
  هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله                                                                  
  17-1 ، صص1392 بهار و تابستان، 1  ي ، شماره24سال  

  دار مکاتبات  ی عهده نویسنده*  
  .۱۳۹۳/۵/۱: ، پذیرش۱۳۹۱/۵/۳: دریافت

هـای کـاربران  کاوی برای بررسی ویژگی داده های فنبه کارگیری 
  اینترنت استان تهران

  ‡و سپیده صاحبی *,†سحر صاحبی
  مرکز آمار ایران †
   شرکت ملی نفتکش ایران ‡

هـا، یـافتن  ای از دادهبه بررسی حجـم گسـترده کاوی ابزاری است که ما را قادرداده: چکیده
 از آنجـا. سـازد های کـاربردی می بینی نتایج و ایجاد مـدلها، تحلیل روابط، پیش ارتباط آن

ل شـده یشورها تبـدک ی رشد و توسعه یگسترش اینترنت در زندگی امروزی به ابزاری برا که
شورها در نظر گرفته ک ی وسعهرشد و ت یبرا یهای مختلف شاخصزان نفوذ آن در حوزهیو م
کــاوی در تحلیــل نفــوذ اینترنــت در زنــدگی اجتمــاعی  هــای داده فنتــوان از  شــود، لــذا می یم

های ارتبـاطی و  ارتباطات و زیرساخت ی اندازه بیست ساله، توسعه سند چشم .استفاده نمود
ایـن رو ز ا. های جهـانی را هـدف قـرار داده اسـت آوری اطالعات متناسـب بـا پیشـرفت فن

 ی مطالعــه ایــن مقالــه بــه. خــدمات الکترونیکــی اســت ی هیــدولــت موظــف بــه گســترش ارا
کـه روابـط و  علـت ایـن و بـه هـا پرداختـه اسـت هـای آن الگوهای رفتـاری کـاربران و ویژگی

آمده بر حسب شرایط اجتماعی هر جامعه متفاوت خواهند بود، ضرورت  پارامترهای بدست
هـای طـرح آمـارگیری از کـاربران اینترنـت  داده سپس. یت استانجام این مطالعه حائز اهم

 هــای فنمــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــا کمــک  ۱۳۸۹در ســطح اســتان تهــران بــرای ســال 
ــه داده ــاربران خوش ــاوی، ک ــده ک ــدی ش ــان  و ، بن ــی روابطــی می ــد انجمن ــتفاده از قواع ــا اس ب

ریـزی در خصـوص برای برنامـهتواند های مختلف کاربران بدست آمد که نتایج آن می ویژگی
  . های مختلف مورد استفاده قرار گیرد گسترش استفاده از اینترنت در حوزه

  .قواعد انجمنی ؛بندیخوشه ؛نترنتیاربر اک ؛نترنتیا ؛کاویداده: واژگان کلیدی
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  مقدمه -۱
منظـور  هـا بـهها و خالصه کـردن آنل دادهمنظور تجزیه و تحلی کاوی، ابزاری است که بهداده

ی ایـن وکـاابزارهـای داده. شـوددستیابی به اطالعاتی مفید و قابل استفاده، بکار گرفته مـی
های مختلف بررسی ها را از جنبهسازد که حجم وسیع دادهامکان را برای محققان فراهم می

هـای  فـنبـا کمـک . بندی کرده و روابـط بدسـت آمـده را مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد و طبقه
کاوی دو الگوی در داده. ها دست یافتتوان به روابط علی و معلولی بین داده، میکاوی داده

در یادگیری  .۲و یادگیری بدون ناظر ۱یادگیری با ناظر: متفاوت برای یادگیری موجود است
شود و پـس ه مییخاص به سیستم یادگیری ارا ی های یک مسئلهها و پاسخبا ناظر، ویژگی

ــادر خوا ــه جوابشــان مشــخص نیســت، از آن سیســتم ق ــرای مســائل مشــابه ک ــود، ب هــد ب
عصبی و  ی یند یادگیری، شبکهاشده برای این فر دو رویکرد شناخته. ه دهدیهایی را ارا پاسخ

نیسـتند و رفتـار و های مسئله مشخص در یادگیری بدون ناظر، پاسخ. درخت تصمیم است
پـاداش در نظـر گرفتـه  جریمـه و ده،شاساس تصمیم اتخاذ اما بر. شوده نمییپاسخ بهینه ارا

  ].۵[ از این دسته هستند ۴و قوانین انجمنی ۳یخوشه بند. شودمی
ه کـبـزرگ  و کوچـک یوتریامپکـ یارتبـاط یها هکشـب یشمار یوند تعداد بیپ اینترنت از

تنهـا  نترنـتیه اکفرد متصل بـه شـب یک. اطالعات متنوع است، تشکیل شده است یحاو
آن تبـادل  توانـد بـا یم ه بـوده وکن شبیاز ا ییه جزکبل ،نترنت نیستیگر ومرورگر ا مشاهده

کشورها تبدیل شده  ی در دنیای امروز اینترنت، ابزاری برای رشد و توسعه. دیاطالعات نما
شـده  هیـاسـاس تعریـف ارا بـر. شـودتـر مـی ثیر آن هر روز در ابعاد مختلف زندگی بـیشأو ت

ماهـه، در داخـل  ۱۲ ی دوره یـکتوسط مرکز آمار ایران، کاربر اینترنت فردی است که  در 
 ینترنتـیاز خدمات ا یکینترنت به هر مدت، شخصاً حداقل از یه اکشور، با اتصال به شبک

 عامـلی، تیکـترونکافت اطالعات، پست الیخدمات اینترنتی شامل در. رده باشدکاستفاده 
، خریـد و سـفارش کـاال، تلفـن زدن اینترنتـی، ینترنتی، آموزش اینترنتیا یدار ک، بانیدولت

  ].۱[ شوددانلود بازی، فیلم، عکس و غیره می
به بررسی الگوهـای رفتـاری کـاربران اینترنـت از طریـق ] ۴[، اوکازاکی ۲۰۰۶در سال 

وجـه بـه بنـدی، کـاربران را بـا تخوشـهتلفن همراه در ژاپن پرداخته و با اسـتفاده از رویکـرد 
هـل و غیـره بـه چهـار خوشـه أپارامترهایی مانند جنسیت، سن، وضـع اشـتغال، وضـعیت ت

