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  كاربرد داده كاوي در شناسايي و كشف الگوهاي پنهان جرم سرقت
  

  1 حميدرضا اسكندري
  2سميه عليزاده
  3پروانه كاظمي

  
 29/4/91 تاريخ پذيرش:                           8/2/91تاريخ وصول: 

  

  چكيده
پيشگيري از جرم همواره يكي از موضوعات اساسي و مهم در زندگي بشري بوده كه در 

هاي  با توجه به گسترش فناوري هاي مختلف اعمال گرديده است. تاريخ به شيوهطول 
نيروي انتظامي و ثبت اطالعاتي در جامع هاي  سيستماندازي  راهاطالعات و ارتباط و 

كاوي و كشف دانش به  هاي داده هاي اطالعاتي، كاربرد تكنيك در بانك مجرماناطالعات 
هاي پليس ايران و  تز جمله سرقت يكي از ضرورا جرايميابي  منظور تحليل و ريشه

داده كاوي  توسعه و ارائه يك مدلهدف اصلي اين تحقيق باشد.  هاي قضايي مي دستگاه
موجود و استفاده از ابزارها و  جرايمهاي اطالعاتي  كارگيري بانكه است كه با ب

طريق  به اينا هاي داده كاوي بتوان الگوهاي جرم را شناسايي و كشف نمود ت الگوريتم
تر نيروها و آرايش نظامي آنان  پليس بتواند وقوع جرم را پيش بيني كرده و با كنترل دقيق

قوانين  تكنيكدر مدل ارائه شده از دو  پيشگيري نمايد. جرايمدر منطقه جرم، از وقوع 
اج براي استخر ميانگين كاي بندي با الگوريتماحتمال پيشين و خوشه  تالزمي با الگوريتم

  .استفاده شده است الگوها از يك پايگاه داده با بيش از صدهزار ركورد سرقت
  

  .ند داده كاويي، قوانين تالزمي، الگوهاي جرم، فرايكاوداده :واژگان كليدي
  

                                                 
  ت علمي بخش مهندسي صنايع، دانشگاه تربيت مدرس ئعضو هي -1
 ت علمي دانشكده مهندسي صنايع، گروه فناوري اطالعات، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسيئعضو هي -2
 ات، دانشگاه تربيت مدرسكارشناس ارشد مهندسي فناوري اطالع -3
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  مقدمه
انـد كـه    جوامع، چندين سال است كه با معضـل جـرم و چگـونگي كنتـرل آن درگيـر بـوده      

تركردن سيستم پليسي  اي ل جرم، تنها افزايش و حرفهمشي اصلي آنان در كنترتمركز و خط
ها نيز در برخورد با جـرم، اختصـاص حجـم بيشـتري از      و قضايي بوده است. عملكرد دولت

در آن  كاركنـان هاي قضايي و پليسي بوده كه باعث افزايش سريع بودجـه و   پول به سازمان
  مقطع گرديده است.

هاي كيفري پس از وقوع جرم  توسل به شيوه ايجاد امنيت و آرامش در جامعه تنها با
كارهايي، قبل از وقوع بزه، در  ، بلكه دولت وظيفه دارد با در پيش گرفتن راه شود محقق نمي

  از بين بردن شرايط تحقق آن تالش نمايد.
شايد بهترين مدل براي درك مقوله پيشگيري از وقوع جرم، ديدگاه كاهش فرصت 

هاي اين مدل پيشنهاد دارند كه رفتارهاي تبهكارانه  تئوريسينارتكاب جرم در جامعه است. 
باشد و  ناشي از وجود فرصتي مناسب جهت ارتكاب جرم در يك مكان و زمان خاص مي

در آن مكان منجر گردد. در اين  جرايمها بايد به كاهش  از بين بردن يا كاهش اين فرصت
ترين عامل در ارتكاب و يا  مترين ديدگاه اين است كه چگونه فرصت، مه مدل، روشن

كند كه جرم بيشتر در مناطقي روي  پيشگيري از وقوع جرم است. اين مدل پيشنهاد مي
به دليل وجود هدف و قرباني مناسب، تحريك شده و نگهباني جهت  مجرماندهد كه  مي

  پيشگيري از ارتكاب جرم وجود ندارد.
يند اي و متغيرهاي اساسي در فرامروزه فناوري اطالعات با توجه به فاكتورهاي اصل

تواند نقش مؤثري در  هاي فوق، مي هاي مبتني بر تئوري گيري با ارائه سيستم تصميم
كاوي به عنوان  هاي معرفي شده داده هاي قضايي و پليسي ايفا نمايد. در بين فناوري سازمان

از پايگاه  هاي جرم نقش مؤثري در كشف الگو و دانش يك ابزار قدرتمند در تحليل داده
گيري به منظور كاهش فرصت ارتكاب جرم و كنترل  داده جرم در راستاي فرايند تصميم

  دارد. جرايم
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37  اسايي و كشف الگوهاي پنهان جرم سرقتكاربرد داده كاوي در شن

 ناپذير اي به نام جرم را اجتناب بدون ترديد شرايط اجتماعي بشر، رويارويي با پديده
ساخته و انسان همواره نيازمند دانش تحليل جرم است. تحليل جرم عبارت است از به 

  .)1386 ،بياباني(بيني جرايم مند جهت شناسايي، كشف و پيش يري يك شيوه نظامكارگ
هاي آن و همچنين  كاوي و برخي تكنيك در ادامه به بيان برخي از مفاهيم اوليه داده

اصول اوليه تحليل جرم پرداخته شده است. سپس به برخي تجربيات جهاني در زمينه 
كاوي همچون  هاي داده حوه استفاده از تكنيككاوي جرم پرداخته و پس از آن ن داده

اي  به شيوه مجرمانبندي جهت استخراج الگوهاي رفتاري  و خوشه 1قوانين تالزمي
  كاربردي مورد بررسي قرار گرفته است.

