
  

 

  
  

یک دی ت وب کار دل چار م ی داده کاوی   ا   سازی 
 
  
 

    الهام آخوندزاده،  محمد احمدوند علی

  :دهچکی
ترین ابزارهای تحلیل داده و اطالعات، مورد توجه بسـیاری از  اکاوی به عنوان یکی از کارداده

هـای مختلـف ایـن ابـزار در      ها و الگوریتم کاربرد تکنیک. محققان و پژوهشگران قرار گرفته است
چنـین   هـم  های مختلفی از جمله مدیریت ارتباط بـا مشـتری، مـدیریت و کشـف فریـب و      حوزه
توانـد بـه    هـایی کـه مـی    یکی از حـوزه . شاهدی بر این مدعا است.. های پزشکی، ورزشی و  حوزه

. کاوی مورد توجه قرار گیرد، مسائل مرتبط با پلیس است های کاربردی داده از زمینه یعنوان یک
بینـی   شهای پـی  کاوی به ویژه تکنیک های مختلف داده بر اساس تحقیقات انجام شده، الگوریتم

های اخیـر رونـد رو بـه     ای مختلف مرتبط با پلیس مورد استفاده قرار گرفته و در ساله در حوزه
هـای مختلفـی    شود کاربردهای ایـن ابـزار در حـوزه    در این مقاله سعی می. رشدی داشته است

گیری از جرائم مورد بررسی قرار گرفته و یـک   بینی جرائم و پیش چون شناسایی جرائم، پیش هم
  .این اساس ارائه گردد چارچوب کاربردی بر

  

   :ها کلید واژه

.گیری بینی، پیشکاوی، جرم، پیشداده

                                                      
  .alimohammad.ahmadvand@gmail.comدکتری مدیریت، دانشیار گروه صنایع، دانشگاه امام حسین . 

ــنایع  .  ــی صـ ــد مهندسـ ــناس ارشـ ــنایع  -کارشـ ــروه صـ ــی   -گـ ــی و مهندسـ ــکده فنـ ــاهد،   -دانشـ ــگاه شـ دانشـ
e.akhondzadeh.n@gmail.com 
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ه و نا  س، سال دوما ی پ سا ماره م ا  ،٣٠ 
  مقدمه 
ها است و به عنوان مهمترین مرحلـه  به معنای استخراج دانش از حجم عظیم داده 1کاویداده

نظیـر   از چندین رشته علمـی زمان  طور هم این ابزار به. در فرایند کشف دانش معرفی شده است
شناسـایی الگـو،    هـای عصـبی،  هوش مصنوعی، یادگیری ماشـین، شـبکه  آمار،  گاه داده،پای فناوری
و بازنمایی  5محاسبات سرعت باال ،4، بازیابی اطالعات3، حصول دانش2های مبتنی بر دانش سیستم

در کشف دانش مفید سازمانی مـورد توجـه    ترین تکنیکابه عنوان کاربهره برده و  6بصری داده
 8بینانهو پیش 7کاوی اعم از ابزارهای توصیفیهای دادهتکنیک. ن قرار گرفته استسیاری از محققاب

از . های مختلفی وارد شده و حجم عظیمی از تحقیقات را به خـود اختصـاص داده اسـت   در حوزه
مـدیریتی، پزشـکی، ورزشـی،    توان به کاربردهای تجـاری،  کاوی می های کاربردی دادهجمله حوزه

یکـی   ).Han & Kamber, 2006(اشاره کرد  10کاویو متن 9کاوییت مالی، وباقتصادسنجی، مدیر
کاوی مورد توجه قرار گرفته، مسـائل مـرتبط بـا     های اخیر به عنوان دادههایی که در سال از حوزه

پلیس است و در این میان یکی از موضوعاتی که حجم زیادی از تحقیقات را بـه خـود اختصـاص    
چنین عوامـل   ها و هم گیری از آن بینی و پیش شناسایی جرائم، پیش. ستسازی جرائم ا داده، مدل

