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چکیده
با گسترش فناوری اطالعات و ظهور بازارهای مجازی ،برنامهریزی و تحلیل این بازارها و اجزای آنها به اولویت
سازمانهای ذینفع تبدیل شده است .یکی از مهمترین بازارهای مجازی کنونی در کشور ،بازار فروش آنالین
خدمات شارژ اپراتورهای مختلف تلفن همراه در قالب فروشگاههای اینترنتی است .با توجه به تعداد انبوه و در
حال رشد این فروشگاهها ،دستهبندی آنها از دید تأمینکننده به منظور ارائه امتیازات و آیندهنگری در همکاری
ضروری است .در این پژوهش ،با استفاده از دادههای یکی از مهمترین تأمینکنندگان این محصوالت ،قریب به
سه هزار فروشگاه مجازی مورد تحلیل قرار گرفته و بر اساس شاخصهای مورد نظر تأمینکننده خوشهبندی
شده است .فرآیند خوشهبندی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی  SOMو در قالب روش دو مرحلهای آن با
الگوریتم  k-meansانجام شده است که تحلیل خوشههای حاصل از شبکه عصبی را تسهیل میکند .اگرچه به
منظور تعیین بهترین تعداد خوشهها ،شاخصهای اعتبارسنجی مختلفی گسترش پیدا کرده است اما در این
پژوهش با ترکیب روش تصمیمگیری چندشاخصه در مدل و تجمیع شاخصهای مختلف ،به ارائه یک مدل
بهینهیابی با رویکرد جبرانی نسبت به شاخصها پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :تحلیل خوشه ای ،تصمیمگیری چندشاخصه ،شبکه عصبی مصنوعی ،فروشگاه آنالین،
نگاشت خود سازمان ده ()SOM
* دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران
** دانشیار گروه مدیریت ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران (نویسنده مسئول)

alirezapooya@um.ac.ir
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مقدمه
امروزه بازارهای مصرفی با تغییرات فناوری ،محدودیتهای زمانی ،تنوع محصوالت و عوامل
متعدد دیگر ،اشکال متنوع و گوناگونی از خردهفروشی نظیر سیستمهای سنتی ،کاتالوگی،
سیستمهای آنالین و  ...به خود میبیند (شیم ،استلیک ،التز و وارینگتون .)1009 ،سیستمهای
آنالین در بستر اینترنت به جایگاهی گسترده برای معامالت تجاری تبدیل شده است و کسب
و کارها به سمت الکترونیکی شدن پیش میرود و یکی از جنبههای مهم این موضوع پیدایش
فروشگاههای اینترنتی و مجازی است (منتظری ،ابراهیمی ،احمدی و راهنما .)9454 ،به خصوص
زمانی که محصول مورد نظر کاربر اینترنتی ،خود یک کاالی مجازی یا شبهمجازی باشد.
در دهه اخیر ،با گسترش پرشتاب تلفن همراه در کشورمان و به تبع آن تنوع اپراتورهاای تلفان
همراه ،بازار بسیار گساتردهای بارای فاروش شاارژ سایمکاارتهاای اعتبااری ایان اپراتورهاا و
محصوالت جانبی ایجاد شده است .این بازار اگرچه امروزه در قالبهای مختلفی نظیار فاروش
مسااتقیم ،فااروش از طریااق پایانااههااای فااروش ( ،)POSاز طریااق خودپردازهااا و یااا کاادهای
 USSDجریان دارد ،اما همچنان یکی از گستردهترین بخشهای تأمین این نیااز خریاداران از
طریق وبسایت فروش این محصوالت در فضای اینترنت تأمین میگاردد .ایان وبساایتهاا،
اغلب باه یکای از تاأمینکننادگان اصالی متصال هساتند و عماالط واساطه فاروش محصاول آن
تأمینکننده در سایت خویش محسوب میشوند.
در این پژوهش ،با استفاده از پایگاه داده یکی از تأمینکنندگان مطرح این بازار ،تحلیل بازار
خردهفروشان مجازی متصل به آن صورت گرفته است .بنابراین ،نگاه تحلیل از منظر ادراکات
و ارزشهای تأمینکننده است و کاربران آن ا که خود با صدها و هزارها مشتری سر و کار
دارند ا همان فروشگاههای مجازی هستند .تحلیل بازار در این پژوهش ،با استفاده از رویکرد
تحلیل خوشهای صورت گرفته است .اهمیت این خوشهبندی برای تأمینکننده ،تفکیک
مشتریان به منظور ارائه تسهیالت مالی و خدماتی به آنان است .با تحقق گروهبندی مشتریان،
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فرآیند توسعه فروشگاهها جهتدار شده و تعیین استراتژی رقابتی با رویکردهای تشویقی
هدفدار خواهد شد.
در این پژوهش با استخراج شاخصها توسط تأمینکننده ،معیارهای اصالی بارای خوشاهبنادی
فروشگاهها تعیین شده و سپس با استفاده از رویکارد ناوینی اقادام باه دساتهبنادی فروشاگاههاا
میشود .این رویکرد بر اساس ادغام دو مرحلهای شبکه عصبی نگاشت خودساازمانده و روش
 K-meansاست .این ترکیب موجب میشود کاه تحلیال خوشاههاای شابکه عصابی تساهیل
گردد و بدون نیاز به تفسیر شهودی با رویکردی متقن باه تجمیاع خوشاههاا پرداختاه شاود .در
بسیاری از پژوهشهای مبتنی بر خوشهبندی با شبکه عصبی ،خوشههای حاصل صرفاط بر اسااس
نظر خبرگان تجمیع شده که عاری از خطا نیست .مزیت دیگر این پژوهش ارائه مدلی نوین باه
منظور تعیین تعداد خوشهها در بازه قابل قبول خبرگان باا در نظار گارفتن شااخصهاای متناوع
اعتبارسنجی خوشهها و بهینهیابی ساختار قابل قبول با تکنیک تصمیمگیری چندشاخصاه اسات.
در بسیاری از پژوهشها ،انتخاب بهترین تعداد خوشهها صرفاط بر اساس یک شاخص است و یاا
اینکه از چندین شاخص به صورت همزمان اما با رویکرد غیرجبرانی استفاده مایشاود کاه ایان
موضوع در پژوهش حاضر ،مرتفع شده و بهرهگیری از رویکرد  MADMتجمیع شااخصهاا
را ممکن میسازد.