  

 كاويقوانين تالزمي در داده

كشف دانش در پايگاه داده فراينـد شناسـايي درسـت، سـاده، مفيـد و در نهايـت الگوهـا و        
اي از فرايند كشـف دانـش اسـت و     كاوي مرحلهها است كه داده هاي قابل فهم در داده مدل

هـاي مـؤثر    كـه، تحـت محـدوديت    هاي مخصوص به خود است، بـه طـوري   شامل الگوريتم
در اينجـا منظـور از    كنـد.  هـا كشـف مـي    هـا را در داده  محاسباتي قابل قبول، الگوها و مـدل 

هـا را توصـيف    اي از داده كه ارتباط ميان زيـر مجموعـه  ها است  الگوي مفيد، مدلي در داده
كـاوي يكـي از    كه معتبر، سـاده، قابـل فهـم و جديـد اسـت. در واقـع داده       كند در حاليمي
ها با حداقل دخالت  هايي است كه به وسيله آن الگوهاي مفيد در درون داده ترين روش مهم

دهنـد تـا بـر اسـاس      گران قرار مي تحليلكاربران شناخته و اطالعاتي را در اختيار كاربران و 
  .ها اتخاذ شود آنها تصميمات مهم و حياتي در سازمان

كاوي است. شايد اين روش را بتوان  هاي داده ترين شيوه قوانين تالزمي يكي از مهم
هاي يادگيري غيرنظارتي نام برد.  هاي كشف الگو در سيستم ترين شكل روش به عنوان رايج
كاوي  وي، بيشترين شباهت را به رفتار مردم در هنگام شروع فراگيري دادهكا اين شيوه داده

طال در اين مورد يعني ». اي بسيار بزرگجوي طال درون پايگاه دادهو جست«دارد، يعني 
گويد كه تاكنون قابل درك نبود و اكنون كه  اي كه چيزي را درباره پايگاه داده مي قاعده

                                                 
1. Association rule 

www.sid.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

 
 
 
 
 
 

 1390 زمستان، چهارم، سال چهارمشماره  ،نظم و امنيت انتظاميفصلنامه   38

ها، تمامي الگوهاي ممكن دلخواه را  اين روش. اشدكشف شده بسيار مورد توجه مي ب
تواند نقطه قوت باشد زيرا  كنند. قوانين كشف شده از يك سو مي درون پايگاه داده پيدا مي

هيچ چيزي نيست كه كاويده نشده باشد، از طرفي ديگر يك نقطه ضعف است زيرا كاربر 
بر و پرهزينه  آنها امري زمانبا انبوهي از قوانين روبرو خواهد بود كه تحليل كارايي 

پشتيبان و ضريب اطمينان براي كشف قوانين با كيفيت باشد. معيارهايي مانند ضريب  مي
 2001Han and( كننده به شكل زير است شود. نماي يك قاعده تالزمي  بيشتر استفاده مي

Kamber, .(  
  

A=>B [ضريب اطمينان ضريب پشتيبان، ] 
 

  هستند. 1اي از مجموعه اقالم پرتكرار موعهزيرمج B و AB ، Aكه در آن 
  

 Aهايي است كه شامل هر دو زير مجموعه درصد مجموعه تراكنش :2ضريب پشتيبان
  باشد. Bو

  

نسبت وابستگي يك زيرمجموعه اقالم پرتكرار را به زيرمجموعه  :3ضريب اطمينان
 :شود ميكند و با استفاده از رابطه زير محاسبه  اقالم پرتكرار ديگر بيان مي

/ (A , B) ضريب پشتيبان  = (A => B) ضريب اطمينان ضريب پشتيبان  (A) 

 

  4ميانگين كايالگوريتم 
هـايي اسـت كـه بـراي      تـرين الگـوريتم   تـرين و رايـج   ميانگين از جملـه سـاده  كـاي  الگوريتم 

رود. اين الگوريتم كه از معيـار مربـع خطـا    هاي بزرگ به كار مي بندي مجموعه داده خوشه
بندي اوليـه و تصـادفي شـروع بـه تخصـيص      كند با يك تقسيمبندي استفاده ميخوشه براي

 ها تـا زمـاني   ها و خوشه بين نمونه  5كند. بر اساس معيار شباهت ها مي ها به خوشه دادن نمونه
                                                 

1. Item Set 
2. Support 
3. Confidence 
4. K-Means 
5. Similarity criterion 
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39  اسايي و كشف الگوهاي پنهان جرم سرقتكاربرد داده كاوي در شن

ها و محاسبه ميانگين فاصله را تكرار  يند تخصيص نمونهاكه معيار همگرايي برآورده شود فر
اي جـدا كـرد و بـه     اي را از خوشـه  كـه نتـوان هـيچ نمونـه     است در صورتيكند. طبيعي  مي

اي كـه مربـع خطـا كـاهش يابـد، الگـوريتم متوقـف         اي ديگر تخصيص داد به گونـه  خوشه
  شود. مي

  

  بندي ارزيابي كيفيت خوشه
اند. ميليگان و  بندي ارائه شدهتاكنون معيارهاي زيادي براي اعتبار سنجي جواب خوشه

هاي مختلف  پال و بيسواس چندين معيار براي ارزيابي كيفيت جواب روش همكاران و
ترين  اند. در اينجا از شاخص ديويس بولدين كه يكي از مهم بندي پيشنهاد كردهخوشه

هاي  رود براي ارزيابي نتايج جواب بندي به شمار ميهاي ارزيابي نتايج خوشه شاخص
  شود. بندي استفاده مي خوشه

  شود: بولدين به شكل زير تعريف مي –شاخص ديويس 
 

,
1

1




cn

i
i

c
nc R

n
DB

 
,max

,,...,1
ij

jini
i RR

c 


 
  

 n .,...., i=1( Cميانگين شباهت بين هر خوشه ( ncDBدر تعريف باال روشن است كه 
ا باشد. مطلوبست كه براي هر خوشه كمترين شباهت ممكن را بترين خوشه به آن ميو شبيه

را كمينه كند، از ديد اين  ncDBبندي كهها داشته باشد. بنابراين خوشه ديگر خوشه
  بندي بهينه است.شاخص خوشه
كند.  ها استفاده نمي هم در معادالتش به طور مستقيم از تعداد خوشه ncDBشاخص

هاي مختلف، تعداد براي تعداد خوشه ncDBيم تابع توان با ترس اما همانند شاخص دان مي
  .)Han and Kamber, 2001( پيدا نمود ncDBها را در محل كمينه شدن بهينه خوشه
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  كاوي در جرايمكاربرد داده
و پيچيـدگي   پلـيس از يـك سـو    در اداره جـرايم هـا و اطالعـات مـرتبط بـا      حجم انبوه داده

هاي سـنتي تحليـل جـرم     گردد تا روش از سوي ديگر، موجب مي جرايمارتباطات ميان اين 
شـوند،   كه غالباً توسط كارآگاهان زبده و با تجربه و بازرسان صحنه جرم به كار گرفته مـي 

اوالً نيازمند صرف زمان و هزينه انساني بسيار زيادي باشـند و ثانيـاً بـه دليـل ميـزان دخالـت       
ثيرگـذار در  أها قادر به لحاظ كردن تمـام فاكتورهـاي ت   گيري الي عامل انساني در تصميمبا

