحليل خوشه
kميانگين  

SOM گسترش يافته  
  

ويژگي هاي
جمعيت 

شناختي ، 
نگرش و 

احساسات 
مشتريان 
درباره 

ارتباطات راه 
  دور  و اثر آن

كاربر 3602
شركت تلفن 
و تلگراف 
آمريكا 
توسط 

پرسشنامه 
اي حاوي 

بعد  68
  نگرشي

2004 

كيانگ و 
 همكاران

 

3 

هاي عصبي براي مدل سازي رفتار  شبكه
كه نمونه  هايي است مشتريان در زمان

كوچكي از جامعه موجود باشد، اما كارآمدي 
ن بندي درختي و رگرسيو هاي طبقه روش

لجستيك با افزايش حجم نمونه به تدريج 
  يابد افزايش مي

، شبكه عصبي-
، بندي درختي طبقه

  رگرسيون لجستيك

زمان اولين 
خريدگردش 

فراواني  ،پول
نزديكي ، خريد

  آخرين خريد

اطالعات
شبيه سازي 

از  شده
ميان نمونه 
اي بي نام 
از جمعيت 
  سوئيس

ليندر و   2004
 همكاران

4 

برتري شبكه هاي عصبي در بخش بندي 
  بازار مربوطه

بندي  تكنيك خوشه-
k - 
هاي  شبكه،ميانگين

  عصبي

شاخص جمعيت 
، شناختي

مشخصات 
ويژگي  ،مالي

  هاي محيطي

مشتريان
-پايگاه داده

هاي شركت 
ABC 

ارائه دهنده (
خدمات 
  )مالي

 5  كادامبي  2005
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برتري رويكرد سوم و  از آن به عنوان 
روش تحليل اصلي بازار مزبور استفاده شده 

  است

استفاده از سه 
  :رويكرد

SOM،  بخش بندي
 با روش تلفيقي

K ميانگين و الگوريتم
بخش بندي ،  ژنتيك

  با الگوريتم مورچه

ويژگي هاي 
رواني و رفتار  

 خريد آنها

مشتريان 
تلويزيون 

  ماپالس

  

2005 

كو و 
 6  همكاران

 كه دهد مي نشان تحقيق اين از حاصل نتايج

 خوشه هاي روش يك هر از حاصل بخش 5

 متغيرهاي كليه در مشخصي طور به بندي

 معيارها كليه در دارند و تفاوت با هم مستقل

 ميانگين و الگوريتم- k  روش تلفيقي ترتيب به

 ترين مناسب ميانگين- k و SOM ،ژنتيك

  اند شده شناخته داده دازشپر روش

استفاده از سه تكنيك 
SOM ،K  ميانگين و

-Kروش تلفيقي 
ميانگين و الگوريتم 

  ژنتيك

مشخصه هاي
جمعيت 
شناختي 
مشتريان، 

موضع كاهش 
وزن، وزن 
مورد نظر، 
سابفه رژيم 
هاي قبلي، 

سابقه بيماري و 
هدف از كاهش 

 وزن

نفر  3298
از مشتريان 
يك سايت 
اينترنتي 

دهنده ارائه 
خدمات 
رژيم با 

استفاده از 
  پرسشنامه

  7 كيم و آن 2007

هر دو روش براي تحليل رفتار مشتري در 
طي زمان و تعيين استراتژي مناسب بازار 
مفيد بوده ليكن بهتر است همراه هم و به 
عنوان مكمل و نه جايگزين مورد استفاده 

  قرار گيرند

  SOMتكنيك -
روش تحليل  -

 DTMمتوالي پويا 

Dynamic Tanden 
Method 

نوع-
هاي كه  سرويس

اپراتور فرعي از 
اصلي براي 

ارائه به مشتري 
نهايي خريداري 

ظرفيت ، مي كند
شلوغي ، انتقال

 خط ها

 اپراتور 54
فرعي 
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كا مدويد  استفاده از روش خوشه بندي فازي
استفاده از اين روش نيازي نشان مي دهد كه 

