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  خالصه 
ؾؼوقیی ةیُده  وکار الکحؼويیکی، ةازاریاةی، عمُم هغیؼیث ارجتاطات، هًَغؿی، جضمیك زؼائن و ظؼده ٍای کـب آهیؽ داده کاوی در زهیًٌ کارةؼد هُؾقیث

 زیؼم وفیُ  از پیكیگیؼیٍا، کارةؼد داده کاوی ةٌ جغریر در صُزه جضمیك زؼائن،  يیؽ زای ظُد را ةیاز کیؼده اؿیث.  اؿث.  اها در هقایـٌ ةا دیگؼ زهیًٌ

 از کوحیؼ ةـییار  زیؼم وفیُ  از پیكیگیؼی ٍای ٍؽیًیٌ  ايحظاهی و يظاهی ٍای صُزه در. اؿث کكُری ٍؼ کالن هغیؼیث صُزه در کمیغی اٍغاف از یکی

 از ةاقیغ یکیی هی  اطالعیات جضمییك و جسؽیٌ و زؼاین زهیًٌ در الزم اطالعات داقحى زؼاین وفُ  از پیكگیؼی الزهٌ اها اؿث زؼم وفُ  ةا هقاةمٌ  ٍؽیًٌ

ی ًییة فیپ، هیؽان دفث در ٍا حنیالگُر. در ایى هقالٌ ؿعی ةؼ آن اؿث جا ةا هقایـٌ ةاقغ هی هضغوده یک در زؼاین الگُی جعییى صُزه ایى در هَن هـائك

% 2747/95، ةیا  Logitboost+ibkکیٌ الگیُریحن  دٍیغ یهیاؾؽایف و ظطاٍای ياقی از جكعیل و يیؽ ٍؽیًٌ ازؼای الگُریحن کاٍف یاةغ. يحایر يكان 

 ی را داقحٌ اؿث.ًیة فیپةَحؼیى هیؽان 

 

 .wekaی، زؼاین ؿایتؼی،ؼیگ نیجنوی، درظث کاوداده کموات کمیغی: 

  نقدنه .1

ؾؼآیًییغی پیدیییغه یییا يیوییٌ ظُدکییار اؿییث و ٍیین  ًیییى داده کییاوی، جضمیییك داده و کكییؽ الگٍُییای پًَییان ةییا اؿییحؿاده از اةؽارٍییای ظُدکییار و

، ةیٌ طؼیقیییی کیییٌ اییییى الگٍُیییا و ةاقیییغ یهدادهزَیث قًاؿیییایی الگٍُیییا و هیییغح ٍیای میییضیش، زغییییغ و ةیییٌ میییُرت ةیالقُه هؿییییغ، در صسییین وؿییییعی از

ٍا هًییاة  داده ػًییی و دايییف يییا یؽی داقییحٌ ةاقییًغ. صسیین ایییى  ٍییا ؿییتب قییغه ؿییازهان آوری داده زویی  .[1] درک ةاقییًغ ٍا فاةییك هییغلَا ةییؼای ايـییان

ٍییغف امییمی داده  .[3،2]قییُد قییغه هی ٍییای یظیؼه حؿاده کییارةؼدی از دادهیاةییغ و ةاعییخ هضییغود قییغن اؿیی ٍییا ةییٌ ؿییؼعث اؾییؽایف هی هسوُعییٌ داده

ازدايیفاؿیحعؼااهعًیایةیٌداده کیاوی  قیان و جتیغیك داده ةیٌ دايیف اؿیث.  ٍیای هُزیُد، اؾیؽایف ارزش یاجی کیاوی اؿیحعؼاا الگٍُیا از داده

 ًیغیىاززهیانٍینطیُرةیٌاةیؽاراییى .اؿیثقیغههعؼؾییدايیفکكیؽؾؼایًیغدر هؼصمیٌىیجیؼ هَنعًیُانةیٌ واؿیثٍیا دادهعظیینصسین