هـای   شناسـی و تکنیـک   تأثیرگذار در ارتکاب جرائم مسائلی هستند که با استفاده از مفاهیم جـرم 
- های مختلف داده شود کاربرد تکنیکدر این مقاله سعی می. اند کاوی مورد تحلیل قرار گرفتهداده

بندی و چارچوب کاربردی بر ایـن  ت مورد بررسی قرار گرفته و یک دستهکاوی در این موضوعا
  . اساس ارائه گردد

کاوی پرداخته و مفاهیم مرتبط بـا  بعدی به مرور ادبیات مرتبط با دادهبدین منظور در بخش 
در ادامـه کاربردهـای   . شـود های مختلف آن، به صـورت خالصـه بیـان مـی    این ابزار و تکنیک

                                                      
1. Data Mining 
2. Knowledge-Based System 
3. Knowledge-Acquisition 
4. Information Retrieval 
5. High-Performance Computing 
6. Data Visualization 
7. Descriptive 
8. Predictive 
9. Web Mining 
10. Text Mining 
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یک دی ت وب کار دلچار مسازیی داده کاوی   ا
کـاوی   های داده لیس مورد بررسی قرار گرفته و یک چارچوب کاربردی از تکنیککاوی در پ داده

  . شود در انتها نیز به نتایج و برخی نکات قابل توجه اشاره می. گردد در این حوزه ارائه می

  کاویتعریف داده
کاوی به معنای استخراج یا کـاوش دانـش از مقـادیر    ، داده)2006(بر اساس نظر هن و کمبر

جایگـاه  . ها است و به عنوان مهمترین مرحله در فرایند کشف دانش معرفی شده استادهعظیم د
  .نشان داده شده است) 1(ی  ها در شکل شماره اصلی استخراج دانش و کاوش داده

  
  )Han & Kamber, 2006(مراحل فرایند کشف دانش و جایگاه داده کاوی ): 1(ی   شکل شماره

 بانک
هاداده

 انتقال داده
های مورد نیاز با توجه  انتخاب داده

 به هدف و مسأله مورد بررسی

 پیش پردازش

 تبدیل داده

 داده کاوی

 ارزیابی و اعتبارسنجی نتایج

دانش

 ها تجمیع داده

 ها پاکسازی داده

 ها انتخاب مشخصه

 سازی گسسته

 ها کاهش ابعاد داده
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ه و نا  س، سال دوما ی پ سا ماره م ا  ،٣٠ 
  کاویکارکردها و وظایف داده

های  در روش.  بینانه توصیفی و پیش: شوند کاوی به دو دسته کلی تقسیم می های داده روش
بینـی، هـدف   های پیشاما در روش. یداد یا یک واقعیت است توصیفی، هدف توصیف یک رو

ظـایف  کـارکرد و و ) 2(ی  شـکل شـماره  . هـای آتـی اسـت   بینی متغیر ناشناخته از دادهپیش
در ادامه توضیح مختصری در مورد هـر یـک   ). Tan et al., 2006( دهدکاوی را نشان می داده

  .گرددها ارائه میاز این تکنیک

  
  )Tan et al., 2006(کاوی کارکردها و وظایف داده): 2(ی ل شمارهشک

های گسسته مـورد اسـتفاده قـرار     بینی مشخصه بندی برای پیش های دسته تکنیک:1بینی پیش •
هـای   تکنیـک . کننـد  بینی توابـع پیوسـته را مـدل مـی     های پیش گیرند، در حالی که روش می

های بردار پشتیبان اسـت   بینی شامل رگرسیون خطی و غیر خطی، شبکه عصبی و ماشین پیش
)Tan et al., 2006.(  

توانـد طبقـه    فتن مفاهیم داده مـی فرایند یافتن مدلی که با تشخیص طبقات یا یا :2بندی دسته •
: بنـدی عبارتنـد از   های متـداول دسـته   برخی از روش. بینی کند ناشناخته اشیاء دیگر را پیش

هـای   ، ماشین5های عصبی ، شبکه4)های بیزی بیز ساده و شبکه(بندی بیز ، طبقه3درخت تصمیم
  ...و 6های بردار پشتیبان ماشین