مبانی نظری
بخشبندی مشتریان
تحلیل رفتار مشتری یکی از راههای شناخت هرچه بیشتر بازار و ظرفیتهای آن است .از همین
روی ،استفاده از دادههای اساسی برای ارتباط بیشتر با مشتریان و ویژگیهای آنان ،ابزار مهمی
در مدیریت ارتباط با مشتری است .بنابراین ،استفاده از پایگاههای اطالعاتی که دربردارنده
دادههای مربوط به مشتریان است ،میتواند در حکم سرمایهای قابل توجه باشد (خدیور ،رزمی
و حامدی .)9451 ،بخش بندی مشتریان به مفهوم تقسیم بازار هدف به زیرمجموعههایی است
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که هریک از آنها را میتوان با استراتژی متناسب راهبری کرد (کاتلر و آرمسترانگ.)9555 ،
بخش بندی مشتریان یک گام اساسی در تبدیل دادههای انبوه و پیچیده به دادههای قابل
برنامهریزی خواهد بود .با دستهبندی بر اساس شباهتهای مشتریان میتوان هزینهها را کاهش
داده و رضایت آنان را بیشتر تأمین نمود (وانگ ،ما ،الئو و وانگ.)1093 ،
تفکیک مشتریان با رویکرد داده کاوی موجب خواهد شد که افزایش ارزش مشتری در حاوزه
مربوطه و در سطح معیّن آن مد نظر قرار گیرد (لیانگ .)1090 ،شناخت درسات مشاتریان ایان
امکان را ایجاد میکند که شرکتها نسبت به ارائه تعرفاه خااص ،امتیااز و امکانااتی مطاابق باا
ویژگیهای مشتریان تفکیک شده غیرمعمولی و خاص اقدام کنند (لوپز و همکاران.)1099 ،

نگاشت خودسازمانده دو مرحلهای
تحلیل خوشهای یا خوشهبندی یکی از اساسیترین شاخههای یادگیری بدون نظارت در
دادهکاوی است .تحلیل خوشهای در حوزههای مختلفی کاربرد که دارد که یکی از مهمترین
آنها تحقیقات بازار و مطالعات بازاریابی است (شاهبابا و بهشتی .)1093 ،خوشهبندی ،نوعی
عملیات دادهکاوی غیرمستقیم است .در اکثر روشهای دادهکاوی با یک مجموعه آموزشی
آغاز به کار میشود که به کمک آن سعی میکنیم مدلی را ایجاد نماییم تا دادهها را
بخشبندی کرده و سپس دادههای جدید را پیشبینی کنیم؛ اما در خوشهبندی هیچ دستهای از
قبل وجود ندارد و در واقع متغیرها به دو طبقه مستقل و وابسته تقسیم نمیشوند .در خوشهبندی
تمرکز بر روی گروههایی از دادههاست که به شبیه هستند تا با کشف این شباهتها بتوان
رفتارها را بهتر شناسایی کرده و بر مبنای این شناخت به تصمیم بهتری رسید (غضنفری،
علیزاده و تیمورپور .)94۳۱ ،روشهای مختلفی با رویکردهای متفاوت برای انجام تحلیل
خوشهای دادهها توسعه داده شدهاند که از جمله آنها رویکرد نگاشت خودسازمانده با
محوریت شبکه عصبی مصنوعی است.
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شبکه نگاشات خودساازمانده یاا باه اختصاار  SOMمایتواناد فرآیناد یاادگیری را بار روی
دادههای پیچیده و چندبُعادی انجاام دهاد و در نتیجاه مجموعاهای قابال مشااهده از خوشاههاا
استخراج کند (کوهونن.)95۳5 ،
آموزش شبکه  SOMاز دو فاز تکرارشونده تشکیل شده است :فااز نخسات عباارت اسات از
انتخاب بهترین واحد نگاشت (بهتارین نارون شابکه عصابی) باه منظاور انطباا باا هار یاک از
دادههای ورودی ،و فاز دوم باه روزرساانی ایان نگاشات باه منظاور ارائاه بهتارین نماینادگی و
نمایش از دادههای ورودی است (کوهونن .)955۳ ،فرآیناد انتخااب بهتارین واحاد باه منظاور
انطبا با دادههای ورودی (بهترین واحد انطباقی یا  )BMU9بر اساس کمترین مقادار فاصاله ا
معموالط فاصله اقلیدسی ا انجام میشود .ساپس در فااز باهروزرساانی ،هار  BMUو واحادهای
همسایه آن (در شعاع معیّن) به نزدیکی داده ورودی و انطبا کامل با آن حرکت میکنند .این
شعاع همسایگی ،با هر فاز انتخاب و بهروزرسانی کمتر میشود تا در نهایات باه یاک نگاشات
نهایی ا دو بُعدی ا منجر گردد (کالرک ،سارلین ،شارما و سیسون.)1099 ،
فرآیند آموزش شبکه  SOMدر قالب گامهای زیر قابل انجام است (یوسف.)100۲ ،
گام  .)9تعداد نرونهای الیاه ورودی (داده هاای ورودی) و الیاه رقاابتی (نگاشات نهاایی) باه
ترتیب برابر با

و

فرض میشود و سپس توپولوژی دو بعدی شبکه مطاابق شاکل  9ایجااد

میشود .تمامی وزنهای اولیه که بر اتصال الیه ورودی و الیه رقابتی اعماال مایشاوند ،اعاداد
تصادفی در بازه  0و  9هستند.