يك جرم و ارتباطات بين آنها نباشند. چنـين شـرايطي ضـرورت بـه كـارگيري يـك روش       
مند مبتني بر فنـاوري اطالعـات جهـت كشـف و حـل جـرايم را بـيش از پـيش نمايـان           نظام
كاري و روابـط نامحسـوس ميـان ايـن      تبط با جرم و بزههاي مر سازد. ماهيت پيچيده داده مي
شناسـان و  كـاوي در ميـان جـرم    ها موجب مقبوليـت روز افـزون اسـتفاده از دانـش داده     داده

كاوي در حوزه هاي داده گران جرم شده است. در واقع دانش حاصل از اعمال روش تحليل
هان و مـديران بـه منظـور انجـام     تحليل جرم بستر مناسبي را براي پشتيباني اطالعـاتي فرمانـد  

بـه   1ن مـك كيـو  يكـول  . همچنـان كـه  )1386،بياباني(آورد  هاي آتي پليس فراهم مي فعاليت
 كـاوي داده«نمايد:  ويرجينيا عنوان مي مدير پروژه واحد تحليل جرم در سازمان پليسعنوان 

ش اسـت كـه   شود يك ابزار اكتشاف دان زماني كه در تحليل جرم تاكتيكي به كار برده مي
 اهاي جامع را با سرعت بررسي كند و يـك آرايـه بيكـران از متغيرهـ     تواند مجموعه داده مي

گر به تنهايي يا حتـي  تهيه كند، كه اين موضوع به مراتب برتر است از آنچه كه يك تحليل
 2002(» كنـد يك گروه تحليلي يـا گـروه رزمـي مشـترك بـا دقـت و درسـتي بررسـي مـي         

Oatley et al,(. 
بيني و پيشگيري  كاوي به منظور پيش هاي داده ها و تكنيك ر برخي كشورها از روشد

و همكاران  مونگردد.  اند كه در ادامه به اختصار بيان مي از وقوع جرم استفاده كرده
به  جينتا اساساستفاده كردند. بر يا انهيرا جرايم ينيب شيپ يبرا وني) از رگرس2010(

 ينترنتيا يشبكه ها ها و در گروه تيو عضو انهيتفاده از راساعات اس زانيدست آمده، م
 زانيكننده م ينيب شيپ ياصل يرهايداده و به عنوان متغ شيرا افزا يا انهيرا جرايم زانيم

                                                 
1. Colleen McCue 
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41  اسايي و كشف الگوهاي پنهان جرم سرقتكاربرد داده كاوي در شن

از  يكيبه عنوان  يداده كاو يبا معرف زي) ن2006و همكاران ( چونگ شدند. يمعرف جرايم
 نيدر ا يدادهكاو يها كيبر كاربرد تكن يورمر ،يا انهيرا جرايم ابزارها در نيكاراتر

قرار گرفته و در  يمورد بررس وانيدر تا يمورد مطالعه كي قيتحق نيحوزه نمودند. در ا
 يبرا يشنهاداتيهم پ تيشده است. در نها بحث و مشكالت مربوطه يا انهيرا جرايممورد 

  ارائه شده است. يا انهيرا جرايممقابله با 
 يبرا SOM يفاز كيبر اساس تكن ميتصم بانيمدل پشت كي) 2010و همكاران ( يل
 مدل در نيارائه نمودند. ا جرايمموجود در وقوع  يالگوها و روندها ليو تحل صيتشخ
 يبرا به دست آمده جيشده است. نتا يساز ادهيپ وانيتا الملل نيب سيمربوط به پل يها داده
 ديمف تياز جرم و جنا يريشگيپ و يريجلوگ يراهبردها نيدر تدو سيپل يروين رانيمد

  واقع شده است.
افزاري به نام (سيستم مديريت  آزمايشگاه پليس ايالت ويرجيناي غربي از يك ابزار نرم

هاي  كارگيري اصول آمار و الگوريتم كرده است كه اين ابزار با به استفاده 1جنايي) اطالعات
پليس . نتايج منطقي را به دست آوردهاي جرم را تحليل نمايد و تواند داده كاوي مي داده

) و جرم براي اين طرح آزمايشي DNAها يا  هاي قانوني (اثرانگشت از داده 2نورتامتونشر
شان نسبت به جمع  توانند مطابق توانايي ان تحقيق ميمأمورها نشان داد كه استفاده كرد. يافته

-توانايي آنها را در پيش ها از صحنه جرم اقدام كنند. هم چنين و اثر انگشت DNAآوري 

قانوني را ارائه هاي  آوري نمونه هاي جرم بهترين فرصت جمع بيني اينكه كدام يك از صحنه
   خواهد كرد، افزايش داد در حالي كه بدون آن و با توانايي فردي آنها ممكن نبود

)2007، Annabathula,.(  
هاي قابل تطبيق)  تميك گروه تحقيقاتي متمركز در دانشگاه ساندرلند (مركز سيس

آن سازمان  »3نرم افزار هوشمند براي تصميم گيران«شد تا يك نرم افزار تحت عنوان  مأمور
ها ابزارهايي جهت استفاده مستقيم از فرايندهاي  سازي كند در نتيجه در آن پروژه پياده
مند بودند. عالقه هاي تكرار قرباني كاوي توسعه دادند. نيروهاي پليس به بررسي پديدهداده

                                                 
1. FIMS 
2. Northamptonshire 
3. Smart software for decision makers 
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بيان شد و به اين معناست كه  1مفهوم دوباره قرباني شدن در ابتدا توسط اسپاركس
مرتبه جرم اتفاق افتاده باشد به طور نامتناسب احتمال دارد كه هايي كه در آن يك مكان

روز از اولين  28دوباره آن جرم اتفاق بيفتد. براي مثال احتمال دوباره دزديده شدن بعد از 
سازي   كاهش يابد. پس از آمادهماه)  6بايست تا سطح طبيعي، (پس از  بود كه ميدزدي 

در پي و   هاي پي كم شدن فاصله زماني بين دزدي Wilbertو  Ewart  ،Inglisافزارهاينرم
  .) ,2006Oatley et al( دوباره قرباني شدن در يك ملك را ثابت كردند

هاي  هاي سيا، اف بي آي و ديگر آژانس سپتامبر سازمان 11وريستي پس از حمله تر
فدرال تصميم گرفتند اطالعات داخلي و خارجي مربوط به حوزه امنيت را جمع آوري 