                                                      
1. Prediction 
2. Classification 
3. Decision Tree 
4. Bayesian Method  
5. Neural Network  
6. Support Vector Machine (SVM) 

  کشف توالی

 توصیفی بینانهپیش

 کاویداده

 بندیخوشه

 های زمانی سری  ازیسخالصه

  رگرسیون

 بینیپیش

 بندیدسته

  آییهمقوانین با
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یک دی ت وب کار دلچار مسازیی داده کاوی   ا
هـای خروجـی را بـا متغیرهـای      ند متغیرتوارگرسیون بهترین مدلی است که می :1رگرسیون •

ترین حالت آن، مدل برازش خطی است یعنـی ارتبـاط بـین    ساده. ورودی متعدد ارتباط دهد
 y) 1(ی  در فرمـول شـماره  . کنـد متغیرهای ورودی و خروجی را به صورت خطی برقرار مـی 

  .هستند نیز ضرایب رگرسیون bوaها متغیرهای ورودی و xمتغیر خروجی و وابسته است و 
y =a+X1*b1+X2*b2+...+ Xn*bn   1(ی  فرمول شماره(  

سـری زمـانی   . ای مرتب شده از مشـاهدات اسـت  یک سری زمانی دنباله:٢های زمانی سری •
و بر اسـاس ابعـاد دیگـری ماننـد فاصـله نیـز مرتـب        ) فواصل زمانی مساوی(برحسب زمان

هر سری زمانی . یوسته استهای الکتریکی، یک سری پیک سری زمانی مانند پالس. شود می
آوری شـده توصـیف   های جمـع ارزش یک شیء را به عنوان تابعی از زمان در مجموعه داده

  ).1386غضنفری و دیگران، (کندمی
باشد که بـه  کاوی میداده 4آیی یک حالت غیر نظارتیاستخراج قوانین باهم :3آیی قوانین باهم •

به عبارتی دیگـر  . پردازدها میا در مجموعه دادههجست و جو برای یافتن ارتباط میان ویژگی
 .باشد که با یکدیگر همراه هستند ها یا خصویاتی می ها، مطالعه ویژگی تحلیل وابستگی

است که به دنبال اسـتخراج قـوانین از    5نام دیگر روش تحلیل وابستگی، تحلیل سبد بازار
نبال استخراج قوانین به منظـور  ها به د به عبارت دیگر، این روش. میان این خصوصیات است

  . کمّی کردن ارتباط میان دو یا چند خصوصیت هستند
بـه  هـا   های توصیفی است که به معنای تقسـیم داده بندی یکی از روشخوشه : 6بندیخوشه •

هـایی   های بـدون برچسـب را در قالـب گـروه    در واقع این روش، داده. های مشابه است گروه
هـای داخـل هـر خوشـه بیشـترین      ای است کـه داده بندی به گونهاین تقسیم. کندتحلیل می

  ).Tan et al., 2006( های دیگر دارند شباهت نسبت به یکدیگر و بیشترین اختالف را با خوشه
یابی به یـک توصـیف فشـرده از    هایی است که برای دستشامل همه روش :7سازیخالصه •

. گیرنـد  ر تولید گزارش مورد استفاده قـرار مـی  گیرند و معموالً دها مورد استفاده قرار میداده
                                                      

1. Regression 
2. Time Series 
3. Association Rule 
4. Undirected  
5. Market Basket Data 
6. Clustering 
7. Visualization 
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ه و نا  س، سال دوما ی پ سا ماره م ا  ،٣٠ 
مانند به دست آوردن میانگین و انحراف معیار برای فیلدهای مورد نظر فنـون مصورسـازی   

  .چند متغیره و کشف روابط تابعی بین متغیرها
کاوش الگوهای متوالی به معنای کشف حوادثی است که مکرراً و پی در پـی و   :1کشف توالی •

به عنوان مثال احتمال خرید پرینتر رنگی توسط کسی که . اتفاق می افتند یکی پس از دیگری
چنین ایـن روش در   هم. در همان ماه دوربین دیجیتال خریداری نموده است، بسیار زیاد است