به تعيين تعدا خوشه ها ندارد و نتايج با ثبات 
تري را نسبت به نسبت به محققيني كه از 

استفاده كرده روش هاي بخش بندي سنتي 
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  روش تحقيق

كاربردي است كه با استفاده از الگوريتم –مقطعي  –اين مطالعه يك پژوهش توصيفي 
هاي آن توسط بانك  هپردازد كه داد بندي در بازار مي سازي خوشه مورچه، به بهينه

كه در نهايت نتايج به  زمان مورد بررسي به دست آمده استها در سا اطالعاتي داده
ميانگين مقايسه شده كه در ادامه تشريح  - Kبندي  دست آمده از اين الگوريتم با خوشه

 .شود مي
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   ها روش گردآوري داده
اد، مدارك حسابداري و اي بوده و از اسن ها ميداني و كتابخانه آوري داده روش جمع

از ديتاهاي موجود در مراكز هاي آماري و همچنين  آمارهاي فروش، سالنامه
  .هاي اطالعاتي مبناي مطالعه و بررسي محقق قرار گرفته است گيري و بانك تصميم

  
  جامعه و نمونه آماري

. باشند مي كشور كاشي ايرانا در محصوالت كننده آماري استان هاي مصرف جامعه
هاي ايران در نظر گرفته شده اند كه از  اين تحقيق مصرف كنندگان به تفكيك استاندر 

 .اند محصوالت كارخانه ايرانا خريداري كرده

  
  ها روش تحليل داده
ابتكاري مورچگان به منظور تجزيه و تحليل  از روش الگوريتم فرا در اين پژوهش

بندي  از اين الگوريتم با خوشه ها استفاده شده كه در نهايت نتايج به دست آمده داده
K- شود ميانگين مقايسه شده كه در ادامه تشريح مي. 

  
  الگوريتم مورچگان روش

از  الهام با كه است، سازنده نوع از ابتكاري يك روش فرا مورچگان يابي بهينه الگوريتم
 اولين. شود مي استفاده تركيبي يابي بهينه مسائل حل براي طبيعي هاي مورچه رفتار

 گرد دوره فروشنده مسأله حل براي مورچه سيستم عنوان تحت زمينه در اين روش

 قرار مسأله به مربوط گراف از گره يك در مورچه هر ).1997 دوريگو،( گرديد معرفي

 ادامه ترتيب همين به و كرده حركت ديگري گره به احتمالي بصورت سپس و گيرد مي

 دارد، اين قرار i گره در k ض كنيد مورچهفر .گردد كامل ايجاد جواب يك تا دهد مي

  ).1997 دوريگو،( كند مي انتخاب زير بصورت را j بعدي گره qo  احتمال مورچه با
  

 
  

 .كند مي انتخاب زير احتمال اساس بر راj گره qo -1و با احتمال
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 و )t(زمان  در (i ,j)كمان  ونفروم مقدار  يك است، و صفر بين يك پارامتر 
گره  در واقع  kمورچه  كه است هايي گره جموعهم  . است هيورستيك اطالعات

i و نمايد انتخاب تواند مي β مقدار  بين نسبي اهميت ميزان كه است مثبت پارامتر يك
، jگره  انتخاب از بعد كه شود توجه .كند مي تعيين هيورستيك را اطالعات و فرومون

 عددي است كافي فوق روابط از استفاده براي .شود مي خارج  اين گره از مجموعه 

  اگر شود، يكنواخت توليد توزيع از تصادفي يك بصورت و صفر بين  qمانند
  jتخابان غيراينصورت در و شود مي انتخاب بعدي گره )1( رابطه بر طبق آنگاه باشد

  .گيرد صورت مي) 2(رابطه  از طريق
گره  از يك مورچه كهوقتي .شود مي بهنگام يك جواب ساختن هنگام در فرومون مقدار

i  به گرهj  زير رابطه از موضعي بصورت مسير اين فرومون كند، مقدار حركت مي 

   ).2005 دوريگو،( شود بهنگام مي
                                            ) 3( رابطه