انگيزه در  ها موجب ايجاد اين تالش كنند تا بتوانند از حمالت تروريستي جلوگيري كنند.
ل كنند. قضايي حوزه خود را كنتر جرايمتر  هاي محلي گرديد تا به صورت دقيق مقام

هاي گردآوري اطالعات كه با آن مواجه شدند  چالش اصلي تمام مجريان قانون و سازمان
هاي  بودن ميزان فزاينده تحليل داده جرم است. به عنوان مثال حل نمودن توطئه مؤثردقت و 

تواند از نظر جغرافيايي و گستردگي  هستند زيرا اطالعات مظنونان ميپيچيده اغلب مشكل 
تواند سخت  مجازي مي جرايمهاي زماني طوالني متفاوت باشد. همچنين تشخيص  در دوره

  ).  ,Annabathula  2007( باشد
، پليس ميدلند غربي را درگير كرد هدف اصلي از اين سيستم 2000در سال 2پروژه اور

با بكارگيري  BDH(3كمك به اداره و كنترل ميزان جرم دزدي از منازل مسكوني (
  ,Annabathula).   2007 (يبان تصميم بود هاي پشت سيستم

توسط محققان دانشگاه آريزونا در همكاري با سازمان پليس توسكان  4پروژه كاپلينك
وب چارچ. هدف از اجراي اين پروژه ارائه يك اجرا گرديد 1997و فوئني بعد از سال 

ود. هر هاي داده كاوي جرم بكلي براي شناسايي و كشف انواع جرايم به كمك تكنيك
دهد. نشان مي جرايمها را براي استفاده در تحليل برخي از  دسته يك مجموعه از تكنيك

                                                 
1. Sparks 
2. Over 
3. Burglary from a dwelling house 
4. http://ai.bpa.arizona.edu/coplink 

www.sid.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

 
 
 
 
  
 
  

43  اسايي و كشف الگوهاي پنهان جرم سرقتكاربرد داده كاوي در شن

وب آنها قابليت اجرا  عمومي را در تحليل جرم و آناليز هوشمند چارچآنان اعتقاد دارند كه 
كاوي  هاي جديد داده هاي سنتي و تكنيكتكنيكاصلي مانند  جرايمدارد، زيرا تمام انواع 

  ).,Chung et al 2004( گيرد د را در برميهوشمن
هاي ساخت يافته كه در فيلدهاي از  معموالً پايگاه داده دادگستري جنايي تنها داده

كاوي استخراج كند. اولين وظيفه داده اند، را ثبت مي پيش تعريف شده گنجانيده شده
ل آنها به است كه تحلي هاي تشريحي (داستاني) پليس هاي مشخص از گزارش موجوديت

امريكا يك  1هاي اتوماتيك مشكل است. سازمان پليس فنيكس وسيله به كارگيري تكنيك
اي  كه يك پردازش سه مرحله AIنسخه اصالح شده از سيستم استخراج كننده موجوديت 

برد، در اختيار  ها در يك سند به كار مي ها و سازمان هاي اشخاص، مكان در شناسايي نام
ها را به صورت اشتباه به افسران پليس  غلب اسامي، تاريخ تولد يا آدرسگرفتند.مظنونان ا

ها دارند كه اين موضوع تشخيص  هاي گوناگوني در پايگاه داده دهند. بنابراين ورودي مي
اي كه آن شخص در آن درگير  اطالعات درست يك مظنون، گزارش حوادث گذشته

كند. افسران اجراي قانون سازمان پليس  شده و يا گير افتاده، را براي افسران مشكل مي
مظنون در پايگاه داده توسكان توانستند ركوردهاي هويت موجود را كه مربوط به يك 

   ).,Annabathula 2007( بازيابي كنند 2است را با تكنيك اكتشاف خصوصيات فريبنده
شكيل هايي تها و يا تيمدهند كه از گروه هايي را توسعه مي تبهكاران اغلب شبكه

 امريكا دهند. سازمان پليس توسانشوند كه فعاليت غير قانوني گوناگون را انجام مي مي
ها و  كاوي در شناسايي زيرگروه هاي داده سعي نمود با گسترش استفاده از تكنيك

ي مؤثرها و سپس مطالعه الگوهاي تعامالت، استراتژي  عضوهاي كليدي در اين قبيل شبكه
  .) ,2004Seifert(ها توسعه دهد  كهرا براي مختل كردن شب

  
  

  روش شناسي تحقيق 
هـاي مربوطـه بـه     كنـد تـا از داده   در اين بخش روش جديدي ارائه شده است كه كمك مي

اسـت كـه در    يـك اسـتاندارد جهـاني    CRISP-DM3كه  دانش مورد نظر برسيم. از آنجايي
                                                 

1. phonix 
2. detective – identity detection 
3. Cross Industry Standard Process for Data Mining 
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سـاختار اجرايـي تحقيـق بـر      بنـابراين هاي داده كاوي مورد استفاده قرار گرفته اسـت   پروژه
همين اساس مورد بررسي قرار گرفته كه در اين بخش، به صورت عمليات تجزيه و تحليـل  

گردنـد. مـدل    هاي واقعي سازمان پليس انجام شده است، بيان مـي  كه بر روي مجموعه داده
  شود. ارائه مي 1مطابق شكل  CRISP-DMجديد ارائه شده براساس استاندارد 

در اين فاز از فرايند، ابتدا اهداف اصلي كسب و كار تعيين  كسب و كار:شناخت مسئله 
(پليس آگاهي تهران بزرگ) در اين مقاله، پيدا  ترين هدف كسب و كار گرديد كه اصلي

هاي مربوطه به منظور شناسايي و كشف قواعد و  كردن روابط پنهان در پايگاه داده
ف الگوهاي پنهان موجود بين جرم سرقت است. اين كار براساس كش  الگوهاي
باشد، كه اطالعات مربوط به آنها در  هاي سرقت مي هاي افراد سارق و پرونده خصيصه

  سيستم نگهداري شده است.
نفر سارق  102273هاي مربوط به جامعه آماري تحقيق متشكل از داده :1هادادهشناخت 

رم سرقت شده و در مرتكب ج 1387تا اواخر سال  1382هاي مي باشد كه در طي سال
  سيستم، اطالعات مربوط به جرم آنان ثبت شده است.