ةیؼهتحًییٍیایؿیـیحن الگیُ،قًاؿیایی ،عنیتییٍا قیتکٌهاقییى،ییادگیؼیهنیًُعی،ٍیُشآهیار،داده،پایگیاهؾًیاوری يظییؼعموییرقیحٌ

کكیؽدرجکًییککیاراجؼیىعًیُانةیٌ وةیؼدهةَیؼهدادهةنیؼی ةازيویایی وةیاالؿیؼعثهضاؿیتاتاطالعیات،ةازییاةیدايیف،صنیُحدايیف،

در ةیًايیٌ پییف وجُمییؿیاةؽارٍیایازاعینداده کیاویجکًیکَیای. اؿیثگؼؾحیٌفیؼارهضققیانازةـییاری جُزیٌهیُردؿیازهايیهؿییغدايیف

کیاویدادهکیارةؼدییٍیا صُزهزومیٌ ازاؿیث.دادهاظحنیاصظیُدةیٌراجضقیقیاتازعظیوییصسینوقیغهواردهعحمؿیییٍیا صُزه

 کؼد.اقارهکاوی هحى ووةکاویهالی،هغیؼیثافحنادؿًسی،ورزقی،پؽقکی،هغیؼیحی،جساری،کارةؼدٍایةٌجُان یه

 و قییغه ايسام هحوییادی ٍای ؿییاح  ةییؼای کییٌ اؿییث ؾؼایًییغی کارکًییان، جُؿیی  دؿییحؼس در ٍییای داده از ؿییازهان اطالعییات جضمیییك و اؿییحعؼاا          

 و آهییییار عمیییین از داده، پایگییییاه در الگٍُییییا و هییییًظن رويییییغٍای قًاؿییییایی ٍییییای الگُریحن اولیییییى. آیییییغ يوی قییییوار ةییییٌ ٍا ؿییییازهان در زغیییییغی وظیؿییییٌ

 از صامییك يحییایر ةییٌ دؿییحیاةی اهکییان و ٍا رایايییٌ هضاؿییتاجی فییغرت روزاؾییؽون رقییغ ةییا اظیییؼ، ٍای ؿییاح در. ايییغ گؼؾحٌ يكیی ت اصحوییاح ٍای يظؼیییٌ

 ةییا ٍییا الگُریحن ایییى. ةگیؼيییغ فییؼار جُزییٌ هییُرد ریاضییی پیكییؼؾحٌ ٍییای الگُریحن جییا اؿییث قییغه ؿییتب کُجییاه، زهییان هییغت در پیدیییغه هضاؿییتات

 را فیییغیوی ٍیییای روش جُؿییی  قًاؿیییایی ػیؼفاةیییك و پیدییییغه الگٍُیییای و پؼداظحیییٌ آن جضمییییك و پیییاالیف ةیییٌ ، داده هعحمیییؽ اةعیییاد دريظؼگیییؼؾحى
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 اعحتارؿییًسی  ٍودًیییى و ٍییا داده ؿییازی هغح و پییؼدازش پیف پییاالیف، اؿییحعؼاا، ؾؼآیًییغ جییا ايییغ کؼده کوییک ٍا رایايییٌ. کًًییغ هی ارائییٌ و اؿییحعؼاا

.[4] قُد ايسام يظیؼ ةی ؿؼعحی و ةیكحؼ دفث ةا ٍا یاؾحٌ

  ايحظیییاهی و يظیییاهی ٍیییای صُزه در. اؿیییث کكیییُری ٍیییؼ کیییالن هیییغیؼیث صیییُزه در کمییییغی اٍیییغاف از یکیییی زیییؼم وفیییُ  از پیكیییگیؼی          

 الزم اطالعییات داقییحى زییؼاین وفییُ  از پیكییگیؼی الزهییٌ اهییا اؿییث زییؼم وفییُ  ةییا هقاةمییٌ  ٍؽیًییٌ از کوحییؼ ةـیییار  زییؼم وفییُ  از پیكییگیؼی ٍای ٍؽیًییٌ