 τ0و  )يك و صفر بين مقداري(موضعي سازي بهنگام در فرومون تبخير پارامتر 

 يك پارامتر كه( τ0ثابت فرومون مقدار كه شود توجه .است اوليه فرومون مقدار

  .يابد اختصاص مي ها كمان همه به مسأله حل در ابتداي )است
هاي مصنوعي به عنوان عناصري در  ي مورچه، از مورچهبراي پياده سازي كلون

هاي واقعي  هاي اساسي با مورچه البته اين عناصر تفاوت. شود سازي استفاده مي بهينه
  :دارند كه عبارتند از

توان يك حافظه در نظر گرفت كه مسيزهاي  ها ي مصنوعي مي براي مورچه: حافظه
  .حركت را در خود نگه دارد

هاي  تغيير دادن جزئيات براي بررسي الگوريتم و رسيدن به جواب: موانع ساختگي
  .متنوع

توانند جدا از كلوني به حيات خود  هاي واقعي نمي مورچه: حيات در محيط گسسته
 .ادامه دهند
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 :فلوچارت الگوريتم

  
  فلوچارت الگوريتم مورچگان -1 شكل

  

ها  مورچه. شود توليد مي در اين مرحله كلوني مورچه: دهي اوليه توليد مورچهمقدار
 .شود مقداردهي مي τ0گيرند و فرمون اوليه به اندازه  در حالت اوليه قرار مي



  
 1395 پاييز و زمستان ،شانزدهم شماره ،هشتم سال ـــــــــــــــــــــــــــــــــ بازرگاني مديريت كاوشهاي نشريه

26 

ها بر پايه تابع هدف ارزيابي  در اين مرحله سازگاري كليه مورچه :ارزيابي شايستگي
مسير خاص شامل  ، فرمون بهها با ارزيابي صالحيت نظير به نظير مورچه. مي شود

  .ها اضافه مي شود اين مورچه
ها بر اساس سطح فرمون و ميزان مسافت توزيع  در اين مرحله مورچه :توزيع مورچه

  .شوند مي
ها و يا عدم بهبود جواب  فرايند تا رسيدن به حداكثر تعداد مورچه :معيار اتمام تكرار

  . يابد ادامه مي
در . د در هر تكرار ارزشيابي شوندكليه مسيرهاي عبوري توسط هر مورچه باي

بهترين مسير . گردد صورتي كه يك مسير بهتر در فرايند پيدا شد آن مسير ذخيره مي
عالم ( شود عنوان جواب مسئله برگزيده ميانتخاب شده در ميان كليه تكرارها به 

  ).1390تبريز،
  

  ميانگينk- روش
 از اي مجموعه كه است ديريتيم يا علمي تحقيقات در اثربخش ابزاري ها خوشه تحليل

 و حداكثر ها خوشه در مشابهت تا كند مي بندي گروه بعدي d فضاي يك را در ها داده
 وجود متنوعي بندي خوشه هاي روش .شود  حداق متفاوت خوشه دو بين همساني

نگرش  mتوسط عنصر كه n شامل يجمعيت .شود مي استفاده وسيعي طيف در كه دارد
   :شوند مي خوشه تقسيم k  به توصيف و

  امنگرش از عنصر   بردار  =  
 براي رايج بسيار ميانگين روش  kروش اي تجزيه بندي خوشه هاي الگوريتم ميان در

 بهينه بخش دنبال به ها خوشه از ثابتي تعداد ميان در كه شود مي تلقي بندي بازار بخش

 رفتن باال الگوريتم از بوده مراتبي غيرسلسله بندي خوشه روش يك يانگينم K. گردد مي

  .كند مي استفاده 1تپه از مكرر
  
  

                                                            
1- Iterative hill-climbing 
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   :ميانگين بدين شرح است  kبندي خوشه فرآيند
1. K شود مي انتخاب ها خوشه تعداد عنوان به . 