ها،  سازي، بايد براي پاكسازي و پيش پردازش دادهدر فرايند آماده :2هاسازي دادهآماده
ها بر روي پايگاه داده  و اعمال تغييرات در شكل داده 3ها دو عمليات مهم كاهش داده

ها) به صورت  ها (حذف داده ، عمليات كاهش دادهاي صورت گيرد. در اين مرحله رابطه
  دستي در پايگاه داده، به دو شكل زير صورت گرفت: 

  حذف ركورد (سارق) به دليل ناقص بودن اطالعات سارقان 

گيرد مانند  (صالحيت ورود به مدل نهايي را ندارد. زيرا متغيرهاي اساسي را در بر نمي
  ست و در كدام دسته از انواع سرقت قرار دارد).اينكه سارق مرتكب چه نوع جرمي شده ا

  

                                                 
1. Data understanding 
2. Data preparation 
3. Data reduction 
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  مدلسازي
  
  

                    
 يللتح

                                                                 
  ارزيابي

 
  كاوي ارائه شده به منظور شناسايي قوانين پنهان جرم سرقتمدل داده .1 شكل

  

  (خصيصه سارق يا پرونده سرقت) حذف فيلد
براي اعمال الگوريتم بر روي پايگاه داده بعد از مرحله پيش پردازش برخي فيلدها 

ها اضافه و برخي فيلدها نيز تغييريافته است. برخي متغيرها حذف و برخي از فيلد
اين فيلدها در پايگاه  ن نبودند.اثيرگذاري در رفتار سارقأن)، متغيرهاي تاهاي سارق  (خصيصه

  داده تهران بزرگ شامل: 
(نام، نام خانوادگي، نام پدر، شماره پرونده، شماره شناسنامه و شماره  اطالعات هويتي

. است كننده، نوع قرار صادره و نام قاضييگان اعتراف گيرنده، يگان دستگيرگواهينامه) 
بايست از پايگاه داده  اين فيلدها عمالً و از نظر مفهومي ارتباطي به رفتار سارق نداشتند و مي

  حذف شوند.

 كل داده هادر  استخراج قواعد تالزمي

 قواعد تالزميتحليل خروجي 

 بهينه Kبندي و تعيين خوشه

  در هر خوشه استخراج قواعد تالزمي

 هاتحليل خوشه

 ها (پيش پردازش)آماده سازي داده

 در هر خوشه قواعد تالزميتحليل خروجي 

 هاشناخت داده

  له كسب و كارئشناخت مس

 ارزيابي قوانين استخراج شده
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براي  1مشخصه به شرح جدول  چهاردهپس از انجام مرحله آماده سازي داده، 
   سازي استفاده شد: مدل

  ص مورد استفاده به عنوان ورودي الگوريتمخصاي. 1جدول 
 FIELD  NAME عنوان  رديف

  FK_CRIME_TYPE_ID  نوع جرم  1
 OCCURRENCE_SITUATION_ID  حالت وقوع  2

 FK_TECHNIQUE_TYPE_ID  شگرد متهم  3

 FK_OCCURRENCE_PLACE_ID  مكان وقوع جرم  4

 FK_SEXUALITY_ID  جنسيت  5

  FK_EDUCATION_ID  ميزان تحصيالت  6
 FK_MARRIAGE_STATUS_ID  هلأوضعيت ت  7

 OCCURRENCE_MONTH  ماه وقوع جرم  8

 AGE_ID  گروه سني   9

 OCCURRENCE_FASL  فصل وقوع  10

 OCCURRENCE_NIMSAL  نيمسال وقوع  11

  Job  شغل   12
  OCCURRENCE_TIME  زمان وفوع جرم  13
 OCCURRENCE_CRIME_OCCASION  مناسبت وقوع جرم  14

  
سازي، انتخاب و به كارگرفته  هاي مختلف مدل در اين مرحله، روش سازي:مدل

كاوي، چندين روش وجود دارد. براي ساخت مدل له دادهئشوند. نوعاً براي يك نوع مس مي
سازي انتخاب شود كه در اين تحقيق از دو عمليات قوانين  الزم است كه ابتدا روش مدل

بندي و قوانين بندي استفاده شده است. در اين تحقيق از دو تكنيك خوشهتالزمي و خوشه
ها به هشت خوشه تبديل شدند  تالزمي استفاده شده است در مدل اوليه ابتدا تمامي داده

سپس به منظور استخراج قوانين در هر خوشه، عمليات  گشتهاي خروجي تحليل  خوشه
بندي تمامي  نتايج حاصل از مدل اوليه، خوشه ها اجرا گرديد. احتمال پيشين بر روي خوشه

  باشد. ها و سپس اجراي عمليات احتمال پيشين بر روي هر خوشه مي داده
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مدل ثانويه با مقدار پشتيبان و ضريب اطمينان اوليه ساخته شد. پس از آن كه قوانين 
پليس توسط الگوريتم احتمال پيشين استخراج شد نتايج حاصل از آن، به اطالع خبرگان 

آگاهي تهران بزرگ رسيد. اين افراد از بين قوانين استخراجي آنهايي كه براي سازمان مفيد 
  بودند را مشخص كردند.

  باشد. مرحله سوم مقايسه نتايج خروجي مدل اوليه با خروجي مدل ثانويه مي
بندي شده و نتايج زير به دست آمد. روش كاي ميانگين خوشهها با استفاده از  داده

 -بهترين حالت از شاخص ديويس بندي و انتخاب هاي مختلف خوشه ي ارزيابي حالتبرا
ها براي اين داده به  خوشه به عنوان بهترين تعداد خوشه هشتبولدين استفاده شده و تعداد 

  دست آمده است.
  

  تحليل نتايج
  

  ميانگين كايهاي حاصل از الگوريتم  تحليل خوشه
با  باشد.مي 2گوريتم كاي ميانگين مطابق جدول هشت خوشه حاصل از پياده سازي ال

، خوشه يك و خوشه چهار در تمامي خصايص از قبيل نوع جرم انتخابي، 2بررسي جدول 
جنسيت افراد، گروه سني، شغل افراد، ساعت ارتكاب جرم، سال و مناسبت روز ارتكاب 

به اين دو خوشه جرم و تكنيك ارتكاب جرم يكسان هستند. تنها وجه تمايز افراد متعلق 
و ماه وقوع جرم در خوشه يك و چهار است. خوشه دو معرف  سارقانوضعيت تأهل 

توان  اند. خوشه پنج را مي مرتكب سرقت شده 1384مردي است كه در دي ماه سال  سارقان
كنند، ناميد. هايي كه در معابر عمومي به شكل گروهي سرقت مي قاپ برها و كيف جيب

مجرد زورگير است كه به عنف، يعني تهديد و ارعاب افراد  انسارقخوشه هشت مختص 
يا گاهاً ايجاد ضرب و جرح مبادرت به سرقت كردند. با توجه به دو خوشه سه وشش به 