). Best Matching Unit (BMU
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شکل  .۱ساختار شبکه( SOMوانگ ،بیان ،لیو و لیو)۳۱۱۲ ،

گام  .) 1به منظور محاسابه فاصاله باین بردارهاای ورودی و بردارهاای وزن از فاصاله اقلیدسای
مطاااابق رابطاااه  9اساااتفاده مااایشاااود کاااه در آن ]
]

1

9

9

1

[ به ترتیب نماینده باردار ورودی ام (

[

و

 )0و باردار وزن آن
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914
بر همین اساس ،نرون برنده یا به عبارت دیگر  BMUکه کمترین فاصله را تاا باردار

دارد

بر اساس رابطه  1محاسبه میشود.
( )1

}
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‖

‖
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این رابطه مبین انتخاب  BMUاست که در آن نرون برنده با مشاخص شاده و فاصاله آن تاا
بردار ام ،حداقلِ فاصله است.
گام  .)4به روزرسانی وزن نرون برناده و همساایگان آن ،گاام بعادی الگاوریتم اسات .پاس از
مشخص شدن نرونهای برنده SOM ،بردارهاای وزن را بارای نارون برناده باهروز مایکناد.
بردارهای وزن در جهت بردار ورودی تقویت شده و با اعمال رابطه  4به روز میشوند.
]) (

( )4
در این رابطه( ) ،

و )9

) (
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[) (

) (

) (

)9

(

نماینده بردار وزن نارون خروجای ام باه ترتیاب در

قبل و بعد از بهروزرساانی وزن اسات .همچناین ( ) ،نار یاادگیری در باازه  0و  9اسات و

) (

نمایشدهنده تابع همسایگی است.

برای تعیین تابع همسایگی میتواند از توابع مختلفی استفاده نمود که از جمله مشهورترین آنها،
تابع گوسین به شرح رابطه  3است.
‖

‖
)
1
) ( 1

( )3
که در آن،

و

) (

(

به ترتیب نشان دهنده مکان قرارگیری نرون برنده و سایر نارونهاا در نقشاه

دوبعدی با شعاع همسایگی

است.

گام ( )1و ( )4برای تمامی بردارهای ورودی انجام میشود تا تمامی نارونهاای الیاه خروجای
به طور پیوسته بر نمونههای الیه ورودی متناظر گردند.
گام  .) 3به منظور اجرای مرحله بعد ،الزم اسات کاه نار یاادگیری و تاابع همساایگی باه روز
گردد.
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()9
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در رابطه فو ،

0

مقدار اولیه

را نشان میدهد و ثابت زمانی اسات .باا افازایش گاامهاای

یادگیری ،شعاع همسایگی کاهش می یابد تا در نهایت به صفر برسد .مراحل فو تا رسیدن باه
تکرار

ام تکرار میشود تا در نهایت به یک الگوی معیّن برسد.

روش  SOMدومرحلهای یک روش خوشهبندی است که بر اساس ترکیاب دو روش SOM
و  K-meansبه وجود آمده است .این روش ،در ابتدا با استفاده از الگوریتم  SOMاقدام باه
خوشهبندی دادهها میکند ،سپس با روش  K-meansمراکز اولیه (نرونهاای شابکه عصابی)
در توپولوژی  SOMرا خوشهبندی میکند (وسانتو و الهونیمی .)1000 ،مراحل این روش ،در
شکل  1به تصویر کشیده شده است.

شکل  .۳روش دو مرحلهای نگاشت خودسازمانده (وسانتو و الهونیمی)۳۱۱۱ ،

الگوریتم  k-meansیکی از معروفترین و محبوبترین روشهای خوشهبندی اسات کاه از
 kمرکز اولیه شروع مایکناد و باا رونادی تکرارشاونده باه بهیناهساازی کیفیات خوشاهبنادی
میپردازد (کالیانی و اسووراپ .)1099 ،ایان الگاوریتم تاالش مایکناد کاه مراکاز خوشاههاا
(

1

9

) را در شاارایطی کااه مجمااوع مربااع فواصاال هریااک از نقاااط داده ( ) از

نزدیکترین مرکز خوشه ( ) کمترین مقدار را داشته باشاد (ردموناد و هنگاان .)100۱ ،ایان
فرآیند در رابطه  ۱فرموله شده است.
1

( )۱

])

(

[∑
91

9
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شاخصهای اعتبارسنجی
بسیاری از روشهای خوشهبندی به تعداد از پیش تعریفشده برای خوشهها نیاز دارند؛ اما در
دنیای واقعی ،تعداد درست خوشهها ( 9)CNCیک مقدار از قبل تعیینشده نیست .از این
روی ،چالش اصلی این روشهای خوشهبندی تعیین این تعداد است (شاهبابا و بهشتی.)1093 ،
روش  K-meansنیز از جمله این روشهای خوشهبندی است که رویکردهای متعددی به
منظور ارزیابی تعداد پیشنهادی خوشه ها برای آن گسترش یافته است (چیانگ و میرکین،
 .)1090از جمله روشهای پیشگام در این حوزه میتوان به شاخصهای اعتبارسنجی اشاره
کرد .هر شاخص اعتبارسنجی قادر است که برای هر  CNCمقدار متناظرش را محاسبه کند و
سپس بر اساس انتخاب مقدار بهینه خود ،بهترین تعداد خوشه را معرفی کند (شاهبابا و بهشتی،
.)1093
شاخصهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند ،در ادامه باه صاورت مجازا معرفای
میشوند.