بینی هوا و بسیاری از صنایع دیگر کاربردهای بسیار زیادی دارد بازاریابی، حفظ مشتری، پیش
)Han & Kamber, 2006.( 

  سازی جرائم کاوی در مدلروری بر کاربرد دادهم
تواند به عنوان یکـی از کـاراترین ابزارهـا در زمینـه     کاوی در مسائل مرتبط با پلیس میداده

طـور کـه بحـث شـد، یکـی از      همـان  .های پلیسی مورد توجه قرار گیـرد تحلیل اطالعات و داده
بینی جرائم و تواند در پیشنی است که میبیکاوی پیشترین و پرکاربردترین کارکردهای داده مهم

کاوی در های دادهکاربرد تکنیک) 2004(2ازکان. گیری جرائم مثمر ثمر واقع شود به تبع آن، پیش
بنـدی نمـوده   دسـته  4و بعد از وقوع جرم 3شناسی را در دو حوزه اقدامات قبل از وقوع جرمجرم
تکاب جرم و منظور از دومی، بررسـی و کشـف   گیری از ار بینی و پیشمنظور از اولی، پیش. است

  . شواهد جرم پس از ارتکاب آن است
گونـه مسـائل نشـان    کاوی در ایـن های دادهبررسی مقاالت منتشره در زمینه کاربرد تکنیک

در ایـن میـان   . گران قرار گرفته است های اخیر مورد توجه پژوهشدهد که این حوزه در سال می
در این قسمت به عنوان . اندرین حجم مقاالت را به خود اختصاص دادهبینی بیشت های پیش تکنیک

  .شودسازی جرائم اشاره می کاوی در مدلهای مختلف دادهنمونه به چند مورد از کاربرد تکنیک
بنـدی بـرای شناسـایی و    مدلی مبتنـی بـر تکنیـک خوشـه    ) 2007(و همکاران 5کارلیس •

 .بندی انواع جرائم ارائه نمودند گروه
بـر  . ای استفاده کردنـد بینی جرائم رایانهاز رگرسیون برای پیش) 2010(و همکاران 6نمو •

هـا و  اساس نتایج به دست آمده، میزان ساعات اسـتفاده از رایانـه و عضـویت در گـروه    
                                                      

1. Sequential Pattern Mining 
2. Ozkan 
3. Precrime 
4. Postcrime 
5. Karlis 
6. Moon 
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یک دی ت وب کار دلچار مسازیی داده کاوی   ا
ای را افزایش داده و بـه عنـوان متغیرهـای اصـلی      های اینترنتی میزان جرائم رایانه شبکه
 . ائم معرفی شدندبینی کننده میزان جر پیش
کاوی به عنـوان یکـی از کـاراترین ابزارهـا در      نیز با معرفی داده) 2006(و همکاران 1چونگ
در این تحقیق یک . کاوی در این حوزه نمودندهای داده ای، مروری بر کاربرد تکنیک جرائم رایانه

ی و مشکالت مربوطه ا مطالعه موردی در تایوان مورد بررسی قرار گرفته و در مورد جرائم رایانه
 . ای ارائه شده است در نهایت هم پیشنهاداتی برای مقابله با جرائم رایانه. بحث شده است

بـرای   2یک مدل پشتیبان تصمیم بر اسـاس تکنیـک فـازی سـام    ) 2010(لی و همکاران  •
ایـن مـدل در   . تشخیص و تحلیل الگوها و روندهای موجود در وقوع جرائم ارائه نمودنـد 

نتایج بـه دسـت آمـده    . سازی شده استالملل تایوان پیادهمربوط به پلیس بینهای  داده
برای مدیران نیروی پلیس در تدوین راهبردهای جلوگیری و پیشگیری از جرم و جنایـت  

 . مفید واقع شده است
هـای   جرم هفته آینده با توجه به داده بینی محلمدلی برای پیش) 2003(و همکاران 3لیو •