توان دريافت تنها تفاوت بين اين دو خوشه در ساعت وقوع جرم و وضعيت وضوح مي
آب و برق يا  مأمور مرد كه تحت پوشش سارقاناست. خوشه هفت شامل  سارقانتاهل 

نيروي بسيج از اماكن دولتي مثل بانك، بيمارستان، امامزاده و بقعه متبركه مرتكب سرقت 
  اند. شده
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  هاي حاصل از پياده سازي الگوريتم كاي ميانگينخوشه هشت. 2جدول 
تعداد ركورد   نام خوشه

  اطالعاتي
  توصيف هر خوشه

مـاه از امـاكن خصوصـي مثـل     در فـروردين  ن مجـرد امـاكن خصوصـي كـه    اسارق 208/209  1خوشه 
  كنندكارگاه و انبار و ... سرقت مي

  مرتكب  سرقت شده اند 84ن مرد كه در دي ماه سال اسارق  028/8  2خوشه 
  كنندظهر سرقت مي 1200صبح تا   600هل كه بين ساعات أن منزل متاسارق 415/8  3خوشه 
  كنند.در ارديبهشت ماه سرقت ميهل اماكن خصوصي كه أن متاسارق  055/17  4خوشه 
  كنند. كه در معابر عمومي با شكل گروهي سرقت ميهايي قاپبرها و كيفجيب  056/13  5خوشه 
  كنند.سرقت مي 1600تا  1200ن منزل مجردي كه بين ساعات اسارق  657/12  6خوشه 
  ن اماكن دولتياسارق  152/7  7خوشه 
به عنف يعني تهديد و ارعاب افراد يا گاهاً ايجاد ضرب ن مجرد زورگير كه اسارق  702/6  8خوشه 

  اند و جرح مبادرت به سرقت كرده
  

  بندي و قوانين تالزميتركيب دو الگوريتم خوشه
بندي و قوانين تالزمي در بهبـود  خوشهدر اين قسمت به بررسي و تأثير تركيب دو الگوريتم 

راي ايـن منظـور در ابتـدا تنهـا از يـك      شود. ب هاي موجود پرداخته مي نتايج خروجي با داده
هـاي خـود    باشد داده كه تكنيك  قوانين تالزمي در داده كاوي مي 1حتمال پيشيناالگوريتم 

شـود كـه در    را مدل  نموده و به بررسي قوانين خروجي، صحت و اعتبار قوانين پرداخته مي
ران بـزرگ پرداختـه   اي از قوانين تأييد شده توسط خبرگـان پلـيس آگـاهي تهـ     ، نمونه6بند 

خواهد شد. جدول زير قوانين استخراج شـده بـا تعيـين حـداقل ضـريب اطمينـان و ضـريب        
قاعده از  26هاي اين جدول ضريب اطمينان در  دهد. باتوجه به داده را نمايش مي دهپشتيبان 

معناست كه قوانين استخراج شده از  به آندرصد است و اين  50قوانين استخراجي كمتر از 
ن روش از اعتبار خيلي بااليي برخوردار نيستند. به همين دليل در گام بعد بـه دنبـال روش   اي

از دو  تلفيقي ديگري هستيم كه قوانين معتبرتري را ارائه دهند. در اين روش تلفيقـي جديـد  
   كنيم.روش خوشه بندي و قوانين تالزمي استفاده مي

   
  

                                                 
1. Apriori 
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  از الگوريتم احتمال پيشينتعداد و ضريب اطمينان قوانين حاصل  .3جدول 
ه تعداد قوانين ب
  دست آمده

تعداد قوانين با ضريب اطمينان 
  درصد 100تا   70بين 

تعداد قوانين با ضريب اطمينان 
  درصد 70تا  50بين 

تعداد قوانين با ضريب 
  درصد 50اطمينان كمتر از

31  2  3  26  
  

هاي خوشـه بنـدي    ز تكنيكهاي آزمايش اول را با يكي ا طبق شرايط اوليه، همان داده
ميانگين كه در مرحله قبل بـه صـورت كامـل بيـان و هشـت خوشـه حاصـل از آن         Kبه نام 

شـود يعنـي بـه     تحليل شد به عنوان ورودي براي الگوريتم احتمال پيشين در نظر گرفتـه مـي  
گـردد و قواعـد    ها با الگـوريتم احتمـال پيشـين اجـرا مـي      صورت جداگانه تك تك خوشه

خوشه تحليل و نتايج آن با خروجي حاصل از اجراي الگوريتم احتمـال پيشـين   خروجي هر 
گردد. جدول زير نتايج حاصل از تركيب دو الگوريتم احتمال پيشين و  به تنهايي مقايسه مي

K دهد. ميانگين را نمايش مي  
يابيم در حالت  با مقايسه دو شاخص ضريب اطمينان و پشتيبان در دو حالت قبل در مي

ضرايب اطمينان و پشتيبان در قواعد استخراجي پايين است و اين برعكس حالت دوم اول 
ميانگين و احتمال پيشين درصد  Kاست يعني در قواعد حاصل از تركيب دو الگوريتم 
باشد. بديهي است نتايج حاصل منطقي  اطمينان و مقدار پشتيبان بسيار باالتر از حالت اول مي

دليل ناهمگن بودن ركوردهاي اطالعاتي درصد پشتيبان كه است زيرا در حالت اول به 
هاي موجود در بانك اطالعاتي كه شامل تمام فيلدهاي پيش شرط و نتيجه  تعداد تراكنش

باشد، همچنين درصد اطمينان كه تعداد  نسبت به كل ركوردهاي اطالعاتي است پايين مي
ط در ركوردهاي اطالعاتي وقوع قسمت پيش شرط و نتيجه بر تعداد وقوع قسمت پيش شر

است كه در نتيجه درصد اطمينان در اين حالت كمتر است ولي در حالت دوم استفاده از 
شود كه شباهت  هايي مي ها در خوشه بندي داده بندي باعث بخش الگوريتم خوشه

باشد پس  ها حداكثر مي ها بسيار زياد و تفاوت بين خوشه ركوردهاي اطالعاتي درون خوشه
شود درصد اطمينان و درصد پشتيبان تر هستند كه باعث ميسناجاي درون خوشه متهداده

  در حالت دوم بيشتر شود.  
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تعداد و ضريب اطمينان قوانين حاصل از اجراي الگوريتم احتمال پيشين بر روي هر يك از . 4جدول 
  هاخوشه