شاخص دان

2

شاخص دان (دان )95۱3 ،با هدف تعیین فشردگی و مجزا بودن خوشهها ارائه شده است .شیوه
محاسبه شاخص دان بر اساس
( )۳

)
}}
) (

(

{
9

{
9

9

1- correct number of clusters
2- Dunn index
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است که در آن )

( نشاندهنده مقدار فاصله بین خوشه و بوده و ) (

نماینده قطر خوشه است .این دو مقدار به صورت زیر محاسبه میشوند:
)

( )5

(
)

()90

)
(

(

) (

هرچه مقدار این شاخص بیشتر باشد ،نشاندهده فشردگی بیشتر اعضای خوشهها و مجزاتر
بودن خود خوشهها است؛ لذا مقدار بهینه این شاخص ،بیشینه آن است.

شاخص نیمرخ

1

شاخص نیمر بر اساس ماتریس عدم تشابه بنا شده است (مؤمنی .)9450 ،مقدار نیمار بارای
هر نقطه بر اساس میزان شباهت آن به خوشهاش نسبت به میازان شاباهت باه خوشاههاای دیگار
محاسبه میشود.
()99
در این رابطه،

(
)
نمایشدهنده میانگین فاصله از نقطه  iام تا سایر نقاط همخوشهای آن است و

نماد کمترین مقدار متوسط فاصله میان نقطه  iام تا سایر خوشاههاسات (روسایوف.)95۳۱ ،
شاخص نیمر در بازه  +9تا  -9قرار میگیرد که بزرگترین مقدار آن ،بهترین تعداد خوشاههاا
را نشان میدهد.

شاخص دیویس ـ بولدین (2)DB
شاخص  DBبر اساس نسبت فواصل درونخوشهای و برونخوشاهای ایجااد شاده اسات .ایان
نسبت با استفاده از

1- Silhouette
2- Davies˚ Bouldin
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}

()91

{

∑

9

9

محاسبه میشود که در آن

نسبت فاصله درونخوشهای به برونخوشهای است (دیویس و

بولدین .)95۱5 ،هرچه مقدار این شاخص بیشتر شود ،از کیفیت خوشهبندی کاسته شده و لذا
بهترین خوشهبندی دارای کمترین مقدار شاخص  DBاست.

شاخص کالینسکی ـ هاراباسز (1)VRC
این شاخص عالوه بر عنوان فو  ،گاهی معیار نسبت واریاانس ( 1)VRCنیاز نامیاده مایشاود.
شیوه محاسبه این شاخص با استفاده از
()94
اساات کااه در آن
خوشههاسات.

)

(

)9

(

مجمااوع واریااانس بااین خوشااههااا و
و

مجمااوع واریااانس درون

نیاز باه ترتیاب تعاداد مشااهدات و تعاداد خوشاههاا را نشاان مایدهناد

(کالینسکی و هاراباسز .)95۱3 ،بهترین تعداد خوشهها بر اساس بزرگترین مقدار  VRCتعیاین
میگردد.

شاخص 3 RS
این شاخص ،نسبت مجموع تاوان دوم انحرافاات باین گاروههاا (
انحرافات کل دادهها (

) باه مجماوع تاوان دوم

) است .به این شاخص ضریب تشخیص نیز گفته میشود.

()93

1- Calinski˚ Harabasz
2- variance ratio criterion
3- R-Squared
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دامنه تغییرات این ضریب بین  0و  9است و هرچه به یک نزدیکتر باشد بیاانگر آن اسات کاه
پراکندگی دادههای داخل یک خوشه کم و فاصله بین خوشههاا زیااد اسات (ماؤمنی.)9450 ،
بنابراین ،بهترین ساختار خوشهبندی متناظر با بزرگترین مقدار  RSخواهد بود.