  . تقسیم کرد
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توسط مرکز آمـار  ۱۳۸۷ماه  یطرح آمارگیری از کاربران اینترنت، برای اولین بار در د
مجـددًا بـه اجـرا درآمـد و اطالعـات  ۱۳۸۹پـس از آن ایـن طـرح در سـال . اجرا شدایران 

ــ ــاربران را ک ــاه منته ــارگ یدر دوازده م ــان آم ــه زم ــع یریب ــ یآور جم ــل از ا. ردک ــا قب ــت ن ی
شـده  هـای اعـالمها، اطالعی رسمی از ضریب نفوذ اینترنت وجود نداشـت و نـرخ یریآمارگ

 یهـای محاسـباتوردها و استفاده از فرمولاهای قبل بر اساس بربرای ضریب نفوذ در سال
های کـاربران ویژگی ی ن حوزه، بررسی و مطالعهیکی از موضوعات جالب در ای .بوده است

افـراد  ی اینترنت است، که با توجه به مشخصات فردی، تحصیلی، وضعیت شـغلی و غیـره
هـای آینـده یـاری ریـزیتواند متخصصان را بـرای برنامـهها میمتفاوت است و شناخت آن

ترنـت و الگوهـای های کـاربران اینبا این وجود مطالعات اندکی در خصوص ویژگی. رساند
هـای کـاربران در ایـن مقالـه، بـه بررسـی ویژگـی. ها در ایـران انجـام شـده اسـترفتاری آن

ترین ضریب نفـوذ اینترنـت را در  عنوان استانی که بیش به –اینترنت در سطح استان تهران 
ایـم و کـاربران در سـطح پرداختـه۱۳۸۹بـر اسـاس اطالعـات سـال  -کل کشور داشته است

اند که افـراد هـر خوشـه دارای بندی به چهار خوشه تقسیم شدهن با رویکرد خوشهاستان تهرا
تـا برخـی قـوانین  همچنـین تـالش شـده،. باشـندهای رفتـاری شـبیه بـه یکـدیگر مـیویژگی
نتایج بدست آمده از این . بیان شود دار موجود میان متغیرها از طریق قوانین انجمنی معنی

هـا خدمات اینترنتی، بانک ی دهنده هین این حوزه، مراکز ارارای متخصصاتواند بمطالعه می
  .سسات آموزشی و غیره جالب توجه باشدؤسسات مالی، مؤو م

گیـری نمونـه ی بخش دوم، به بیان نحوه: دهی شده استصورت زیر سازمان این مقاله به
بخش متغیرهای مورد استفاده، در بخش سوم توضیح داده شده و سپس در . پرداخته است

نتایج بدست آمـده، . ها استفاده شده استکاوی برای بررسی دادهچهارم از رویکردهای داده
بندی نهایی این مطالعه در بخـش اند و جمعدر بخش پنجم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

  . ششم ذکر شده است

  گیری نمونه ی شیوه -۲
، فهرسـت ین و گروهـکسـا یمعمـول یخانوارهـا یاول بـرا ی مرحلـه یریگ چارچوب نمونـه

ن فهرسـت یـا. شـور اسـتکدر  ۱۳۸۵ن سـال کنفـوس و مسـ یعموم یسرشمار یها حوزه
و  ین و گروهــکســا یمعمــول یهــا، تعــداد خانوارهــا حوزه ییایــعــالوه بــر اطالعــات جغراف

ز یـهـا ن حوزه یبنـد طبقه یاز برایمورد ن کیمک یرهایها، شامل اطالعات متغ ت حوزهیجمع
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، ین و گروهـکسـا یمعمـول یخانوارهـا یبـرا  دوم، ی مرحلـه یریگ چارچوب نمونه .باشدیم
 یسرشـمار یآبـاد/که بـر اسـاس فهرسـت بلـوکـنمونه است  یها ها در حوزه فهرست خوشه 

 یمعمـول یخانوارهـا یسـوم، بـرا ی مرحلـه یریگ چارچوب نمونـه. ساخته شده است ۱۳۸۵
 یسرشـمار یبـردار العـات فـرم فهرسـتنمونه بـر اسـاس اط یها در خوشه ین و گروهکسا

سه مرحله  یط ین و گروهکسا یمعمول یخانوارها ین طرح برایا یها نمونه. است ۱۳۸۵
 یاحتمـال یریگ دو مرحلـه و بـا اسـتفاده از روش نمونـه یطـ یا مؤسسـه یخانوارهـا یو برا

اول،  ی مرحلـه، در ین و گروهکسا یمعمول یاز خانوارها یریگ نمونه یبرا. اند انتخاب شده
ز اسـتان و کـز شهرستان مریو ن ییو روستا یهر استان بر اساس نقاط شهر یها ابتدا حوزه

 کـیمکر یـمتغ سپس بر اساس پـنج  استان، در چهار طبقه قرار گرفتند، یها ر شهرستانیسا
 محصـالن،  ان،ینـد از نسـبت سـالمندان، دانشـگاها ه عبارتکـمناسب موجود در چارچوب 

ه در کـبدسـت آمـده  یاصـل ی مؤلفـه یـک  انـه،یبرخـوردار از را ید، خانوارهـاسرپرستان مـر 
ننـده از ک ادهاستف یر نسبت خانوارهایدرصد با متغ ۸۰ش از یب یهمبستگ  ها، تر استان شیب
 یر نسـبت خانوارهـایـو متغ یاصـل ی ن مؤلفـهیـپس از آن، با استفاده از ا. نترنت داشتیا

از طبقـات  یکها در هر  حوزه  ،یفاز یبندروش خوشه کمکنترنت و با یننده از اک استفاده
 یرهـایه بـر اسـاس متغکـ ییها حوزه  ب،ین ترتیبه ا. م شدندیبه دو دسته تقس  قبل، ی مرحله
گر قرار ید ی ها در طبقه ر حوزهیطبقه و سا یکگر هستند، در یدیکمشابه  یفاز یبند خوشه
ز کـشهرسـتان مر یـکه فقـط کـبجـز اسـتان قـم   هر استان، یهان اساس حوزهیبر ا. گرفتند

نمونـه  یهـا حوزه  هر استان، ی سپس در هر طبقه. م شدندیطبقه تقس استان دارد، به هشت
ــه روش تصــادف ــه. ســاده انتخــاب شــدند یب ــه ی در مرحل از  یــکدرون هــر   ،یریگ دوم نمون