 کییار و ؿییؼ اطالعییات از ةییاالی ةـیییار صسیین ةییا هییا ٍوییُاره اهًیحییی و ايحظییاهی ٍییای صُزه در. ةاقییغ هی  اطالعییات جضمیییك و جسؽیییٌ و زییؼاین زهیًییٌ در

 داده يییُیى ٍییای روش از اؿییحؿاده ةًییاةؼایى. اؿییث هكییکك ةـیییار ؿییًحی هحییغٍای و ٍییا روش ةییا  اطالعییات از صسوییی  ًیییى جضمیییك و جسؽیییٌ کییٌ دارییین

 دارای ايحظییاهی زییؼاین .ةاقییغ هی ايحظییاهی زییؼاین صییُزه ٍییا صُزه ایییى از یکییی ةاقییغ هی گُيییاگُيی ٍییای صُزه دارای زییؼم .گییؼدد هی هطییؼ  کییاوی

 ةییا ةاقییًغ. ةًییاةؼایى هی  ؿییایتؼی زییؼاین زییؼاین، ایییى جؼیى هحًییُ  و زغیییغجؼیى از یکییی. ةاقییًغ هی زؼهییی جًییُ  يظییؼ از گُيییاگُيی ٍییای طیؽ و اةعییاد

 جضمیییك و جسؽیییٌ کییٌ قییُین هی روةییؼو ٍییا داده از ةییاالی ةـیییار صسیین ةییا اظیییؼ ٍای ؿییاح در  ؿییایتؼی زییؼاین  پیدیییغگی و جًییُ  اؾییؽایف، ةییٌ جُزییٌ

 جعییییى صییُزه ایییى در هَیین هـییائك از یکییی. دارد يیییاز زیییادی ٍؽیًییٌ و ايـییايی يیییؼوی ةییٌ اهکییان مییُرت یییا و ػیییؼهوکى دؿییحی مییُرت ةییٌ ٍییا آن

. گؼؾییث يظییؼ در زییؼاین زهییايی و هکییايی جُزییی  يضییُه را زییؼم يضییُه ؿییاده جعؼیییؽ یییک در جییُان هی. ةاقییغ هی هضییغوده یییک در زییؼاین الگییُی

 کییٌ داقییث اهیییغ جییُان هی کییاوی داده کارةؼدٍییای ةییٌ جُزییٌ ةییا. ةاقییغ هی هییُدؼ ةـیییار زییؼاین ةییا هتییارزه يضییُه ریؽی ةؼياهییٌ در الگییُیی  ًیییى جییغویى

 جضقیییـ ایییى امییمی ٍییغف کییاوی داده ةییا یالگییُی  ًیییى جییغویى دلیییك ٍویییى ةییٌ. يوایییغ کوییک الگییُی ایییى اؿییحعؼاا در ةحُايییغ يیییؽ ٍییا داده کییاوش

 ةییٌ کؼهايكییاه اؿییحان ؿییایتؼی پمیییؾ صییُزه در هُزییُد ٍییای داده از ای هسوُعییٌ روی ای داده کییاوش جضقیییـ ایییى هـییهمٌ ظالمییٌ طییُر ةییٌ. ةاقییغ هی

 کییٌ اؿییث زییؼاین زهییايی و زؼؼاؾیییایی جُزییی  هییُرد در ٍییا جضمیك از ای هسوُعییٌ اؿییحعؼاا پییهوٍف ایییى يحیسییٌ. ةاقییغ هی زییؼم جییغویى الگییُی هًظییُر

 .[4] قُد هی ةؼده يام زؼم الگُی عًُان جضث

یریگ میتصهدرخت  .2
ةیا. کًیغ یهیجعؼییؽهًاؿیتی ةیٌ قییُه راؿیـیحن وؿیادهراهَینیٍیا یؼیگ نیجنیوکیٌاؿیث،ؿیـیحنییکارائیٌازیا ُهیقیجنیوین،درظیث

ٍیا آنةیاهًطتیـظؼوزیی وٍیا یهگییوییاویهگیی داده ؿیؼیییکفالیبدرجیُان یهیراهضاؿیتاجی وازؼاییی ٍیایؿیـیحناکذیؼایًکیٌةٌجُزٌ