 .تواند در پیشگیری از جرم بسیار مثمر ثمر واقع شودئه نمودند که میهفته فعلی ارا
و  5در مورد خصوصیات جمعیـت شـناختی  ) 2004(و همکاران  4تحقیقی توسط کراپسیوگلو •

هدف . انجام شده است 6اند، در شهر ایزمیت اخالقی مجرمینی که دوباره مرتکب جرم شده
در ایـن  . شدمنجر به ارتکاب مجدد جرم میاز انجام این تحقیق، کشف خصوصیاتی بود که 

در این راستا تمام اطالعـات  . مطالعه تمامی زندانیان زندان ازمیت مورد بررسی قرار گرفتند
ها خواسته شد که اطالعات  آوری شد و از آن شناختی زندانیان جمعجمعیت شناختی و روان

اسـتعمال دخانیـات و    مربوط به وضعیت محکومیت، ماهیت جرم، تاریخچه ارتکـاب جـرم،  
ای نامـه ها با سایر زندانیان و کارکنان زندان را از طریـق پرسـش   الکل و وضعیت ارتباط آن

بر اساس نتایج بـه دسـت   . که به این منظور طراحی شده بود، در اختیار محققان قرار دهند
شـوند نسـبت بـه سـایر     آمده، افرادی که زودتر نسبت به دیگران عصبانی و خشمگین می

تر از متوسطه،  چنین بیکاری، سطح تحصیالت پائین هم. اندزندانیان بیشتر مرتکب جرم شده
مصرف الکل، داشتن سابقه درگیری با زندانیان در زندان، مقاومت در برابر افسران پلـیس،  
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چنین بـر   هم. ها به عنوان علل ارتکاب مجدد جرم مشخص شدندصدمه دیدن در درگیری

تـر از متوسـطه،    های رگرسیون، سطح تحصیالت پـائین شده با مدل سازی انجام اساس مدل
تـرین و  سابقه درگیری با زندانیان، مقاومت در برابر افسران پلیس و بیکاری به عنوان اصلی

ترین به عنوان یکی از اصلی. بینی ارتکاب مجدد جرم مشخص شدندبهترین متغیرهای پیش
ه بتوانند خشم خود را کنترل کنند و در این زمینه نتایج تحقیق اگر به زندانیان کمک شود ک

 . آموزش ببینند، احتمال ارتکاب جرم با نرخ باالیی کاهش خواهد یافت
بینی و جلوگیری از جـرائم  کاوی برای پیشهای دادهاز تکنیک) 2008(و همکاران 1خان •

 .های اجتماعی در محیط اینترنت استفاده نمودندشبکه
شناسـی دانشـگاه   ک انجام شده بین پلیس انگلستان و گـروه روان یکی از تحقیقات مشتر •

کاوی در نیروی پلیس، پژوهشی است که های دادهدر حوزه کاربردی تکنیک 2ساندرلند
هدف اصلی از انجام این پـروژه کمـک   . انجام شده است) 2003(و همکاران 3توسط اُتلی

ود که با نرخ زیـادی صـورت   ل ببه نیروی پلیس در رسیدگی به جرائم و دزدی از مناز
افزاری طراحی شد که بر اساس اطالعـات دقیـق متخلفـین     در این راستا نرم. گرفت می

های کوتاه مدت، میان مدت و بلنـد مـدت   محل و زمان ارتکاب جرم به تدوین راهبرد
کاوی اعـم  های دادهافزار از تکنیکدر طراحی این نرم. کردبرای کاهش جرائم کمک می

شناسـی و  مباحث مرتبط بـا روان چنین  بینی و همهای پیشهای آماری و روشلاز تحلی
 . شناسی استفاده شده بود جرم

هایی که در یـک  بینی تاریخ وقوع دزدیهای زمانی برای پیشاز سری) 2003(4دیدمن •
تـوان   بر اساس نتایج به دست آمده، با ایـن روش مـی  . شود، استفاده نمودروز تکرار می

 .بینی نموددی مشابهی در یک روز را پیشوقوع دز
های اطالعاتی که در ایـن حـوزه   سیستم هایکاوی، یکی از فناوریهای دادهعالوه بر تکنیک