ن طرح یدر ا. ساده انتخاب شدند ینمونه به روش تصادف یها شده، خوشه انتخاب یها حوزه
، به کوچک یا آبادی کاز چند بلو یا ا مجموعهی یآباد/کبلو یکهر خوشه عبارت است از 

خـانوار  یـک ییخانوار باشد، به تنها ۱۰شامل حداقل  یآباد/کچه بلو ه چنانکب ین ترتیا
 یآبـاد/کبا بلـو یآباد/کآن بلو  خانوار داشته باشد، ۱۰تر از  مکاگر  یدهد ولیل مکیرا تش

داخـل هـر   ،یریگ سـوم نمونـه ی در مرحلـه. دهند یخوشه م یکل کیمجاور ادغام شده و تش
هـا  ن آنیه از بـکـساده انتخاب شـدند  ینمونه، ده خانوار به روش تصادف یها از خوشه یک

ن در نظـر گرفتـه یگزیجـا ی عنوان نمونه و پنج خانوار به یاصل ی عنوان نمونه پنج خانوار به
و  یو گروهـ یخـانوار معمـول ۵۲۹۸۵خانوار نمونه، شـامل  ۵۳۷۲۴طرح ن یا یبرا. شدند
   . انتخاب شده است یا خانوار مؤسسه ۷۳۹
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  متغیرهای مورد استفاده -۳
اربران کـنترنـت عبـارت بودنـد از، تعـداد یاربران اکـدر نظر گرفته شده در طـرح  یمتغیرها

، وضـع یلیتحصـ کا مـدریـدوره   ، وضـع سـواد،یو سن یجنس یها گروه کیکتف نترنت بهیا
نترنـت، تعـداد یبـه ا یدسترسـ یهـا نـوع محل کیـکتف نترنـت بـهیاربران اکـت، تعداد یفعال
بـه  ینترنت در منزل، متوسط دفعات دسترسیبه ا ینوع دسترس کیکتف نترنت بهیاربران اک
نـوع  کیـکتف نترنـت بـهیاربران اکـنترنت، تعـداد ینترنت، متوسط مدت زمان استفاده از ایا

خانوارهــا از رادیــو،  یبرخــوردار کیــکتف نترنــت بــهیاربران اکــنترنــت، تعــداد یاســتفاده از ا
  .انه در منزلیا رایتلویزیون، تلفن ثابت، همراه 

منظــور  از متغیرهــای فــوق مــورد برســی قــرار گرفتنــد، کــه بــه تعــدادی در ایــن مطالعــه،
یکـی از . شـوده مـییها ارا دستیابی به دیدگاهی مشترک، توضیحاتی درخصوص برخی از آن

ح داده یتوضـ یـکپارامترهای مورد بررسی نوع استفاده از اینترنت اسـت کـه در مـورد هـر 
ا خـدمات، سـالمت و یـاال کی افت اطالعات دربارهی، شامل درافت اطالعاتیدر. شود یم

، یدولتـ یها تعامـل بـا سـازمان. شود یم یدولت ریو غ یدولت یها ، سازمانکیخدمات پزش
ثبت  یها توان به دانلود فرم یمثال م یبرا. شود یم یشامل ارتباط دوطرفه با سازمان دولت

، شــامل ۵ییکــترونکال یها پســت .ردکــارت ســوخت و غیــره اشــاره کــ، یور ســرارکــنکنــام 
تلفـن . ق آن اسـتیـاطالعـات از طر ی هیـا ارایافت یو در یکترونکال یها استفاده از پست

. دیـنما یرا فراهم م یتلفن المهکمنظور م نترنت بهیان استفاده از اکنترنت، امیق ایزدن از طر
. شـود یارسـال م ۶گفتگـو یهـا طیه در محکـاسـت  یامیـ، پیام فـوریـا پیارسال اطالعات 

آمـوزش . شود یو غیره م کیبان یها ، شامل پرداخت قبوض، اقساط وامینترنتیا یدارکبان
هــای خــارجی، زبــان ۷، آمــوزش بــرخطیمجــاز یها ل در دانشــگاهی، شــامل تحصــینترنتــیا

د و فــروش و یــاال، شــامل خرکــا ســفارش یــد یــخر. شــود یم و غیــره یافــزار نــرم یها بســته
  ،یوتریامپکـ یتوان به دانلود باز ینترنت میگر موارد استفاده از ایاز د .شود یاال مکسفارش 

افزار،  دانلود نرم  ،یقیا موسیو یگوش دادن به راد  ون،یزیتلو یتماشا ،یقیموس  س،کع  لم،یف
ی دسترسـی بـه نحـوه. ردکصورت برخط اشاره  تاب بهکا یا دانلود روزنامه، مجله، یخواندن 

همچنـین در ایـن . شـودسیم میو بی ADSLاینترنت هوشمند، ، Dialup اینترنت، شامل
قـرار دهند، مورد بررسـی های کاربران اینترنت بر اساس فعالیتی که انجام میمقاله، ویژگی
شاغل به کسـانی گفتـه . سب شده استکساله و باالتر  ۱۰ن اطالع از افراد یا. گرفته است
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 یشـغل یه داراکـ یسـانک. انـد ردهکار کـشود که، در هفت روز گذشته حداقل یک ساعت می
انـد و پـس از  ردهکار نکـو غیـره  یل مرخصـیاز قب یدر هفت روز گذشته به علل یهستند ول

ه کـ یسـانکبـه  اریکـب. شـودادامه خواهند داد نیز شاغل محسوب مـی ار خودکرفع علت به 
. شـوداند، اطـالق مـی ار بودهک یند و در هفت روز گذشته در جستجویآ یحساب نم شاغل به
شـوند و طبـق  یار محسـوب نمکـ یایـار جویکه شاغل و بکشود گفته می یسانکبه  محصل
، شامل افراد ارکدرآمد بدون  یدارا. شوند یم یشور محصل تلقک یآموزش یرسم یها برنامه

 یه درآمـدهاکـشـود گفتـه مـی یسـانکشود بلکـه بـه  یار و محصل نمک یایار جویکشاغل، ب
سـود سـهام  و مسـتغالت،  کدرآمد امـال فه، ی، حقوق وظیمانند حقوق بازنشستگ یمستمر