 ٍیا دادهاییىاؿیاسةیؼراؿیـیحن وکیؼدآيیالیؽراٍیا یظؼوزی وٍیا یهگییودرظیث )ایسیادالگیُریحن،ییکازاؿیحؿادهةیاجیُان یهیکؼد، جعؼیؽ

پیاییىةیٌةیاال ةازگكیحیصیك وجقـیینةیٌ میُرتعوُهیاًیؼیگ نیجنیویٍیا درظثؿیاظثرویکیؼد کیؼد.ارائیٌجنیویندرظیثییکفالیبدر

یٍیا درظثازظامییيیُ  .قیُدجتیغیكايحَیاییيیغٍایدرظمیُصىیجیؼ فیةةیٌورودیهحؼییؼؾضیایقیُد یهیجیالشآندرواؿیث

 .[5] گؼدد یهظاراقاظٌدوجًَایؼیگ نیجنويُدٍؼازآندرکٌاؿثةایًؼییٍا درظث یؼیگ نیجنو
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ی قتیٌ ةٌ آن، هقایـٌ ٍا يوُيٌآهُزش ةؼای یاؾحى  هسوُ آهُزش را ةا  يوُيٌ ٍا آن، کًًغ یهٍوـایٌ ةؼ هتًای آهُزش ةا فیاس کار  ىیجؼ کیيؽدی ةًغ دؿحٌ

ی آهُزقی در ایى ٍا يوُيٌةعغی اؿث و جوام  nی در ؾضای ا يقطٌو ةٌ ایى جؼجیب ٍؼ يوُيٌ  قُيغ یهظنُمیث جعؼیؽ  nی آهُزقی ةا ٍا يوُيٌ. کًًغ یه

يوُيٌ يؽدیک ةٌ يوُيٌ هغ يظؼ  ٍوـایة يؽدیک وارد قُد، هغح ؾضای الگُ را ةؼای k kی ةًغ دؿحٌ. زهايی کٌ يوُيٌ زغیغی ةٌ هغح قُيغ یهؾضا یظیؼه 

 .ی جعؼیؽ کؼدغؿیافمةٌ مُرت ؾاممة  جُان یهرا  1ی يوُيٌ ياقًاظحٌ و زغیغ ٍـحًغ. يؽدیکیٍاٌ یٍوـا ىیجؼ کیيؽد ٍا يوُيٌیى . اکًغ یهزـث و زُ 

 KNNةًیغطتقیٌ . ةاقیغداقیحٌآنٍوـیایگان ىیجؼ کییيؽد kةییىدرراآراةیكیحؼیىکیٌدايیغ یهیکالؿییةیٌهحعمیـراجـیثيوُيیٌةًیغ،طتقیٌاییى

 .[6] قُد یههضـُبپؼکارةؼد وؿادهروقی ،ٍا دادهرویؾؼضیٌایسادةٌيیازعغم وةاالدرکفاةمیثكیةٌ دل

وای نانتيازن به ننظير رفع نضکل کالس و Bagging Boosting یوا روش .4
  ٍییای ةییؽر  در ایییى زهیًییٌ جتییغیك قییغه اؿییث. ةییؼای رؾیی  ایییى  ییالف ةییٌ یکییی از  الف یةًییغ ردهدر داده کییاوی و  ٍییای يییاهحُازن زییُد کالسو

 .قُيغ اقاره ظُاٍغ قغ ٍایی کٌ در ایى زهیًٌ ةٌ کار گؼؾحٌ هی روش ىیجؼ هَنٍای گُياگُيی وزُد دارد کٌ در اداهٌ ةٌ دو يُ  از  روش

داده کییاوی از طؼیییـ  یٍییا روشدر  قییغه گؼؾحٌةکییار  یٍییا ىیجعواز جکًیییک ؾییُ  ةییٌ هًظییُر ارزیییاةی دفییث  Bagging:الگییُریحن آهُزقییی