پیشینه پژوهش
بهرهگیری از رویکرد نگاشت خودسازمانده ( )SOMدر پژوهشهای مختلف به منظور
خوشهبندی بازار و مشتریان رایج است .از جمله این پژوهشها میتوان به بهرهگیری از این
روش در حوزه فناوری اطالعات اشاره نمود.
تقوا و حسینی بامکان ( )9450رفتار مشتریان را در سیستم بانکداری الکترونیاک باا اساتفاده از
رویکرد  SOMتحلیل کرده اند .در این پژوهش ،متغیرهای مختلفی بارای هریاک از مشاتریان
بانکداری الکترونیک یک بانک تعریف شده و بر مبنای اقدام باه خوشاهبنادی ایان مشاتریان
شده است .افجه و درویشی ( )9454در پژوهش دیگری ،اقادام باه بخاشبنادی باازار در یاک
محیط چندکاناله بر اساس ویژگیهای مصرفکنندگان کردهاند .بر اساس آنچه در مقاله فاو
آمده است ،پژوهشگران بر مبنای نگرش به کانال خاردهفروشای بارای جساتجوی اطالعاات و
خرید از کانالهای اینترنت ،کاتالوگ و فروشگاه ،مصرفکنندگان را بخشبندی کردهاند .در
پژوهش دیگاری ،تاونمااس ،کوراشایگ ،لیزوکاا و کانتارزیاک ( )100۲باا اساتفاده از شابکه
عصبی  SOMاقدام به تحلیل خوشهای کاربران بازیهای آنالین کردهاناد کاه در آن ورودی
این شبکه را میزان دنبالکردن در نقشاه باازی توساط کااربران قارار دادهاناد .هاناگ و تساای
( )100۳طی پژوهشی ،عوامل مؤثر بر بخشبندی بازار را بر اساس تقاضای بازار رساانه تحلیال
کرده و با استفاده از ارائه تحلیلی جدید بر مبنای  SOMسلسلهمراتبای ،تحلیال خوشاهای ایان
بازار را ارائه کردند .از سوی دیگار ،کایم و آن در ساال  100۳در مقالاهای مادل ناوینی را بار
مبنای روش خوشهبندی  ،K-meansالگوریتم ژنتیک و شبکه  SOMبه منظاور بخاشبنادی
بازار تجارت الکترونیک و فروش آنالین ارائه کردند.
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به دنبال خوشهبندی فروشگاههای آنالین و یا کاربران خردهفروش یک
تأمینکننده است .دادههای این پژوهش مربوط به  4099فروشگاه آنالین کارت شارژ
الکترونیکی و محصوالت وابسته آن است که توسط یکی از شرکتهای مطرح تأمینکننده
در این بازار تأمین میشوند .این فروشگاهها در حقیقت بخش  B1Bکسب و کار این شرکت
را تشکیل داده و هریک با راهاندازی کسب و کار خویش در طول تأمین کاال توسط شرکت،
تبادل مالی متقابل را کلید زدهاند .با توجه به دربرگیری همه فروشگاهها ،نمونهگیری بر پایه
سرشماری کامل صورت پذیرفته است .پس از بررسی پیشینه پژوهش و تایید نظرات
کارشناسان تأمینکننده ،این عوامل به عنوان شاخصهای خوشهبندی فروشگاهها مد نظر قرار
گرفته است :تاریخ اولین ورود (عمر فروشگاه) ،تاریخ آخرین ورود (آخرین فعالیت) ،تاریخ
آخرین فروش ،مدت فعالیت مفید ،مبلغ فروش یک ماه اخیر ،مبلغ رشد نسبت به ماه قبل ،مبلغ
فروش یک هفته اخیر ،مبلغ رشد نسبت به هفته قبل .بر این اساس ،اطالعات مربوط به
فروشگاههای فو از پایگاه دادههای شرکت تأمینکننده استخراج شده و مورد تحلیل قرار
گرفت .الزم به ذکر است که تاریخها بر حسب تعداد روز تا روز مرجع (زمان پژوهش)
محاسبه و در پایگاه دادههای پژوهش ثبت شد.
تحلیل خوشهای پاس از تعیاین ویژگایهاا و مشخصاههاای شاباهتهاا و تفااوتهاا میاان ایان
فروشگاهها توسط تأمینکننده صورت می گیارد .بعاد از تعیاین دامناه تعاداد خوشاههاا توساط
تأمینکننده ،خوشهبندی برای هریک از این تعداد با روش دو مرحلهای  SOMانجام گرفتاه و
سپس بهترین شاخصهای ارزیابی خوشهبندی برای هرکدام محاسبه میشاود .ایان شااخصهاا
بر اساس شیوه محاسبه و منطق خود ،هریک میتوانند پاسخ متضاد یا متفاوتی با دیگری داشاته
باشند ،از این رو در این پژوهش با رویکردی جدید اقدام باه تحلیال شااخصهاا باا اساتفاده از
تکنیکهای ( MADMتصمیمگیری چندشاخصه) شاده اسات .باا ایان اقادام ،شااخصهاای
اعتبارسنجی خوشهبندی به عنوان معیارهای  MADMو هریک از تعداد خوشاههاا باه عناوان
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گزینه تصمیمگیری در نظر گرفته میشوند .پس از این کار قادر خواهیم بود که بهتارین تعاداد
خوشهبندی را در میان ساختارهای مختلف خوشهبنادی بیاابیم .مراحال کلای ایان پاژوهش در
شکل  4مشخص شده است.

الگوریتم
دومرحلهای

SOM

شکل  .۲روند پژوهش به منظور تعیین بهترین ساختار خوشهبندی

ابعاد شبکه  SOMبا توجه به تعداد خوشههای اولیه تعیین میشود .با توجه به ادبیاات پاژوهش
مبنی بر واگذاری انتخاب تعداد خوشهها به خبرگان و با نظر به اینکه تمایل کارشناسان شرکت
ا با توجه به انواع تسهیالت قابل ارائه و استراتژی کنونی ا درباره تعداد دستههای مورد تحلیال،
بازهای از تعداد  9تا  91گروه است ،لذا در این پژوهش در نهایات بایاد باه تعاداد خوشاههاای
بهینه در این بازه رسید و عمالط یک انتخاب مقید در ایان باازه صاورت مایگیارد .باا توجاه باه
تکنیک دو مرحلهای  SOMدر گام نخست باید تعداد بیشتری از خوشاههاا را ایجااد و ساپس
مراکز خوشههای ایجاد شده را با روش  K-meansمجدداط در بازه  9تا  91خوشه ،دستهبنادی
نمود .در نهایت بهترین تعداد خوشهها نیاز باا اساتفاده از رویکارد تصامیمگیاری چندشاخصاه
انجااام ماایپااذیرد .در ایاان پااژوهش ،تکنیااک  TOPSISبااه عنااوان روش تصاامیمگیااری
چندشاخصه مورد استفاده قرار داده شده است .مبنای این روش ،یافتن نزدیکتارین گزیناه باه
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گزینه ایده آل مثبت در عین حداکثر فاصله از گزینه ایدهآل منفای اسات (لاین ،لای ،چاناگ و
تینگ.)100۳ ،

مطالعات مدیریت صنعتی ،سال چهاردهم ،شماره  ،34زمستان 59

113

تجزیه و تحلیل و یافتههای پژوهش
بنا بر توصیه وسانتو و الهونیمی ( )1000که تعداد خوشههای نهایی را ما بین  1تا √ کل
دادهها میداند ،میتوان تعداد اولیه خوشههای شبکه ( SOMنورونها) را نسبت به همین
اعداد و با توجه به بازه مورد نظر خبرگان که در بخش قبل ذکر شد ،محاسبه نمود .با توجه به
نظر خبرگان ،اگر سقف تعداد خوشههای نهایی را  91بدانیم ،بر اساس قاعده فو میتوان کل
دادههای مورد خوشهبندی در فاز دوم (نرونهای  )SOMرا برابر با 933

1

 91تخمین زد.