 یار، محصل و داراک یایار جویکه شاغل، بکشود گفته می یسانک، به دار خانه. وغیره دارند
در هفــت روز گذشــته بــه  بــر اظهــار پاســخگو،  نــد و بنــایآ یحســاب نم ار بهکــدرآمــد بــدون 

از  یک  چیت در هیه از نظر وضع فعالک ر برای افرادی استیسا . اند مشغول بوده یدار خانه
ان و شوند، سـالمند یور آماده مکنکت در کشر یه براک یافراد(رند یگ یباال قرار نم یها گروه
بنـدی و کدگـذاری  ی دسـتهررسی در این مقالـه و نحـوهمتغیرهای مورد ب ۱در جدول  ).غیره

  . این متغیرها آورده شده است

کـــاوی و رویکردهـــای آن در بررســـی الگوهـــای رفتـــاری اســـتفاده از داده -۴
  کاربران اینترنت

  بندی کاربران اینترنت در سطح استان تهرانخوشه -۱-۴
هـا بـه های مجـزا بـر اسـاس شـباهت دادهبندی، تفکیک مشاهدات به دستههدف از خوشه

ترین شباهت بـه یکـدیگر هسـتند و  که اعضای هر دسته دارای بیش طوری یکدیگر است؛ به
اسـاس  های مختلف این رویکرد بـرتفاوت الگوریتم. اندهای دیگر متفاوتبا اعضای دسته

هــای یکــی از الگــوریتم K-means .باشــدهــا از شــباهت مــیتعریــف هــر یــک از آن
بنـدی بـرای متغیرهـای کمـی طراحـی هـای خوشـهالگوریتم .این رویکرد است ی شده شناخته

 ۸ایـن مطالعـه از نـوع کیفـیمتغیرهـای کـه متغیرهـای مسـئله، ماننـد  صورتی اند و درشده
ابتدا این متغیرهـا را بـه متغیرهـای عـددی تبـدیل کـرده و  ۹ ۱۲-افزار کلمنتاینباشند، نرم

  هـا از بنـدی دادهدر ایـن مطالعـه، خوشـه ].۲[ کندها را محاسبه میمیان آن ی سپس فاصله
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  متغیرهای مورد بررسی-۱جدول
  بندی دسته  متغیرها
  .زن )۲(مرد؛ ) ۱(  جنسیت

   
 ۶۰) ۵(؛ ۴۶-۶۰) ۴(؛ ۳۱-٤۵ )۳(؛ ۱۹-۳۰ )۲(؛ ۱۸تـر از  کم) ۱(  سن

  .سال به باال
   

دانشـگاهی، سـوادآموز و  راهنمایی، متوسطه، دیپلم و پیش ابتدایی،) ۱(  مدرک تحصیلی
کارشناسـی ارشـد و دکتـری ) ۳(کاردانی و کارشناسی، ) ۲( غیر رسمی؛

  .دکتری تخصصی) ۴(ای؛ حرفه
   

) ۵(دارای درآمد بدون کـار؛ ) ۴(محصل؛ ) ۳(کار؛ بی )۲(شاغل؛ ) ۱(  وضع فعالیت
  .سایر) ۶(دار؛ خانه

   
نـت، کتابخانـه، کافی) ۳(محل تحصیل و کار؛ ) ۲(محل سکونت؛ ) ۱(  محل دسترسی به اینترنت

، GPS هـاتلفـن همـراه و سـایر دسـتگاه) ۴(منزل افـراد دیگـر و سـایر، 
PDA.  

   
بار در هفته ولی نه هر روز؛ حداقل یک )۲(بار در روز؛ حداقل یک) ۱(  تناوب دسترسی به اینترنت

  .بار در ماهتر از یک کم) ۴(بار در ماه ولی نه هر هفته؛ حداقل یک) ۳(
   

دریافت اطالعات در ارتباط با کاال و خدمات، سـالمتی و خـدمات ) ۱(  نوع استفاده از اینترنت
بازی و دانلـود ) ۳(آموزش اینترنتی؛ ) ۲(های دولتی؛ پزشکی و سازمان
افـزار، موسـیقی و غیـره و خوانـدن مجلـه و روزنامـه و  عکس، فیلم، نـرم

ــا ســازمان) ۴( ؛غیــره فرســتادن و دریافــت ) ۵(؛ هــای دولتــیتعامــل ب
ارسال اطالعات یا پیـام فـوری؛ ) ۷(تلفن زدن از اینترنت؛ ) ۶(ایمیل؛ 

   .بانکداری اینترنتی) ۹(خرید یا سفارش کاال و خدمات؛ ) ۸(
   

برای افرادی کـه (دسترسی به اینترنت  ی نحوه
ــــتفاده  ــــت اس در محــــل ســــکونت از اینترن

  )کنند می

)۱ ( Dialup؛و اینترنت هوشمند )۲( ADSL ؛)سیم وایمکـس بی) ۳ 
  .سایر) ۴(و انواع دیگر؛ 

  
در ایـن  ها به چهار خوشه تقسیم شدند،انجام شده است، داده۱۲ -کلمنتاین افزارطریق نرم

بار تکرار خطای الگوریتم بـه  ۱۳ها جالب توجه بود و پس از میان خوشه تمایزبندی، دسته
ــید ۰/۰ ــه. رس ــه ب ــت ک ــا اس ــات خط ــوع مربع ــوریتم مجم ــای الگ ــور از خط ــورت  منظ ص ∑ ∑ 𝑥( ) − 𝑐 ۲

در ایـن رابطـه فاصـله میـان پـارامتر مـورد . شـودمحاسبه می ۱۱
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)((بررسی  j
ix ( خوشه از مرکز))( j

ix (ر اپارامترهـا بـه چهـ ۲در جـدول . شـودمحاسبه مـی
  . انداند و درصد هر یک از پارامترها در این جدول نشان داده شدهخوشه تقسیم شده

درصد افراد ایـن  ۵۷کاربر تهرانی است،  ۲۹۳اول، شامل  ی دهد خوشهنشان می ۲جدول 
. تـری نسـبت بـه مردهـا دارنـد هـا سـهم بـیشگروه زن هستند و تنهـا گروهـی اسـت کـه زن

تری را به خود اختصاص داده اسـت  سال درصد بیش ۴۵تا  ۳۱تر از  سنی کم همچنین گروه
 ۶۳. سـال هسـتند ۶۰تـر از  تـا کـم ۱۹در گروه سنی ) درصد ۹۱(افراد این گروه  ی و عمده