آهُزقییی يوایًییغه  یٍییا داده  کییٌ هسوُعییٌ ن اؿییثآٍییای آهُزقییی اؿییحؿاده يوییُد. در ایییى جکًیییک ؾییؼض ةییؼ  ةییا زییایگؽیًی از داده یةؼدار يوُيییٌ
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يوییُد. ةًییاةؼایى ةییا اؿییحؿاده از دوةییاره  یؿییازٌ یقتاز ایییى هسوُعییٌ داده  جییُان یهییزاهعییٌ را  اؾحییٌی جضقییـزاهعییٌ جضییث ةؼرؿییی ةییُده و ايییُا  صییاالت 

 ٍیییؼ کیییغامٍیییای هعحمیییؽ جًیییُ  هیییُرد يییییاز صامیییك ظُاٍیییغ قیییغ و زهیییايی کیییٌ ییییک يوُيیییٌ زغییییغ وارد  هسوُعیییٌ داده یؼییییکیییار گةیییٌ  جُؿییی  یؼیگ يوُيیییٌ

 .جا کالس هُرد يظؼ جكعیل داده قُد قُد قُد، جُاؾـ اکذؼیحی ةٌ کار گؼؾحٌ هی از کالؿٌ ةًغٍا هی

کًییغ، اهییا ةعییغ از ٍییؼ  کًًغه اؿییحؿاده هی ایییى الگییُریحن از کییك هسوُعییٌ داده ةییٌ هًظییُر آهییُزش ٍییؼ دؿییحٌ: Boostingالگییُریحن آهُزقییی          

 ٍیا دادهکًیغ جیا ةیٌ درؿیحی کالؿیٌ ةًیغی قیُيغ. اییى روش جکیؼاری جؼیییؼ ايطتیافی ةیٌ جُزیی   ٍیای ؿیعث جوؼکیؽ هی ةار آهیُزش، ةیكیحؼ ةیؼ روی داده

. در اةحییغا جوییام رکُردٍییا وزن یکـییايی ايغ يكییغه یةًییغ کالسمییضیش  ةییٌ طییُر فییتالًث کییٌ اؿیی ییٍا يوُيییٌآهییُزش ةییا جوؼکییؽ ةیكییحؼ ةییؼ روی 

اؾییؽایف  ايغ قییغه یةًییغ طتقٌکییٌ ةییٌ اقییحتاه  ییٍا يوُيییٌدر ٍییؼ جکییؼار اؾییؽایف پیییغا ظُاًٍییغ کییؼد. وزن  ٍییا وزنbaggingو ةییؼظالف ؼيییغیگ یهیی

وزيكییان کییاٍف ظُاٍییغ یاؾییث. ؿییپؾ وزن دیگییؼی ةییٌ  ايغ قییغه یةًییغ کالس یةییٌ درؿییحٍایی کییٌ  آن دؿییحٌ از يوُيییٌ کییٌ یدرصییالظُاٍییغ یاؾییث 

دؿییحٌ . گییییؼد هی فیییؼار اؿیییحؿاده هیییُرد جـیییث ؾیییاز در ةعیییغاً کیییٌ قیییُد هی داده اظحنیییاص  ةیییا جُزییٌ ةیییٌ دفیییث کمیییی آن دؿیییحٌ کًًیییغهمیییُرت هسیییؽا ةیییٌ ٍیییؼ 

 پیكیییًَاد وزن ییییک کًًیییغه دؿیییحٌ ٍیییؼ زغییییغ يوُيیییٌ ییییک ارائیییٌ ًٍگیییام يَاییییث در. ةیییُد ظُاًٍیییغ ةؼظیییُردار ةیییاالجؼی اطویًیییان ضیییؼیب از دفییییـ یٍا کًًیییغه

 .[7] دٍغ و لیتك کالس ةا رأی اکذؼیث ايحعاب ظُاٍغ قغ هی

یبند خيصه .5
 یییک دايییف اظییػ صاضییؼ، صییاح در قییُد. گؼؾحییٌ هی کییار ةییٌ جنییادؾی ٍای کكییؽ در کییٌ اؿییث ٍییا داده کكییؽ اةییؽار جییؼیى هَن از یکییی ةًغی ظُقییٌ