 انتخاب خوشه 1مركز از اوليه حدس عنوان به تصادف به اي نقطه خوشه هر در. 2

  .شود يم
  .شوند ها تخصيص داده مي ها با توجه به معيار فاصله، به مراكز خوشه كليه داده. 3
 محاسبه خوشه هر اعضاي مختلف ابعاد ميانگين اساس بر ها خوشه جديد مراكز. 4

  .شوند مي
 شرايط از ديگر يكي يا بماند ثابت ها خوشه تا زماني كه مرزهاي 4و  3مراحل . 5

چون در هر تكرار مراكز جديد با مراكز قبلي (شوند  مي تكرار گردد فراهم پايداري
اي كه به آن تخصيص يافته بودند به  تفاوت دارند، برخي ركوردها از خوشه اوليه

   ).2008 همكاران، كيم و( )شوند خوشه ديگر منتقل مي
 هر در موجود ركوردهاي ميانگين كه ها خوشه مراكز مزبور، فرآيند توقف از پس

 ).2000 مك كللن و همكاران،( دهند مي تشكيل را خوشه هر هسته .ستنده خوشه
 گروه به ركورد هر و ندارد وجود شده تشكيل هاي خوشه بين پوشاني هم گونه هيچ

 بندي خوشه مراتبي سلسله هاي الگوريتم به نسبت روش اين .يابد مي تخصيص واحدي

 اجرايي روند .دارد را ها داده از وسيعي حجم بندي خوشه امكان و بوده تر سريع

  ).1997 بري وهمكاران،( است آمده ) 2( شكل در الگوريتم

                                                            
1- Center (Centroid) 
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  ميانگين k–روند اجراي الگوريتم  -2 شكل

  ها تحليل داده
هاي مورد  كاشي. باشند نه داراي تنوع فراواني ميهاي توليد شده در اين كارخا كاشي

كارخانه بطور كلي داراي . شوند دسته متفاوت تقسيم مي 7 تقاضا از لحاظ سايز به
بندي بر اساس استان مورد تقاضا در نظر گرفته  اين دسته. مشتري متفاوت است 26

متقاضيان بر اساس بندي  هاي مورد استفاده براي خوشه كارايي الگوريتم. شده است
شود كه  يده ميفاصله اقليدسي مشتريان از مركز بدست آمده براي هر خوشه سنج

  :آيد طبق رابطه زير بدست مي
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)                 4(رابطه    
مركز ام براي vمشخص كننده ميزان تقاضا كاشي  ي باال، پارامتر در رابطه

امين كاشي توسط vميزان تقاضاي  ضمن اينكه پارامتر . باشد مي امjخوشه 
باشد كه  مي 1و  0، ماتريسي متشكل از wماتريس . كند شخص ميرا مام iمشتري 

ام iاگر مشتري . گيرد مشخص كننده اين است كه هر متقاضي در كدام خوشه قرار مي
و در غير اين  1برار  wدر اين ماتريس  ام قرار گيرد آنگاه مولفه jدر خوشه 

  .باشد صورت برابر صفر مي
بندي،  هتر كارايي الگوريتم مورچگان براي حل مسئله خوشهبه منظور بكارگيري ب

يكي از عوامل مهم در سرعت همگرايي هر . ايم هاي متفاوتي را انجام داده تست
الگوريتم فرا ابتكاري تعيين مقداري مناسب براي پارامترهاي مربوط به اين الگوريتم 

ها براي هر  ير فرومونبطور نمونه در الگوريتم كلوني مورچگان ضريب تبخ. باشد مي
سازي متنوع  توجه به حل مسائل بهينه با. بايست مورد بررسي قرار بگيرد مسئله مي

به اين نتيجه رسيديم كه بهترين مقدار براي با استفاده از الگوريتم كلوني مورچگان 
يكي . است 07/0بندي برابر  ضريب تبخير اين الگوريتم به منطور حل مسئله خوشه