هـا درصـد آن ۳۴و  درصد افراد این خوشه، دارای سـطح تحصـیالت کـاردانی و کارشناسـی
بار در ماه ولی  درصد این افراد حداقل یک ۷۰بیش از  .دار هستند درصد خانه ۲۸شاغل و 

یـا اینترنـت  Dial upدر محل سـکونت و بـا اسـتفاده از ) درصد ۹۷(نه هر هفته و عمدتاً 
درصد افـراد از دریافـت  ۱۷در این گروه . اندکردهاز اینترنت استفاده ) درصد ۹۲(هوشمند 

... درصد از افراد این خوشه برای بازی و دانلود عکس، فـیلم و  ۹اند و اطالعات بهره برده
موارد استفاده سهم بسـیار کمـی را بـه خـود اختصـاص  ی کنند و بقیهاز اینترنت استفاده می

مـرد ) درصـد ۷۶(افراد این گروه  ی عمده. است نفر ۲۹۶دوم  ی جمعیت خوشه .داده است
 ۸۰سـال و بـیش از  ۴۵تـا  ۳۱هستند و بیش از نیمـی از افـراد ایـن گـروه در گـروه سـنی 

از ) درصـد ۵۳(تقریبـًا تحصـیالت نیمـی . سـال قـرار دارنـد ۴۵تا  ۱۹درصد در گروه سنی 
 ۹۰. درصد افراد ایـن گـروه شـاغل هسـتند ۹۰ه و افراد این گروه کاردانی و کارشناسی بود

. کننـددرصد افراد این گروه در محل سکونت و محل کار و تحصیل از اینترنت استفاده مـی
درصـد حـداقل  ۲۶بـار در روز و بـیش از یـک) درصد ۵۷(بیش از نیمی از افراد این گروه 

افراد این گروه بـه  ی استفادهنوع . بار در هفته ولی نه هر روز به اینترنت دسترسی دارندیک
ــاالترین ســهم اســتفاده، عبــارت اســت از دریافــت اطالعــات  درصــد، پســت  ۸۴ترتیــب ب

درصد و پس از آن بانکـداری  ۴۲٫۶ های دولتیدرصد، و تعامل با سازمان ۵۰الکترونیک 
در ترین تعـداد افـراد را  نفر بیش ۳۹۱های سوم با خوشه .اینترنتی، بازی ودانلود قرار دارد

 ۹۴(افراد این گروه  ی درصد افراد این خوشه مرد هستند و عمده ۶۰. خود جای داده است
ــروه ســنی ) درصــد ــا  ۱۹در گ ــد،  ۳۰ت ــرار دارن ــراد ایــن  ۶۵ســال ق ــروه درصــد اف دارای گ

درصد افراد این گروه محصل هستند، این افراد  ۸۲تحصیالت کاردانی و کارشناسی بوده و 
کننـد و  بـیش از نیمـی از افـراد حصیل از اینترنت اسـتفاده مـیعمدتاً در محل سکونت و ت

بـار در هفتـه و نـه هـر روز از درصد افراد حداقل یک ۲۲بار در روز و این گروه حداقل یک
، پست )درصد ۷۷(افراد این گروه عمدتاً سرگرمی  ی نوع استفاده .کننداینترنت استفاده می
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درصد افراد از طریق  ۵۰. است) درصد ۶۱(ت و دریافت اطالعا) درصد ۷۲(الکترونیکی 
Dial up  درصد از طریق ۱۱و ADSL در . در محل سکونت به اینترنت وصل می شـوند

افـراد ایـن  ی ها مرد هستند و عمـدهدرصد آن ۶۰نفر قرار دارند که  ۲۶۸های چهارم خوشه
 ۹۵اسـت کـه  با توجه به سن افراد گـروه بـدیهی .سال سن دارند ۱۸زیر ) درصد ۷۱(گروه 

درصـد  ۷۸ها محصل باشند، درصد آن ۷۴تر و درصد افراد دارای تحصیالت دیپلم و پائین
منظـور سـرگرمی  کننـد و عمـدتاً بـهافراد این گروه، در محل سکونت از اینترنت استفاده مـی

و آمـوزش ) درصـد ۱۷(، پسـت الکترونیـک )درصـد ۲۳(، دریافت اطالعات )درصد ۷۹(
در ضـمن ایـن افـراد بـرای اسـتفاده از . کننـداز اینترنـت اسـتفاده مـی) درصد ۱۶(اینترنتی 

درصـد اسـتفاده  ۱۳بـا  ADSLدرصـد و  ۶۹بـا  Dial upاینترنـت در محـل سـکونت از 
  .کنند می
  

 نبندی کاربران اینترنتی در سطح استان تهرانتایج حاصل از خوشه-۲جدول

  کل کاربران  پارامترها
  تهرانی

 چهارم ی خوشه سوم ی خوشه دوم ی خوشه اول ی خوشه

  جنسیت 
  مرد
  زن

 
۱/۶۰ 
۹/۳۹  

  
۳/۴۳  
۷/۵۶  

  
۰/۷۶  
۰/۲۴  

  
۰/۶۰  
۰/۴۰  

  
۸/۶۰  
۲/۳۹  

  
            سن

۱۸<  ۵/۱۶ ۷/۱ ۷/۰ ۱/۲ ۳/۷۱ 
۱۹-۳۰ ۶/۴۸ ۴/۲۹  ۵/۳۳  ۹/۹۳  ۲/۲۰  
۳۱-۴۵ ۴/۲۲ ۱/۳۳  ۴/۵۲  ۱/۳۳  ۰/۶  
۴۶-۶۰ 

>۶۰ 
۳/۱۰ 
۱/۲ 

۷/۲۸ 
۲/۷  

۵/۱۲ 
۰/۱  

۸/۰ 
۸/۰  

۹/۱ 
۸/۰  

  
           مدرک تحصیلی
  ۸/۹۴  ۹/۴  ۰/۲۸  ۷/۳۱ ۰/۳۶  تردیپلم و پایین

  ۵/۴  ۲/۶۵  ۷/۵۳  ۴/۶۳  ۰/۴۹  کاردانی و کارشناسی
  کارشناسی ارشد
  ۴/۰  ۳/۲۶  ۲/۱۵  ۸/۴  ۱/۱۳  ایو دکتری حرفه