 ٍییا، داده از دايییف اؿییحعؼاا ةاٍییغف کییاوی داده و هاقیییى یییادگیؼی ٍییای الگُریحن. قییُد هی هضـییُب دايییف هًَغؿییی ؾؼآیًییغ در عوییغه گمُگییاه

 یییییا گیؼی جنیییوین ةیییؼای کیییٌ اؿیییث ةًغی ظُقیییٌ روش زهیًیییٌ اییییى در هحیییغاوح صیییك راه ییییک .ةاقیییًغ هی هطیییؼ  هییییكکك صیییك ایییییى ةیییؼای روقیییی عًیییُان ةیٌ

ةًغی یییک  ظُقییٌ .کًًییغ هًحـییب هُزییُد ٍای از يوُيییٌ اؿییحؿاده ةییا زغیییغ ٍای يوُيییٌ ةییٌ را يوییادیًی جنییویوات جُايییغ هی ةًییغی کالس یییا ةًغی دؿییحٌ

قییُد. ٍوییٌ  اؿییحؿاده يوی قییغه يیـییث . ٍیییم مییؿث هسؽایییی در ؾؼآیًییغ آهییاده ؿییازی وظیؿییٌ داده کییاوی يظییارت يكییغه اؿییث )ٍییغف کییاهالً جعؼیؽ

قییُد کییٌ ٍوگؼایییی کییاؾی را پییؾ  ةًغی، هییغح زهییايی ؿییاظحٌ هی ٍییای ظُقییٌ قییُد. در ةیكییحؼ الگُریحن کارةؼده هی مییؿات ورودی ةییٌ یییک هیییؽان ةییٌ

ٍییغف از . [8]ٍا یییا فطعییات ةییٌ صالییث جذتیییث و جعییادح ةؼؿییًغ  ٍییای ظُقییٌ دؿییث آورده ةاقییغ، ةییٌ ةیییان دیگییؼ زهییايی کییٌ کؼان از  ًییغیى جکییؼار ةییٌ

ی هعحمییؽ ةایییغ صیییغاکذؼ جؿییاوت ٍییا گؼوهی ٍییا دادهةًغی  ینجقـییی هُزییُد ةییٌ  ًییغ گییؼوه جقـییین قییُد و در اییییى ٍییا دادهی ایییى اؿییث کییٌ ةًغ ظُقییٌ

ی هُزُد در یک گؼوه ةایغ ةـیار ةٌ ٍن قتیٌ ةاقًغ.ٍا دادههوکى را ةٌ ٍن داقحٌ ةاقًغ و 

الگيریتم جنگل تصادفی .6
وؿیییمٌ ؿییاظحى جعییغاد زیییادی درظییث جنییوین در هؼصمییٌ  آیییغ کییٌ ةییٌةییٌ قییوار هییی ؾی یییک روش ensemble methodالگییُریحن زًگییك جنییاد

ةیییؼد. اؿیییاس کیییار اییییى روش ةیییؼ اییییى امیییك  ةیًیییی ايحعیییاب کیییالس ییییک يوُيیییٌ زغییییغ ةیییٌ کیییار هی ٍیییا ةیییؼای پیفآهیییُزش و رای گییییؼی ةییییى اییییى درظیییث

. ایییى روش، [9]ةیًییی کًًییغ  جُايًییغ ةَحییؼ از جًَییا یییک هییغح فییُی پیفکًًییغه هحُؿیی  هیییةیًییی  ای از  ًییغیى هییغح پیف اؿییحُار اؿییث کییٌ هسوُعییٌ

ٍییا در ٍییا را ايسییام دٍییغ و ؿییؼعث ایییى الگییُریحن يـییتث ةییٌ دیگییؼ روشجُايییغ هؼصمییٌ آهییُزش درظییثيـییتحاً ؿییؼی  ةییُده و در زهییان کُجییاٍی هییی