توان  از جمله این موارد می. است 5های اطالعات جغرافیاییمورد توجه قرار گرفته است، سیستم
  . اشاره کرد) 2009(و همکاران 7و کاتس) 2004(و همکاران 6توان به اکرمان می
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  سازی جرائم کاوی در مدلچارچوب کاربردی داده

کـاوی در  هـای داده در این قسمت بر اساس تحقیقات انجام شده در مورد کاربرد تکنیک
در . شـود کاوی در این حوزه ارائه مـی های دادهشناسی یک چارچوب کاربردی از تکنیک جرم

الب شناسـایی جـرائم، پیشـگیری جـرائم و     شناسی در قاین مرحله مسائل کلی مرتبط با جرم
کاوی به تفکیک این موارد، مـورد  های دادهبندی شده و کاربرد تکنیکبینی جرائم دستهپیش

  . نشان داده شده است) 1(ی  شماره جدولکه در بررسی قرار گرفته 

  های مختلف پلیسکاوی در حوزهمروری بر کاربردهای داده): 1(ی  جدول شماره

  مرجع تکنیک مورد استفاده های کاربردیهحوز  ردیف

  شناسایی جرائم  1
  )2007(و همکاران ١کارلیس بندیخوشه
  )2007(و همکاران ٢آدلری بندیخوشه
  )2009(و همکاران ٣مورتاق بندیخوشه

  بینی جرائم پیش  2

  )2004(کراپسیوگلو و همکاران رگرسیون-بینیپیش
  )2010(رانمون و همکا رگرسیون-بینیپیش
  )2003(و همکاران ٤یول بینیپیش
  )2004(و همکاران ٥کراپسیوگلو رگرسیون-بینیپیش

  )2003(لیو و همکاران  مبتنی بر نقاط جرم خیزبینیمدل پیش
  )2010(نو همکارا ٦دالسیو رگرسیون-بینیپیش
 )2003(دیدمن های زمانیسری-بینیپیش
  )2007(و همکاران ٧ریلیچف رگرسیون-بینیپیش
  )2006(و همکاران ٨یوایایکس بینیپیش-بندیخوشه
  ٩هادجیدج بینیپیش-بندیخوشه

  گیری جرائمپیش  3
 )2010(لیو همکارانفازی سام

های رگرسیون، شبکه ترکیبی از تکنیک
 عصبی و شبکه بیزین

  )2003(تلی و همکارانتوسط اُ
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  گیرینتیجه 

شناسی، موضوعی است که در این مقاله مـورد بررسـی   کاوی در جرمهای دادهککاربرد تکنی
بینـی و   شناسی در قالب شناسـایی، پـیش  در این پژوهش، مسائل مرتبط با جرم. قرار گرفته است

کاوی در این سه حوزه مـورد بررسـی   های داده بندی شده و کاربرد تکنیک گیری جرم دسته پیش
بینی بیشـتر از سـایر ابزارهـای    های پیشتحقیقات انجام شده تکنیک بر اساس. قرار گرفته است

بینی ارتکاب جرم و عوامل و پارامترهای تأثیرگذار در آن مورد اسـتفاده   کاوی به منظور پیشداده
های رگرسیون حجم بیشتری از تحقیقات را بینی، مدلهای پیش از بین الگوریتم. قرار گرفته است

بینی مشـاهده   بندی و پیشهای خوشهدر مواردی نیز ترکیبی از تکنیک. اند به خود اختصاص داده
پیشـنهاد مـا   . توانند در این حوزه مثمر ثمر واقع شوند کاوی نیز میهای دیگر داده تکنیک. شود می

. استفاده از قوانین انجمنی برای کشف علت و ریشه بروز جرم و عوامل تأثیر گـذار در آن اسـت  
هـای   های پشتیبان تصمیم مبتنی بر دانش کشـف شـده توسـط تکنیـک     یستمچنین طراحی س هم
  . تواند در این زمینه مثمر ثمر واقع شود کاوی می داده
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