  ۴/۰  ۶/۳  ۰/۳  ۳/۰  ۰/۲  دکتری تخصصی
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  نبندی کاربران اینترنتی در سطح استان تهرانتایج حاصل از خوشه-۲جدولیادامه

  کل کاربران  پارامترها
  تهرانی

 چهارم ی خوشه سوم ی خوشه دوم ی خوشه اول ی خوشه

           وضع فعالیت
  ۷/۱۲  ۷/۱۰  ۹/۹۰  ۸/۳۳ ۶/۳۵  شاغل

  ۷/۳  ۶/۳  ۴/۲  ۵/۸ ۵/۴  کاربی
  ۵/۷۳  ۶/۸۱  ۰/۳  ۹/۷ ۰/۴۴  محصل
  ۵/۱  ۳/۰  ۴/۱  ۱/۱۸ ۵/۰  درآمد بدون کار دارای
  ۴/۳  ۸/۱  ۴/۱  ۳/۲۸ ۳/۸  دارخانه
  ۴/۳  ۱/۲  ۰/۱  ۴/۳ ۴/۲  سایر

  
            محل دسترسی به اینترنت

  ۶/۷۷  ۵/۴۳  ۵/۳۵  ۹/۹۶ ۵/۶۱  محل سکونت
  ۶/۲  ۱/۶  ۰/۲۱  ۰/۱  ۷/۷  محل کار و تحصیل
  کافی نت، کتابخانه 
  ۸/۱۰  ۳/۳  ۷/۲  ۳/۰  ۱/۴  و منزل افراد دیگر 

  تلفن همراه و
  ۵/۱  ۰/۱  ۴/۱  ۰/۰  ۰/۱  هاسایر دستگاه

  محل سکونت و
  ۱/۱  ۴/۱۷  ۸/۳۳  ۷/۰  ۹/۱۳  و تحصیل کار 

  محل سکونت و 
  ۱/۴  ۴/۴  ۳/۰  ۰/۱  ۶/۲  ...نت و کتابخانه و  کافی

  محل سکونت 
  ۰/۰  ۵/۰  ۳/۰  ۰/۰  ۲/۰  و تلفن همراه

  و تحصیل و محل کار
  ۸/۰  ۱/۳  ۷/۰  ۰/۰  ۳/۱  ...نت و  کافی 

  محل کار و تحصیل 
  ۰/۰  ۵/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۲/۰  ...و تلفن همراه و 

  نت، کتابخانه  کافی
  ۸/۰  ۳/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۲/۰  ...و تلفن همراه و 

  و محل سکونت، کار
  ۴/۰  ۶/۱۵  ۴/۲  ۰/۰  ۵/۵  ...نت و  تحصیل و کافی
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  نتهرابندی کاربران اینترنتی در سطح استان نتایج حاصل از خوشه-۲جدولیادامه

  کل کاربران  پارامترها
  تهرانی

 چهارم ی خوشه سوم ی خوشه دوم ی خوشه اول ی خوشه

  محل سکونت، کار و
  ۰/۰  ۳/۱  ۳/۰  ۰/۰  ۵/۰  تحصیل و تلفن همراه

  محل سکونت، 
  نت و کتابخانه  کافی

  ...و تلفن همراه و 
۳/۰  ۰/۰  ۳/۰  ۵/۰  ۴/۰  

  محل سکونت، کار 
  نت تحصیل، کافی و

  و کتابخانه و
  ...تلفن همراه و 

۰/۱  ۰/۰  ۷/۰  ۶/۲  ۰/۰  

            
            تناوب دسترسی به اینترنت

  ۱/۲۳  ۲/۵۴  ۸/۵۷  ۴/۴ ۷/۳۶  بار در روز حداقل یک
  بار در هفته حداقل یک

  ۰/۳۱  ۰/۲۲  ۰/۲۶  ۶/۱۱  ۴/۲۲  ولی نه هر روز

  بار در ماه حداقل یک
  ۵/۲۶  ۰/۹  ۴/۷  ۵/۷۷  ۵/۲۸  ولی نه هر هفته

  ۴/۱۹  ۸/۱۴  ۸/۸  ۵/۶  ۴/۱۲  بار در ماهکمتر از یک
            

            نوع استفاده از اینترنت 
  ۱/۲۳  ۹/۴۰  ۸/۸۴  ۱/۱۷  ۲/۴۸  دریافت اطالعات

  ۷/۶  ۰/۲۴  ۲/۱۴  ۴/۳  ۱/۱۳  ارسال اطالعات یا پیام
  ۸/۱۶  ۴/۷۲  ۰/۵۰  ۴/۳  ۰/۳۹  پست الکترونیک
  هایتعامل با سازمان

  ۳/۹  ۰/۲۰  ۶/۴۲  ۸/۴  ۵/۱۹  دولتی

  ۵/۴  ۷/۲۰  ۰/۲۸  ۴/۳  ۹/۱۴  داری اینترنتیبانک
  ۷/۱۵  ۸/۲۰  ۸/۷  ۸/۳  ۶/۱۲  آموزش اینترنتی
  خرید یا سفارش
  ۷/۳  ۳/۱۲  ۵/۱۵  ۱/۲  ۸/۸  کاال و خدمات
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  نبندی کاربران اینترنتی در سطح استان تهرانتایج حاصل از خوشه-۲جدولیادامه

  کل کاربران  پارامترها
  تهرانی

 چهارم ی خوشه سوم ی خوشه دوم ی خوشه اول ی خوشه

  ۱/۷۹  ۸/۷۷  ۳/۲۳  ۲/۹  ۰/۴۹  سرگرمی
  ۸/۰  ۶/۲  ۷/۵  ۴/۱  ۶/۲  تلفن اینترنتی

            
            دسترسی به اینترنت ی نحوه

Dial up و اینترنت  
  ۴/۶۹  ۴/۵۰  ۱/۵۹  ۲/۹۲  ۱/۶۷  هوشمند

ADSL  ۳/۱۰  ۸/۳  ۹/۱۳  ۵/۱۰  ۱/۱۳  
  بیسیم وایمکس و

  ۱/۱  ۳/۰  ۴/۲  ۰/۰  ۹/۰  انواع دیگر

Dial up و اینترنت  
  ADLS  ۱/۰  ۳/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۴/۰و هوشمند