باشد كه براي هر يك از  اي مي رامترهاي مورد بررسي ميزان فرمون اوليهديگر از پا
  . در نظر گرفتيم wمولفه هاي ماتريس 

تعداد  .ها صورت گرفت بندي مشتريان بر اساس سايز كاشي در اين تحقيق خوشه
هاي موجود و تجربيات مديران فروش كارخانه  هاي در نظر گرفته با توجه داده خوشه

بدين منظور . شود است كه در اين تحقيق اين تعداد به چالش كشيده مي خوشه بوده 4
كيفيت يك . دهيم هاي مختلف مورد بررسي قرار مي بندي مسئله را با تعداد خوشه

عامل اول تراكم اعضاي درون يك . گردد بندي با توجه به دو عامل بيان مي خوشه
د شباهت بين اعضاي آن هرچه تراكم اعضاي يك خوشه بيشتر باش. باشد خوشه مي

اين عامل با استفاده . تري داريم خوشه بيشتر بوده و به عبارت ديگر خوشه با كيفيت
  :از رابطه زير قابل بيان است

                                                                         )5(رابطه 
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ام را مشخص jمركز خوشه  ام و iعضو  ضا، تعداد اع در رابطه فوق 
هر . ام استjنشان دهنده ميانگين فاصله اعضا تا مركز خوشه  در نهايت . كنند مي

  .باشند تر باشد اعضاي خوشه متراكم تر مي چه اين پارامتر كوچك
ها نسبت  چه پراكندگي كل خوشههر . ها نسبت به هم است عامل ديگر تراكم كل خوشه
اين عامل بر بررسي . تري صورت پذيرفته است بندي صحيح به هم بيشتر باشد خوش

  :صورت مي پذيرد )6(اساس رابطه 

)                                                                        6(رابطه   
در . كنند ها را مشخص مي ميانگين مركز خوشه ها و  خوشه تعداد در رابطه فوق 

. ها است ها از ميانگين مركز خوشه نشان دهنده ميانگين فاصله مراكز خوشه نهايت 
  .پراكندگي بيشتري دارندها نسبت به هم  تر باشد خوشه هر چه اين پارامتر بزرگ

عكس با يكديگر دارند به عبارت ديگر كاهش يكي  پارامترهاي بيان شده فوق رابطه
  . )1390عالم تبريز،( افزايش ديگري را در پي خواهد داشت

  
 

 

 

 

  تعيين تعداد بهينه مورچه در هر تكرار-3جدول
)خوشه4(سايز كاشي

تعداد جمعيت اوليه
فاصله اقليدسي تعداد مورچه  تعداد تكرار

0425/0  50 200
0439/0  100 100
0452/0  150 66
0594/0  200 50
0580/0  250 40

تعداد تكرار مؤثر
0456/0  50 50
0452/0  50 100
0425/0  50 150
0425/0  50 200
0425/0  50 250

  ها تعيين  بهينه تعداد خوشه-2جدول
 سايز

 هاتعداد خوشه حداكثر حداقل 

2331/0 0 0117/0 3
2025/0 0 0112/0 4
1756/0 0 0093/0 5
1550/0 0 0084/0 6 
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هاي توليد شده  بندي بر اساس سايز با ثابت در نظر گرفتن تعداد جواب براي خوشه
پس از بررسي . ترين جمعيت اوليه بر اساس جدول زير مشخص گرديد مناسب

ارزيابي قرار  پارامتر جمعيت اوليه پارامتر دوم يعني تعداد تكرارهاي موثر مورد
هاي با  رسيد كه با افزايش تعداد تكرار به جواب در ابتداي امر به نظر مي. گرفت
اما براي رسيدن به يك جواب قطعي براي حدس زده شده . آبيم تري دست مي كيفيت

بدين منظور پس از بدست . بر آن شديم كه اين پارامتر را نيز مورد بررسي قرار دهيم
براي پارامتر جمعيت اوليه، با ثابت در نظر گرفتن اين پارامتر آوردن بهترين مقدار 