البته باید ذکر نمود که به کارگیری این روش برای یافتن تعداد نرونهای اولیه SOM
ابتکاری است و برخی پژوهشهای دیگر نظیر پژوهش یو و لی ( )1094تعداد خوشه اولیه را
فقط بر مبنای نظر پژوهشگر محاسبه کرده است.

شکل  .۴خوشههای اولیه و تعداد اعضای آنها در گام اول SOMدو مرحلهای

شکل  ،3خروجی شبکه عصبی مصنوعی  SOMرا در قالب نرونهاای اولیاه و تعاداد اعضاای
هر یک به دست داده است .میزان فواصل مراکز این  933خوشه اولیه (نرونهای شبکه) نسابت
به یکدیگر یا همان شباهتهای همسایگی در شکل  9به نمایش درآماده اسات .هرچاه فاصاله

119
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بین دو نرون بیشتر باشد ،خط همسایگی آنها تیرهتر بوده و هرچه فاصله آنها کمتار باشاد یعنای
شباهت بیشتری به یکدیگر داشته باشند ،با رنگ روشنتری به هم متصل شدهاند .این شاکل باه
ماتریس  9 Uشهرت دارد .این ماتریس کمک میکند که دادههاای چندبعادی در قالاب یاک
شکل تصویری دو بعدی قابل تفسیر شوند (اولتچ و سیمون .)9550 ،بر اساس نظر هامل و برون
( ،)1091تفسیر طرح ماتریس  Uو تشخیص خوشه هاا در آن ا باه ویاژه در ابعااد بااال ا دشاوار
است .مزیت مهم روش این پژوهش آن است که شکل  9ا مااتریس  Uا و مفااهیم موجاود در
آن با یک رویکرد ریاضی به تفسیر نهایی منجر میشود و صارفاط از دیادگاه بصاری باه منظاور
تحلیل آن استفاده نمیشود که وقوع خطا را محتمل سازد.

شکل  .۵شدت فواصل بین نرونهای همسایه در شبکهSOM

فرآیند سانجش فاصاله در آماوزش شابکه عصابی  SOMدر ایان پاژوهش بار اسااس فاصاله
پیوندی ( )linkdistبا نر یادگیری پیشفرض نرمافازار و  100تکارار در آماوزش باه اتماام
رسیده است.

1- unified distance matrix
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با توجه به  933نرون فو  ،فرآیند مرحله دوم خوشهبندی با روش  K-meansبر روی مراکاز
این نرونها انجام شده است .در این مرحله مراکز خوشاههاای اولیاه باه  9تاا  91تعاداد خوشاه
جدید تقسیم شده و برای هریک ،شاخصهای اعتبارسانجی خوشاهبنادی کاه در بخاش پایش
معرفی شدند محاسبه میگردد.
شکل  ۲خروجی نهایی حاصل از الگوریتم دو مرحلهای  SOMرا نمایش میدهاد .هریاک از
نمودارهای این شکل ،دربردارنده خروجی روش  K-meansباه منظاور خوشاهبنادی مراکاز
خوشههای اولیه  SOMاست که برای تعداد مشخصی خوشه نهایی اجارا شاده اسات .در ایان
شکل ،خوشههای هر ساختار با رنگهای مجزا نمایش داده شاده اسات .باه منظاور ایجااد ایان
شکل در نرمافزار متلب ،در بخش تعیاین رناگ تاابع  plotsomtopشارطهاای منطقای
ایجاد شد تا هر خوشه ایجاد شده توسط  K-meansبا رنگ مجزایی نسبت به دیگر خوشههاا
تصویر گردد.
جدول  9نیز مقادیر مربوط به شاخصهای اعتبارسنجی را برای هریک از تعداد خوشه  9تاا 91
نشان میدهد که توسط نرمافزار متلب استخراج شده است.
جدول  .۱مقادیر شاخصهای اعتبارسنجی برای هریک از تعداد خوشههای نهایی