  ۸/۰  ۳/۲  ۰/۲  ۰/۰  ۴/۱  سایر

  وانین انجمنی ق -۲-۴
های یادگیری بدون نـاظر اسـت و بـه ترین رویکردهای روشاین قوانین که یکی از پرکاربرد

 ی هـا، مطالعـهپردازد و به دنبال تحلیـل وابسـتگیهامیهای دادهویژگییافتن روابطی میان 
هـای موجـود بـه دنبـال الگـوریتم. ها و خصوصیاتی است که با یکدیگر همراه هستندویژگی

تـرین  بـیش. کاهش ارتباط میان دو یـا چنـد خصوصـیت هسـتند منظور استخراج قوانین به
ایـن قـوانین کـه . اسـت ۱۰ص تحلیل سبد خریـدخصو قوانین انجمنی در اقتصاد و به کاربرد

توانند الگوها و رفتارهای جالبی را میان شوند، میبیان می »۱۲گاه آن«و » ۱۱اگر« صورت به
همچنـین بـرای نشـان دادن  .هـا نشـان دهنـدداده ی برخی از متغیرهای موجود در مجموعـه

نیــز  ۱۴و اطمینـان ۱۳میـزان ســودمندی و اطمینـان روابــط بدسـت آمــده دو معیـار پشــتیبان
YXصورت  شده به اگر قانون استخراج]. ۳[ شوندتعریف می   باشـد، معیـار پشـتیبان

هایی در کل مجموعه است که شامل هر دو  تراکنش ی درصد یا تعداد مجموعه ی دهنده نشان
خـاص را  ی باشد و معیار اطمینان نیز میزان وابستگی یک مشخصـه Yو  X ی مجموعه

  .نمایددیگر بیان می ی به مشخصه
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𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 (𝑌|𝑋) = sup 𝑝𝑜𝑟𝑡(𝑋 ∪ 𝑌) sup 𝑝𝑜𝑟𝑡(𝑋)⁄ . 
در ایـن . اسـت ۱۵های قوانین انجمنـی، الگـوریتم اپریـوریترین الگوریتمشدهیکی از شناخته

-میان پارامترهای مسئله از این الگوریتم در نرم افزار کلمنتـاین مطالعه برای یافتن قوانین
  .]۲[بهره گرفته شده است  ۱۲

صـورت متغیـر ورودی و  افزار، ابتدا تمامی متغیرها هـم بـهبرای اجرای این الگوریتم در نرم
درصد و حداقل میـزان  ۱۰حداقل معیار پشتیبان برابر با . هم خروجی در نظر گرفته شدند

 ۳۹٫۱۶۹، تعـداد  اپریـوری بـا اجـرای الگـوریتم. درصد قـرار داده شـد ۷۰ن برابر با اطمینا
شـده، تعـدادی از ایـن قـوانین کـه بیـانگر  هـای انجـامت آمد، که پـس از بررسـیقانون بدس

جـدول . های جالب توجه کاربران اینترنت در استان تهران بودند، اسـتخراج گردیدنـدویژگی
  . باشدانین میبیانگر تعدادی از این قو ۳

 و تحلیل نتایج تجزیه -۵
های جمعیتی کاربران اینترنـت در سـطح اسـتان تهـران در این بخش ابتدا به بررسی ویژگی

های هر خوشه مـورد مطالعـه بندی و ویژگیپرداخته شده، سپس نتایج بدست آمده از خوشه
  .قرار گرفته است
درصـد کـاربران مـرد هسـتند و  ۶۰دهـد، های کاربران اینترنت نشان مـیبررسی ویژگی

درصـد ایـن  ۸۰قـرار دارنـد، ) سـال ۴۵تـا  ۱۹(های سنی جوان و میانسال عمدتاً در گروه
هـا دارای مـدرک کـاردانی و کارشناســی افـراد محصـل و شـاغل بـوده و تقریبـًا نیمـی از آن

درصد  ۷۷. کاربران تهرانی عمدتاً در محل سکونت  خود به اینترنت دسترسی دارند. هستند
بــه اینترنــت متصــل  ADSL ، اینترنــت هوشــمند وDial upهــا در محــل ســکونت بــا آن
و کـاربران تهرانـی عمـدتاً  ای داردو اینترنـت هوشـمند سـهم عمـده Dial upشـوند کـه  مـی
و پسـت الکترونیـک ) درصـد ۴۹(، بازی و دانلود )درصد ۴۸( منظور دریافت اطالعات به
  .کنندیاز اینترنت استفاده م) درصد ۳۹(

. شـودهای هر خوشه، پرداخته مـیویژگیی  ی عمدههیبه ارا ۲با استفاده از نتایج جدول 
ســال بــا تحصــیالت کــاردانی و کارشناســی  ۴۵تــا  ۳۱اول را عمــدتاً زنــانی بــین  ی خوشــه

  منظور دریافت اطالعات و دانلود  بار در ماه و نه هر هفته بهدهد که حداقل یکتشکیل می
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  آمده از قوانین انجمنی برای کاربران اینترنت در سطح استان تهراننتایج بدست-۳جدول
  گاه آن  اگر  پشتیبان  اطمینان
  سال ۱۸زیر : سن  ۱۰٫۴  ۹۹٫۴