شماره 
  خوشه

ه تعداد قوانين ب
  دست آمده

تعداد قوانين با ضريب 
 100تا   70نان بين اطمي

  درصد

تعداد قوانين با ضريب 
 70تا  50اطمينان بين 
  درصد

تعداد قوانين با ضريب 
 50اطمينان كمتر از

  درصد
 1  165  39  5  121  
 2  47  29  5  13  
 3  66  41  --  25  
 4  151  22  --  129  
 5  201  130  11  60  
 6  77  30  10  37  
 7  65  30  6  29  
 8  101  29  52  20  

  
  

در اين مرحله از پروژه، مدلي كه از ديدگاه تحليل داده، كيفيت بااليي  ي نتايج:ارزياب
شود. قوانين استخراج شده از الگوريتم به عنوان دانش استخراج شده از دارد ساخته مي
سپس با توجه به نتايج استخراج شده، قوانيني كه از نظر افراد خبره  .گرددتحقيق تلقي مي

يند اها استخراج و مورد بررسي بيشتري واقع شد. درنهايت فرالگوريتم معتبر و مفيد بود از
  گردد. صورت گرفته براي اطمينان از صحت عمليات انجام شده مرور مي

  

ايجاد مدل، عموماً پايان پروژه نيست. حتي اگر هدف مدل، ارتقا  :1به كارگيري مدل
ن است كه سازماندهي شود و به ها باشد؛ آنگاه دانش حاصل شده نيازمند اي دانش از داده

برداران بتوانند از آن استفاده نمايند. بسته به ملزومات كار، فاز به ه گردد كه بهرهئشكلي ارا
تواند به سادگي ايجاد يك گزارش يا به پيچيدگي اجراي يك فرايند قابل  كارگيري مي
هاي بكارگيري  ند كه گامبرداران هستكاوي باشد. در بسياري از موارد، اين بهرهتكرار داده
  گران داده.هند نه تحليلرا انجام مي

                                                 
1. Deployment 
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  تأييد شده (قوانين تالزمي) قوانين
، كليـه قـوانين   نيشياحتمال پدر اين بخش پس از به دست آوردن نتايج حاصل از الگوريتم 

  .شدكشف شده مورد بررسي قرار گرفت. در ادامه چند نمونه از نتايج آن بررسي خواهد 
  

  كل بناي ساختمان بر ارتكاب سرقت منزل تأثير ش
تـرين كارهـا بـراي     تـرين و دقيـق   در سرقت از اماكن، شناسايي و انتخاب محل يكي از مهم

  سارق است.
 

  تأثير شكل بناي ساختمان بر ارتكاب سرقت منزل .5جدول 
  قانون شاخص

= ضريب اطمينان      %91.64  

= ضريب پشتيبان  %18.99  
  قت منزلسر منازل وياليي  

ضريب اطمينان    = %11.67  

= ضريب پشتيبان %0.53  
  سرقت منزل منازل آپارتماني 

  
  الف. قاعده حاصل از جدول فوق

 64/91معني اسـت كـه    به آندرصدي  64/91در جدول فوق در قانون اول ضريب اطمينان 
درصـد   67/11سرقت منزل در منازل وياليي بوده است و در قانون دوم كه ضريب اطمينان 

از آنچـه   درصد سرقت منزل در منازل آپارتماني بوده اسـت.  67/11دهد كه است نشان مي
هـا بيشـتر در    هاي وياليي نسبت به آپارتمان جدول فوق قابل درك است اين است كه خانه

  معرض تعدي و تجاوز هستند. 
  

  ب. نظر خبرگان در خصوص تأييديه قاعده فوق
هاي جنوبي را براي سرقت  رقت منزل معموالً سارقان خانهطبق نظر كارشناسان و خبرگان س

شـوند. حـال آنكـه در منـازل      گزينند، زيرا بالفاصله پس از رفـع مـانع وارد منـزل مـي     بر مي
شمالي وضع ورودي و نفوذ به منزل براي سارقان ناشناخته بوده و خطرات بيشـتري بـراي او   

  دارد. 
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خاص خود است. به علت نزديك بودن به هاي  ژگي ها داراي وي سرقت از آپارتمان
گيرند. اين گونه اماكن بيشتر مورد  اي قرار مي يكديگر كمتر مورد دستبرد سارقان حرفه

شوند كه حتي از بردن جفتي كفش يا  واقع مي» دله دزد«دستبرد سارقان معتاد و به اصطالح 
  لباسي از روي بند ابايي ندارند.      

  

  بري كاب جرم جيبتأثير جنسيت بر روي ارت
  

  بريتأثير جنسيت بر روي ارتكاب جرم جيب. 6جدول 
 قانون شاخص

3.31% = ضريب پشتيبان    % 43.98 =  ضريب اطمينان    بريجيب  زن   
= ضريب اطمينان = ضريب پشتيبان       %26.57   بريجيب  مرد    %96.69

  
  الف. قاعده حاصل از جدول فوق

معنـي اسـت كـه در     به آندرصد است و اين  98/43ول جدول فوق ضريب اطمينان قانون ا
دهد كـه سـارقان    درصد زنان مجرم جيب بر هستند. و اين نشان مي 98/43هاي موجود  داده

درصد است و اين  57/26ضريب اطمينان قانون دوم جدول فوق  زنان هستند. جيب بر اكثراً
  د مردان مجرم جيب بر هستند.درص 57/26هاي موجود  معني است كه در داده به آن

بري توسط زنـان بـيش    قابل مشاهده است احتمال وقوع سرقت جيب 6آنچه از جدول 
  برابر مردان است.  5/1از 

  

  ب. نظر خبرگان در خصوص تأييديه قاعده فوق
هـاي آنهـا هـم معمـوالً زنـاني هسـتند كـه در         بـر اغلـب زنـان هسـتند و طعمـه      سارقان جيب

انـد. از طرفـي بـه دليـل      هـاي مختلـف ايسـتاده    ريد هستند يـا در صـف  ها مشغول خ فروشگاه
برهـاي  گيري و به دام فتادن جيـب ضعيف بودن عملكرد زنان پليس در ايران، احتمال دست

زن بسيار كم است. اين قانون براي كارشناسان پليس آگاهي تهران بزرگ از قبل مشـخص  
ت و مطلــب مهمــي را بــه نمــايش شــده نبــود امــا چــون دانشــي در ايــن قــانون وجــود داشــ 

  ييد قرار گرفت. أگذاشت، توسط آنان به صورت جدي ارزيابي و مورد ت مي
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  تأثير فصل بر ارتكاب جرم سرقت قطعات و محتويات خودرو
  

  تأثير فصل بر ارتكاب جرم سرقت قطعات و محتويات خودرو. 7جدول 
  قانون شاخص

اطمينان ضريب  =   %18.95         

نضريب پشتيبا  = %27.71  
  سرقت قطعات و محتويات خودرو بهار  

اطمينان ضريب  = %17.63     

= ضريب پشتيبان  %29.93  
  سرقت قطعات و محتويات خودرو زمستان  

 

  الف. قاعده حاصل از جدول فوق
درصد موارد تخلف در بهار سرقت قطعات و  95/18دهد كه در در قانون اول نشان مي

درصد موارد تخلف  63/17دهد كه در قانون دوم نيز نشان مي محتويات خودرو است. در
آيد به دست مي 7آنچه از جدول  در زمستان سرقت قطعات و محتويات خودرو است.