تعداد
خوشه 

 Silhouette  Dunn

DB

 VRC

 RS

9

0/0۲191۲

0/359341

94/4۱345 ۳9/9399۳ 9/03303۱

۲

0.0۱۳43۲

0/35۱۲۳1

99/41091 ۳9/99444

۱

0/0۱4۲۲1

0/35۳99۲

90/0003۲ ۱5/09041 0/53939۱

۳

0/0۳۱۳94

0/3۲5۲۱۱

۳/59۱991 ۱۱/49۳05 9/04159۱

5

0/0۳۱۳94

0/3119۳9

۱/۳۲49۱5 ۱1/۱۲۱۲1 9/0۳۳۳49

90

0/051109

0/315۱9۱

۲/39۲۲۳۲ ۲5/94553 9/0۱۲991

99

0/9159۱5

0/39149۲

9/3919۱5 ۱9/93919 0/5۱9104

91

0/0۳۲109

0/30۳5۳۲

3/۱0913۳ ۲9/۲1۱۱9 9/040۱35

0/5۳1۱
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همانطور که از جادول  9روشان مایشاود ،بهتارین تعاداد خوشاه از منظار شااخص ،Dunn
 VRC ،DB ،Silhouetteو  RSبه ترتیب تعداد  99خوشه ۱ ،خوشه ۱ ،خوشه ۲ ،خوشاه و
 9خوشه است .بر اساس متد رایج در برخی از پژوهشها ،در چنین شرایطی معماوالط سااختاری
برگزیده میشود که بیشترین تعداد برتری را در شاخصها داشته باشد که در اینجاا تعاداد  ۱باا
دو بار برتری حائز این شرایط است .رویکرد غیرجبرانی در این گونه روشهاا باعام مایشاود
که تأثیرات متقابل شاخص ها بر هم در نظر گرفتاه نشاود ،اماا ناوآوری ایان پاژوهش مبنای بار
بهره گیری از رویکرد جبرانی ،این امکان را ایجاد میکند کاه نگااه دقیاقتاری نسابت باه ایان
موضوع فراهم شود .ممکن است وضعیت ساختاری در چندین شاخص مطلاوب باشاد ،اماا در
شاخص های دیگر نامطلوب باشد و یا آنکه فاصله مطلوبیت آن در شاخصهاای برتاری یافتاه،
نسبت به دیگر ساختارها اندک باشد .برای پرهیز از تصمیمگیری مبهم در چنین شارایطی بایاد
به روشهای تصمیم گیری روی آورد تا بتوان بهترین نتیجه ممکن و قضاوت شدنی را برگزید.
این موضوع همان رویکرد جبرانی را نسبت به گزینهها و شاخصها نشان میدهد .با اساتفاده از
اطالعات جدول  9و با بهرهگیاری از رویکارد تصامیمگیاری چندشاخصاه مایتاوان قضااوت
معتبری را پیرامون بهترین تعداد خوشاههاا در باازه معاینشاده ارائاه کارد .بادین منظاور باا در
نظرگرفتن تعداد خوشهها به عنوان گزینه و شاخصهاای اعتبارسانجی باه عناوان شااخصهاای
تصمیمگیری ،فرآیند اجرای روشهای  MADMقابل انجام است.
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در این پژوهش با استفاده از روش  TOPSISنسبت به اولویتبندی و بهینهیابی گزینهها اقدام
شده است .در روش  TOPSISسااختار ایادهآل و سااختار ضادایدهآل باه ترتیاب بار اسااس
بهترین و بدترین مقادیر در هر شاخص فراهم شده (با مد نظر قارار دادن مثبات یاا منفای باودن
شاخص مورد نظر) و فاصله هریک از ساختارها با این دو ساختار سنجیده میشود تا در نهایات
بهترین ساختار که بیشترین فاصله از ضدایدهآل و کمترین فاصله از ایادهآل را دارد ،تشاخیص
داده شود (هوآنگ و یاون .)95۳9 ،ایان الگاوریتم نیااز باه وزندهای باه شااخصهاا دارد کاه
روش های متعددی برای آن توسعه یافته است .در این پژوهش به منظور سهولت  DMفرآیناد
وزندهی شاخصها با در نظر گرفتن وزن های مساوی برقارار شاده اسات .باا توجاه باه حاذف
نظرات خبرگان از فرآیند خوشهبندی ،در فرآیند وزندهی به شاخصهاا نیاز نظارات خبرگاان
حذف شده تا استقالل پژوهش از دخالت  DMحفظ شود ،از ایان روی ،اساتفاده از وزنهاای
یکسان باعم میشود که حتی از منظر وزندهی و اهمیتسنجی شاخصهاای اعتبارسانجی نیاز
دخالت انسانی وجود نداشته باشد و همچنین از تأثیرپذیری از میزان پراکندگی آنها جلاوگیری
شود .بر این اساس ،با استفاده از الگوریتم  ،TOPSISفرآیند انتخاب بهترین سااختار ا تعاداد
مطلوب برای خوشههای نهایی ا اجرا شد .نتیجه اجارای ایان الگاوریتم در نارمافازار متلاب در
جدول 1درج شده است.
جدول  .۳امتیاز هریک از ساختارها در روش TOPSI S

تعدادخوشه 

امتیاز TOPSIS

9

0/9۱09

۲

0/9۱03

۱

0/3۳0۱

۳

0/3۲45

5

0/4۲۲9

90

0/4019

99

0/3۲9۳

91

0/95۱۱
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بر اساس جدول  ،1بهترین ساختار باا تعاداد  ۲خوشاه باوده کاه بااالترین امتیااز را از رویکارد
تصامیم گیاری چندشاخصاه اخااذ کارده اسات .باا ایاان حسااب در شاکل  ۲نیاز ساااختار C=۲
نشاندهنده بهترین ساختار ممکن در بازه تعداد خوشههای معینشاده اسات .از ایان روی ،کال
فروشگاههای آنالین به  ۲خوشه نهایی تقسیم شدهاند.
مقادیر مربوط به مراکز این شش خوشه در جدول  4به نمایش درآماده اسات .مقاادیر ماذکور
در قالب اعداد نرماالیز شده ا که خوشهبندی بر اساس آنها انجام شد ا نشاان داده شاده اسات.
دلیل این موضوع آن است که گزارش مقادیر دقیق مربوط به فاروش و زماان باا سیاساتهاای
شرکت تأمینکننده سازگار نبوده و لذا به دلیل عدم مجوز شرکت تأمینکننده در این مقالاه باه
صورت شفاف ارائه نشده است .با این وجود و بر اساس مقایسه همین مقادیر ،تحلیل هریک از
خوشهها در ادامه میآید.
جدول  . ۲مراکز شش خوشه نهایی حاصل از مرحله دوم الگوریتم