. هاي مختلف را مورد بررسي قرار داديمهاي حاصل براي حل مسئله با تكرارجواب
سايز در جدول زير قابل مشاهده بندي بر اساس  نتايج بدست آمده براي خوشه

 .باشد مي

 
  الگوريتم مورچگان با هاي مصرف كننده كاشي  استان بندي خوشه - 4 جدول

 4خوشه  3خوشه  2خوشه  1خوشه 

  خراسان
  اذربايجان شرقي

  خوزستان
  كردستان
  مازندران
  همدان

 

  اردبيل
  ايالم

  اصفهان
  چهارمحال و بختياري

  زنجان
  سمنان
  سيستان
  فارس
  قم

  قزوين
  كرمان

  كرمانشاه
  گلستان
  گيالن
  لرستان
  مركزي
  هرمزگان

 يزد

  آذربايجان غربي
 

 تهران

 

در ميان . اند بندي شده بندي كالسيك نيز، بخش ي بازار كاشي با رويكرد خوشهها داده
 بندي بازار بسيار رايج است ميانگين براي بخش kبندي، روش  هاي خوشه الگوريتم
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تر  بندي سريع هاي سلسله مراتبي خوشه روش فوق نسبت به الگوريتم. )2008 كيم،(
بندي در آن به  ي خوشه اما نتيجه .آيد مي ها به كار بوده و براي حجم وسيعي از داده

ها  كاري براي بهينه كردن دانه و هاي اوليه وابسته است در حالي كه ساز مقادير دانه
  ).1997 بري،( وجود ندارد

 
  ميانگين - kاستان هاي مصرف كننده كاشي بوسيله  خوشه بندي - 5 جدول

 4خوشه  3خوشه  2خوشه  1خوشه 

  خراسان
  اذربايجان شرقي

  كردستان
  مازندران
  همدان

 

  اردبيل
  ايالم

  اصفهان
  چهارمحال و بختياري

  زنجان
  سمنان
  سيستان
  فارس
  قم

  قزوين
  كرمان

  كرمانشاه
  گلستان
  گيالن
  لرستان
  مركزي
  هرمزگان
  خوزستان

 يزد

  آذربايجان غربي
 

 تهران

  
  تحليل مميزي

كه تمام  يل تمايزات سنجيديمبندي شده را با تحل هاي خوشه در جدول زير داده
 شده داده نسبت هاي گروه به جدول. مورد تأييد قرار گرفت 100ها با درصد  گروه

 .كند مي اشاره مسئله در موجود "بيني عضويت در گروه پيش" تحليل از پس

 برآوردي و شده مشاهده موارد تطبيق ميزان جدول در شده ارائه فراواني درصدهاي

  .دهد مي نشان را
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 )سايز كاشي( يل تمايزاتنتايج تحل - 6 جدول

  بيني عضويت در گروه پيش  كل
  ها خوشهشماره 

4  3  2  1  
1  0  0  0  1  1  

  ها تعداد خوشه

  
6  0  0  6  0  2  
1  0  1  0  0  3  
18  18  0  0  0  4  
100%  0  0  0  100%  1  

  2  0  %100  0  0  %100  درصد عضويت
100%  0  100%  0  0  3  
100%  100%  0  0  0  4  

  .اند بندي شده بندي شده به درستي طبقه بقهموارد ط% 100
 

با دقت به جداول فوق مشاهده مي كنيد كه با توجه به تحليل مميزي كه با استفاده از 
هاي بدست امده از الگوريتم كلوني مورچگان  بندي بر روي خوشه SPSSنرم افزار 

تظار بوده بندي مورد ان ها دقيقا همان خوشه بندي صورت پذيرفته است تمامي خوشه
الگوريتم بكار رفته را تصديق  ها و عملكرد بندي است و اين جداول صحت خوشه