احتمال وقوع سرقت محتويات داخل خودرو در فصل بهار نسبت به فصل زمستان بيشتر 
  است.

  

  ب. نظر خبرگان در خصوص تأييديه قاعده فوق
ن خودرو و محتويات داخل خودرو كه عموماً خوشگذراني است معموالً اهداف سارقا

بيشتر در فصول خوش آب و هوا مثل بهار و تابستان اقدام به سرقت خودرو و محتويات 
بنا به نظر كارشناسان و افراد خبره اداره  نمايند.داخل آن (ضبط و پخش، چنجر و..) مي

شوند كه تي در شمال كشور كشف ميمبارزه با سرقت خودرو اغلب خودروهاي سرق
سارقين خودرو كه معموالً جوان هستند پس از ارضاي اميال نفساني خود آنها را در آن 

  نمايند.مناطق رها مي
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  قواعد استخراج شده از الگوريتم احتمال پيشين در خصوص سرقت به عنف
  

  قت به عنف. قواعد استخراج شده از الگوريتم احتمال پيشين در خصوص سر8جدول 
 قانون شاخص

= ضريب اطمينان %44.54   
= ضريب پشتيبان %11.58  

سرقت به عنف    تهديد با اسلحه سرد   

  
  الف. قاعده حاصل از جدول فوق

سارقان به عنف از تكنيك تهديد با اسلحه سرد  درصد 54/44جدول فوق با احتمال طبق 
  كنند.استفاده مي

  

  عده فوقييديه قاأب. نظر خبرگان در خصوص ت
اي هميشه سالح سرد يا گرم براي مبادا همراه خود دارند و نهايت سـعي آنـان    سارقان حرفه

االمكان عدم استفاده از آن است و علت آن هم ايـن اسـت كـه هـدف و مقصـد آنـان       حتي
سرقت وسايل است نه درگيري و نزاع و فقط در مقـام دفـاع از ايـن گونـه وسـايل اسـتفاده       

  كنند.  مي
  

  گيرينتيجه
هـاي   هاي آن سعي شده اسـت تـا تحليـل    در اين تحقيق با استفاده از داده كاوي و الگوريتم

ها انجام شود و بـا اسـتفاده از الگوهـاي     هاي جرم موجود در پايگاه داده دقيقي بر روي داده
ها ياري نماينـد. در ايـن مقالـه بـا     پنهان موجود در داده ها مديران مربوطه را در اخذ تصميم

تفاده از دو روش قـوانين تالزمـي و روش خوشـه بنـدي سـعي شـده اسـت تـا ايـن قبيـل           اس
الگوهاي مورد نياز مديران كشف و در اختيـار آنهـا قـرار گيـرد. بـه عنـوان مثـال برخـي از         

هـا بيشـتر در    هاي وياليي نسبت به آپارتمـان  دهند كه خانهالگوهاي استخراج شده نشان مي
دهنـد كـه احتمـال وقـوع     يا برخي از ايـن قواعـد نشـان مـي    معرض تعدي و تجاوز هستند و 

همچنـين ايـن الگوهـا نشـان      برابـر مـردان اسـت.    5/1بري توسط زنان بـيش از   سرقت جيب
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دهند احتمال وقوع سرقت محتويات داخل خودرو در فصل بهار نسبت به فصل زمسـتان   مي
  بيشتر است. 

عده كه توسط خبرگان تفسير و تأييد در اين مقاله چهار قاعده مفيد از مجموع پنجاه قا
جرم به مراتب  كاويگرديد بيان شد. البته آنچه واضح و مبرهن است اين است كه داده

 تر از آن است كه بتوان به صورت جامع در قالب يك مقاله ارائه نمود. تر و گسترده وسيع

ره برداران اي و جهاني است از اين رو به موضوع امنيت يك موضوع ملي و گاهي منطقه
كاوي جرم عموماً داعيه داران امنيت (قوه قضائيه، وزارت اطالعات، شوراي امنيت داده

كاوي  باشند. بسته به نوع جرايم، داده هاي ذيربط) مي ملي، نيروي انتظامي و ديگر سازمان
 هاي مختلف زير مورد بحث واقع شود. تواند در زمينه جرم مي

  

   هاپيشنهاد
را جهت  هاييكه در حوزه ادبيات موضوع تحقيق انجام داده، پيشنهاد محقق با مطالعاتي

به  ها گردند. تمامي اين تحقيق آتي ارائه نموده است كه در ادامه بيان مي هاي انجام تحقيق
هاي  كنند تا با استفاده از دانش استخراج شده از داده هاي مربوطه كمك مي مديران سازمان

  تري اخذ نمايند: ست و دقيقدر هاي تاريخي سازمان تصميم
مصنوعي به منظور  كاوي و هوشهاي تركيبي داده ها و مدل استفاده از روش -1

  ؛در ارتكاب جرم دارندرا شناسايي سارقاني كه بيشترين سابقه 
كاوي  هاي داده طراحي و ايجاد يك سيستم هوشمند خبره كه با استفاده از تكنيك -2

  ؛مان در آينده پيش بيني كندوضعيت ارتكاب جرم را براي مجر
ها به  بندي بر روي قوانين انجمني حاصل از پايگاه دادهاستفاده از تكنيك خوشه -3

خوشه كردن قوانين استخراجي مشابه در پايگاه و هم تالزميمنظور كاهش در تعداد قوانين 
دي و داده جرم و بررسي تفاوت در جابه جايي تركيب اين دو روش داده كاوي (خوشه بن

  ؛قوانين انجمني)
يز از حيث ارتكاب به جرايم مختلف و مناطق آلوده از حيث نشناسايي اماكن جرم  -3

  ؛spatial miningمعاملة اموال مسروقه با كمك 
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كاوي در كشف ارتباطات پنهان بين سارقان، مالخران و اموال استفاده از داده -4
  مسروقه.
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