خوشه عمر

آخرین آخرین مدت

فروش

فعالیت فروش فعالیت ماه اخیر

یکم

0/09

0/4۱

0/90

0/94

دوم

0/94

0/33

0/۲9

0/99

سوم

0/۲0

0/۱۳

0/04

0/03

چهارم 0/99

0/۳۳

0/۳۲

0/91

پنجم

0/95

0/۳9

0/۳9

0/91

ششم

0/90

0/۱9

0/15

0/49

رشد

فروش

فروش ماه

هفته

اخیر

0
-۲

× 90

۲/۳۱

0

۳/99
× 90-9
3/۱9
0

-4

1/۳۲ × 90

هفته اخیر
-1

-1/۱9 × 90

9/۱9 × 90-9 1/۱۳ × 90-۱ 9/95 × 90-۲

0
× 90-4

اخیر

رشد فروش

0
-4

۱/۲9 × 90

-9

۲/99 × 90
0

5/90 × 90-9 9/۱1 × 90-۲
-9

5/34 × 90

-9

9/54 × 90

-3

-1/۲0 × 90

-3

-۲/40 × 90

9/۱4 × 90-9 9/99 × 90-۲
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خوشه یک به عنوان فروشگاههای تازهتأسیس تلقی میشود که عمار بسایار کمتاری نسابت باه
خوشه های دیگر دارد اما در همین عمر کم توانساته اسات فاروش قابال تاوجهی کساب کناد.
بدیهی است که سیاست حمایتی از این خوشه میتواناد در پایشبارد اساتراتژیهاای گساترش
بازار تأمینکننده مؤثر باشد .وضعیت خوشههای دو ،چهار و شش تا حدودی به یکادیگر شابیه
است چرا که هر سه در زمره فروشگاههای میانسال طبقهبندی میشوند .اماا میازان فعالیات در
خوشه های دوم و چهارم به مراتب از خوشه ششم بیشتر است که این موضاوع باه حاشایهراناده
شدن خوشه ششم را تقویت میکند .با این حال ،فروش ماهانه و هفتگی فروشاگاههاای خوشاه
چهارم به مراتب از خوشه دوم باالتر است و این نشانگار پیشاتازی در فاروش در عاین عماری
نسبتاط میانه است .همچنین میزان فعالیتهای اخیر این خوشه بیاانگار باه روز باودن و جادیتار
بودن فروشگاههای موجود در آن برای رقابت در این بازار اسات .باه نظار مایرساد کاه ناب
فروش در دست این فروشگاههاست و بیشترین تعامل تأمینکننده در بستر وب با ایان کااربران
انجااام ماایشااود کااه ایاان خااود اهمیاات تااداوم همکاااری و سیاسااتهااای تشااویقی و تخفیفاای
تأمینکننده را نسبت به این خوشه روشن میکند .خوشههای سه و پنج بیشترین سن تقاویمی را
دارند و این در حالی است که فروش فروشگاههای خوشه سه در ماه اخیر قابل توجاه نیسات و
این موضوع نشان دهنده رکود جدی در این خوشه است .از سوی دیگر فروشاگاههاای خوشاه
پنجم اگرچه بیشتری فروش را ندارند اما به نظار مایرساد در یاک مسایر پایادار فاروش قارار
گرفتهاند چراکه همچنان فعالیتی مشابه خوشه چهارم (شاخصهاای آخارین فعالیات و آخارین
فروش) دارند و این یعنی جریان فروش همچنان در آنها برقارار اسات و نیااز باه سیاساتهاای
حمایتی و پشتوانه ای دارند .در مقابل ،خوشه ساوم قابال حاذف اسات و مایتاوان باا رویکارد
اخطارگونه نسبت به حذف منابع مجازی که در اختیار آنان اسات ،اقادام کارد تاا از هادررفت
منابع جلوگیری به عمل آید.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش ،فروشگاههای آنالین با استفاده از شاخصهای تعریف شده توسط تأمینکننده آنها با
الگوریتم دو مرحلهای  SOMدستهبندی شده و مورد تحلیل خوشهای واقع شدند .در بسیاری از
پژوهشها کمترین تاکید بر تعداد خوشههاست در حالی که این مسأله در مواردی چون تخصیص
منابع ،برنامهریزی و تنوع سیاستهای اتخاذ شده تأثیر خواهد داشت.
بهرهگیری از خوشهبندی با این الگوریتم این امکان را ایجاد میکند که تفسایر مااتریس  Uحاصال از
شبکه نگاشت خودسازمان ده با سهولت بیشتری صورت گیرد .از سوی دیگر ،در ایان پاژوهش تعاداد
خوشهها فقط بر اساس یک شاخص اعتبارسنجی خوشهبندی انجام نشد ،بلکه به منظور ایجااد اتقاان و
استواری بیشتر در این زمینه ،از پنج شاخص به طور همزمان بهره گرفته شد .با توجه به نتاایج متفااوت
هر یک از شاخصها ،با بهرهگیری از رویکرد تصمیمگیاری چندشاخصاه و وزندهای شااخصهاا ایان
امکان فراهم آمد که بهترین ساختار خوشهبندی بر اساس بیشترین امتیاز از مجموع تمامی شاخصها انتخااب
گردد .چنین امکانی موجب خواهد شد که قضاوت مستدلتری پیراماون انتخااب تعاداد خوشاههاا صاورت
گیرد و مانند بسیاری از پژوهشهای مرسوم صرفاط با تخمین و برآورد خبرگان یا اتکا به یک یا چند شاخص
با رویکرد غیرجبرانی ،این کار صورت نپاذیرد .مانناد پژوهشای کاه یاو و لای ( )1094انجاام داده و پاس از
خوشااهبناادی بااا  SOMفقااط از یااک شاااخص باارای یااافتن تعااداد بهینااه خوشااههااا اسااتفاده کااردهانااد .در
پژوهشهای دیگری نیز چون مقاله حسینمرشدی و معماریاان ( )9459نیاز اگرچاه از چندشااخص اساتفاده
شده اما به دلیل رویکرد غیرجبرانی تأثیرات متقابل را در نظر گرفته نشده است.
به منظور توسعه این پژوهش ،بهره گیری از یک رویکرد تحلیلی توصیه میشاود .اساتفاده از رویکارد
 SOMبا ساختارهای اولیه متفاوت و مقایسه آن با پاسخ نهایی موجب تدقیق افزونتر جاواب خواهاد
شد .این رویکرد کمک میکند که حساسیت پاسخ نهایی الگوریتم دو مرحلهای  SOMرا نسابت باه
ساختار اولیه شبکه دریابیم و در نتیجه بهترین ساختار شدنی را پیدا کنایم .عاالوه بار ایان موضاوع ،باا
توجه به محدودیتهایی کاه در پایگااه داده تاأمین کنناده وجاود داشاته اسات ،در صاورت رفاع ایان
محدودیتها و استفاده از شاخصهای گستردهتر نیز میتواند به غنای این پژوهش یاری رساند.
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