  . كند مي
  

  گيري نتيجه وبحث 
روي  متمركزتر و بهتر ريزي برنامه براي بازار بندي تقسيم امروز، بازاريابي دنياي در

بندي بازار كاشي با  خوشهپژوهش  اين در .است فراوان اهميت داراي مشتريان
 .در كارخانه ايرانا مورد مطالعه قرار گرفت سازي مورچگان استفاده از الگوريتم بهينه
سازي كلوني مورچگان  هاي مورد نظر را با الگوريتم بهينه براي اين منظور داده

همچنين عملكرد مدل طراحي شده از طريق مقايسه نتايج آن با نتايج بندي كرده  خوشه
مورد نيز  )ميانگين(k–بندي كالسيك  يك روش خوشه ها با بندي داده حاصل از بخش

   .سنجش قرار گرفت
نتايج زير به دست آمده و  ها، آن هاي ويژگي و تقسيم از حاصل هاي گروه به توجه با

هاي كاربردي به شرح زير  و توصيه بازاريابي بهبود برنامه براي راهكارهايي توان مي
  :كرد ارائه بخش اين در كاشيكارخانه براي 
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باالترين اولويت را براي كارخانه دارد، بنابراين  ،تواماً چهارمو  سومهاي  خوشه -1
با توجه به اين كه عدم ارضاي . بايد نخست نيازهاي اين بخش مدنظر قرار گيرد

شود؛ بايد تا حد امكان نيازهاي الزامي اين  نيازهاي الزامي، باعث ناراحتي زيادي مي
ه با توجه به امكانات كارخانه نيازهاي عملكردي و بخش برآورده شود و در ادام

 .انگيزشي اين بخش مدنظر قرار گيرد

هاي مطرح شده در باال كه باالترين امتياز را داشتند؛  خوشهبعد از ارضاي نيازهاي -2
  .هاي ديگر در دستور كار قرار گيرد به تريتيب اولويت، ارضاي نيازهاي خوشه

 و گروه وجود صحت ميزان از اطالع براي ها گروه از يك هر اعتبارسنجي-3

  خصوصيات آن؛
  پيشنهادات كاربردي

 هاي هدف بر اساس معيارهاي مورد نظر شركت، از جمله  انتخاب گروه
 ها و اهداف شركت  بازار، آينده شركت، برنامه سودآوري، آينده آن گروه، آينده

 هاي هدف؛ تر با مشتريان گروه برقراري ارتباط نزديك  

 ها متناسب با عاليق و  ند كردن و تنوع بخشيدن به تبليغات و آگهيهدفم
  ترجيحات هر گروه؛

 ها و ديگر  هاي مناطق، فرهنگ بندي مشتريان بر حسب ارزش  مطالعه و دسته
 ها  هاي آن ويژگي

 تري به نام مديريت ارتباط با  سازي موارد فوق در چارچوب جامع پياده
  فزارهاي مربوطهو استفاده از نرم ا) CRM(مشتري

موارد زير پيشنهاد  گيرند به مطالعاتي كه مسير پژوهشي اين تحقيق را پيش مي
 :شود مي

 بندي بازار استفاده شده و  خوشه پروژه از الگوريتم مورچگان براي در اين
لذا . هاي گوناگون متاهيوريستيك صورت نپذيرفته است تمركزي بر روي روش

بندي بهينه  گر متاهيوريستيك را براي خوشههاي دي توان روش در آينده مي
 . مورد آزمايش و تحقيق قرار داد

 هاي  استراتژيك بر اساس خوشه ريزي بررسي بازار كاشي ايران و تنظيم برنامه
  .بدست آمده
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 بازار هر در بهينه هاي بخش تعداد تعيين براي ها مدل بهترين زمينه در كاوش.  

 يابي جايگاه زمينه در هايي مدل طراحي منظور به عصبي هاي شبكه بكارگيري 

 آوردن خاطر به فروش، بيني پيش گذاري، قيمت هاي سياست محصول، براي

 ...و مشتريان
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