ی زیییاد، جؿییاوت ةیكییحؼی يیییؽ ایسییاد ظُاٍییغ کییؼد. ایییى الگییُریحن يیییؽ هايًییغ الگییُریحن ٍییاٍییای ةییؽر  و ةییا جعییغاد ویهگیییصضییُر هسوُعییٌ داده

جؼ ةییُدن جضمیییك هـییهمٌ جُؿیی   ٍیییای پیُؿییحٌ را يییغارد. از هعایییب دیگییؼ ایییى الگییُریحن، هكییکك جُايییایی کییار ةییا داده C4.5یییادگیؼی درظییث جنییوین 

 . [9]اؿث  C4.5ٍا يـتث ةٌ درظث جنوین ؿاظحار ایى زًگك

 غصبی یوا صبکهالگيریتم  .7
ةیًی قاظل ةَغاقث و درهان هايًغ ٍؽیًٌ و اؿحؿاده از جـَیالت هًاؿیب ةیٌ کیار گؼؾحیٌ  جُايغ ةؼای پیف یکی از اةؽارٍای جضمیمی داده کاوی اؿث کٌ هی

جضمیك، هیغح و  قغه ةؼای جُلیغ يحایر ةـیار دفیـ در پؽقکی و ٍن  ًیى اةؽاری فغرجوًغ ةؼای کوک ةٌ پؽقکان در جسؽیٌ و ٍای عنتی قًاظحٌ قُد. قتکٌ

ای از اجنیاالت ورودی و ظؼوزیی اؿیث کیٌ ٍیؼ  ٍا هسوُعیٌ ةاقغ. ایى قتکٌ ٍای کارةؼدی هی ای از ةؼياهٌ ٍای ةالیًی پیدیغه در طیؽ گـحؼده ایساد داده

ةیًیی در پؽقیکی  ؼای پیفٍیا ةی ةاقغ. ایى هغح قتیٌ هؼؽ ايـان اؿث و قاهك یادگیؼی الگٍُیا از ییک هسوُعیٌ داده اجناح دارای وزن هعحل ةٌ ظُد هی

ةیًیی هكیاٍغات زغییغ و  و قیاهك ؾؼایًیغٍای ییادگیؼی، پیف [10]ٍای هتَن و پیدییغه را دارد  ٍای عنتی جُايایی اؿحًحاا هعايی را از داده ةاقغ. قتکٌ هی

ةاقغ. جعییى جُالی هی



 

نرور ادبیات و سيابق گذصته .8
ٍوان  .پمیـی هُرد جُزٌ فؼار گیؼد  یٍا دادهجضمیك اطالعات و  ةٌ عًُان یکی از کاراجؼیى اةؽارٍا در زهیًٌ جُايغ یهکاوی در هـائك هؼجت  ةا پمیؾ  داده

 یؼیگ فیپةٌ جت  آن،  زؼائن و یًیة فیپدر  جُايغ یهاؿث کٌ  یًیة فیپو پؼکارةؼدجؼیى کارکؼدٍای داده کاوی  ىیجؼ هَن طُر کٌ ةضخ قغ، یکی از

 ؿُاةـ گػقحٌ اقاره ظُاٍین کؼد. ازدر ایًسا ةٌ  ًغ هُرد  .زؼائن هذوؼ دوؼ واف  قُد

 ةییؼ اؿییاس،  یییک هییغلی پكییحیتان جنییوین 2010و ٍوکییاران،  لییی          

قییغه اؿییث. از ؿییٌ الگییُریحن طتقییٌ ةًییغ  

جکًیییک ؾییازی ةییؼای جكییعیل و جضمیییك الگٍُییا و رويییغٍای هُزییُد در 

 وفییُ  زییؼائن ارائییٌ يوُديغ.کییٌ يحییایر ةییؼای هییغیؼان پمیییؾ در جییغویى راٍتؼدٍییای زمییُگیؼی و پیكییگیؼی از زییؼم و زًایییث هؿیییغ وافیی  قییغه اؿییث