  عدم استفاده: خدمات دولتی
  محصل: وضع فعالیت

  عدم استفاده: کسب و کار اینترنتی

        
  بار در روز حداقل یک: تناوب دسترسی  ۱۰٫۹  ۹۱٫۵

  محل سکونت و سایر نقاط: دسترسیمحل 
  مرد: جنسیت
  عدم استفاده: بانکداری

  محصل: وضع فعالیت

        
  و هوشمند Dial up: ی دسترسی نحوه  ۱۰٫۲  ۹۱٫۵

  مرد: جنسیت
  استفاده: دریافت اطالعات

  عدم استفاده: یا سفارش کاالخرید و 

        
  تر دیپلم و پایین: مدرک تحصیلی  ۱۰٫۱  ۹۱٫۲

  و هوشمند Dial up: ی دسترسی نحوه
  عدم استفاده: پست الکترونیک

  عدم استفاده: آموزش اینترنتی

        
  بار در روز حداقل یک: تناوب دسترسی  ۱۳٫۴  ۷۰٫۱

  استفاده: دریافت اطالعات
  عدم استفاده: آموزش اینترنتی

  استفاده: پست الکترونیک

        
  محل سکونت: محل دسترسی  ۱۷٫۳  ۷۰٫۳

  عدم استفاده: دولتیتعامل 
  عدم استفاده: آموزش اینترنتی

  عدم استفاده: داری اینترنتی بانک

 Dial up: ی دسترسی نحوه

        
  تر دیپلم و پایین: مدرک تحصیلی  ۱۱٫۳  ۷۰٫۳

  استفاده: دریافت اطالعات
  عدم استفاده: آموزش اینترنتی

  عدم استفاده: داری اینترنتی بانک

 Dial up: ی دسترسی نحوه

  
 ۴۵تا  ۳۱دوم را عمدتاً مردانی بین  ی خوشه. کنندو فیلم از اینترنت استفاده میعکس 

بـار در دهد که شاغل بوده و حداقل یکسال با تحصیالت کاردانی و کارشناسی تشکیل می
منظـور  بـار در هفتـه و نـه هـر روز در محـل سـکونت، کـار و تحصـیل بـهروز یا حداقل یک

هـای دولتـی از اینترنـت اسـتفاده الکترونیک و تعامل با سـازماندریافت اطالعات، پست 
سـال بـا تحصـیالت کـاردانی و  ۳۱تـا  ۱۹سـوم را عمـدتاً مردانـی بـین  ی خوشـه. کننـدمی
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بـار در بـار در روز یـا حـداقل یـکدهد که محصل بوده و حداقل یککارشناسی تشکیل می
کترونیـک، بـازی و دانلـود عکـس و منظور دریافت اطالعات، پست ال هفته و نه هر روز به

سـال بـا تحصـیالت  ۱۸چهارم عمدتاً مردان زیـر  ی خوشه. کنندفیلم از اینترنت استفاده می
منظور دریافت اطالعات، پسـت الکترونیـک و  تر هستند که محصل بوده و بهدیپلم و پایین

  .کنندآموزش اینترنتی، بازی و دانلود عکس و فیلم از اینترنت استفاده می
هـا از خریـد و سـفارش تفکیک خوشه کاربران اینترنت در استان تهران، در مجموع و به

انـد کـه نشـان از عـدم گسـترش خریـد تـرین اسـتفاده را داشـته کاال و تلفن زدن اینترنتی کـم
هـا نیـز اینترنتی در کشور است، که این امر از طرف عرضه کنندگان محصوالت و فروشـگاه

شود، در حالی که گسترش این امر و توجـه یغاتی روی آن انجام نمیمورد توجه نیست و تبل
داری و آموزش اینترنتی در شـهری ماننـد تهـران، حجـم بـاالیی از رفـت و آمـدهای  به بانک

  .دهدداخل شهری را کاهش می
مـانعی بـرای  Dial upدهـد، اسـتفاده از نشان مـی ۳قوانین انجمنی مندرج در جدول 

همچنـین سـطح . داری و آموزش اینترنتی اسـتز خدماتی همچون بانکگیری کاربران ا بهره
  . ثیرگذار باشدأتواند در این مسئله تتحصیالت افراد نیز می

  گیری نتیجهبحث و  -۶
هـای اسـتفاده و ویژگـی ی با توجه به نفوذ و گسترش اینترنت در سطح کشور، بررسی نحـوه

باشد، که تاکنون مورد بررسی قـرار نگرفتـه کاربران اینترنت یکی از مسائل جالب توجه می
بر اساس اطالعات آخرین طرح  -های کاربران تهرانی این مطالعه، به بررسی ویژگی. است

هـای برای یافتن الگوهای رفتـاری و ویژگـی. پرداخته است  -آمارگیری از کاربران اینترنت
وانین انجمنـی اسـتفاده شـده بندی و قـکاوی یعنی خوشهکاربران از دو رویکرد کاربردی داده

ترتیب بازی و دانلود، دریافت اطالعات و پسـت  به دهد،نتایج این تحقیق نشان می. است
پـس از آن . ترین سهم استفاده از اینترنت را به خود اختصـاص داده اسـت الکترونیک بیش
دلیـل  ههای دولتی و بانکداری اینترنتی قـرار دارد کـه گسـترش ایـن امـر بـتعامل با سازمان

حضـوری برخـی خـدمات  ی هیـگسترش دولت الکترونیک و عـدم ارا های دولت برایتالش
گسـترش خـدماتی نظیـر  امـا. و غیره است ها، کارت سوخت، یارانهآزمون نامهمچون ثبت

سسـات ؤتـری از جانـب مسـئولین، م های بیشداری و آموزش اینترنتی نیازمند تالشبانک
گـاهی شـهروندان .  باشدهای اینترنتی میندگان سرویسده هیمالی و آموزشی و ارا ارتقای آ
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توانـد بـه هـا مـیسازی و آموزش فرایند ثبت تـراکنشبانکی، ساده ی از میزان امنیت شبکه
در ضـمن گسـترش . داری اینترنتـی در سـطح جامعـه منجـر شـودافزایش اسـتفاده از بانـک

ن و تقاضاکنندگان و ایجاد بسترهای کنندگافرهنگ خرید اینترنتی میان هر دو طرف عرضه
  .  تواند به کاهش رفت و آمدها در تهران کمک نمایدمناسب می

  توضیحات
1. Supervised learning 
2. Unsupervised learning 
3. Clustering 
4. Association rules 
5. E-mail 
6. Chat 
7. On-Line 
8. Categorical 
9. Clementine 12 

10. Market basket analysis 
11. If 
12. Then 
13. Support 
14. Confidence 
15. Apriori 

  ها مرجع
  .تهراننتایج طرح آمارگیری از کاربران اینترنت،  ی نشریه).۱۳۸۹( مرکز آمار ایران  ]١[

[2] Clementine® 12.0 Algorithms Guide; http://www.spss.com 
[3] Han, J. and Kamber, M. (2006). Data Mining Concept and Techniques, 

second edition.Morgan Kaufmann Publishers is an imprint of Elsevier; 
San Francisco, CA. 
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[4] Okazaki, S. (2006).What do we know about mobile internet adopters? 
A cluster analysis. Information and Management, 43, 127-141. 

[5] Pietquin, O. (2004).A Framework for Unsupervised Learning of 
Dialogue Strategies; Presses universitaires de Louvain; Belguim. 
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