ان ؿییاعات اؿییحؿاده کؼديییغ . ةییؼ اؿییاس يحییایر ةییٌ دؿییث آهییغه هیییؽ ای یايییٌرازییؼائن  ةیًییی یفپ،  از رگؼؿیییُن ةییؼای 2010هییُن و ٍوکییاران،  .[11]

،  از جکًیییک 2008ظییان و ٍوکییاران، . [12] ایًحؼيحییی هیییؽان زییؼائن را اؾییؽایف داده اؿییث یٍا قییتکٌو  ٍییا گؼوهاؿییحؿاده از رایايییٌ و عضییُیث در 

، از 2013صًییییؽ،  .[13] ايیییغ يوُدهازحویییاعی در هضییییی  ایًحؼيیییث اؿیییحؿاده  یٍا قیییتکٌو زمییییُگیؼی از زیییؼائن  ةیًیییی یفپٍییییای داده کیییاوی ةیییؼای 

ازحوییاعی ؾیییؾ ةییُک اؿییحؿاده  یٍا قییتکٌ یةًییغ طتقٌهاقیییى ةییؼدار ةییؼای قًاؿییایی زییؼائن ؿییایتؼی اؿییحؿاده قییغه اؿییث.کٌ از  ایییى هاقیییى  ةییؼای 

AdaBostM1 ،SVMNavieBayes ،  یةًییغ طتقٌةییٌ هًظییُر پیییغا کییؼدن یییک درمییغ ةییاال از دفییث 

 SVMعییالوه ةییؼ ایییى ؿییعی در ةَتییُد الگییُریحن  دیگییؼ اؿییث. ٍییای یحنالگُراز  هییُدؼجؼکارآهییغجؼ و  SVM یحنالگییُرکییٌ از ایییى ؿییٌ  قییغه اؿحؿاده

 .[15] زؼائن ارائٌ يوُديغ یةًغ گؼوهةؼای قًاؿایی و  یةًغ ظُقٌ،  هغلی هتًی ةؼ جکًیک 2007کارلیؾ و ٍوکاران، . [14] ٍن قغه اؿث

روش پیضنىادی نقایسه و ارزیابی .9
جؼیى ایییى زییؼاین، زییؼاین ؿییایتؼی   زغیییغجؼیى و هحًییُ ةاقییًغ. یکییی از  ٍییای گُيییاگُيی از يظییؼ جًییُ  زؼهییی هی زییؼاین ايحظییاهی دارای اةعییاد و طیؽ

قیییُین کیییٌ  ٍیییا روةیییؼو هی ٍای اظییییؼ ةیییا صسییین ةـییییار ةیییاالی از داده ةاقیییًغ. ةًیییاةؼایى ةیییا جُزیییٌ ةیییٌ اؾیییؽایف، جًیییُ  و پیدییییغگی  زیییؼاین ؿیییایتؼی  در ؿیییاح هی

ًییٌ زیییادی يیییاز دارد. یکییی از هـییائك هَیین در اییییى ٍییا ةییٌ مییُرت دؿییحی ػیییؼهوکى و یییا مییُرت اهکییان ةییٌ يیییؼوی ايـییايی و ٍؽی جسؽییییٌ و جضمیییك آن

جییُان در یییک جعؼیییؽ ؿییاده الگییُ زییؼم را يضییُه جُزییی  هکییايی و زهییايی زییؼاین در يظییؼ  ةاقییغ. هی صییُزه جعییییى الگییُ زییؼاین در یییک هضییغوده هی

جییُان اهیییغ  ةؼدٍییای داده کییاوی هیریؽی يضییُه هتییارزه ةییا زییؼاین ةـیییار هییُدؼهی ةاقییغ. ةییا جُزییٌ ةییٌ کار در ةؼياهییٌ ییگؼؾییث. جییغویى  ًیییى الگییُ

ةیییا داده کیییاوی ٍیییغف امیییمی اییییى  یٍیییا يییییؽ ةحُايیییغ در اؿیییحعؼاا اییییى الگیییُ کویییک يواییییغ. ةیییٌ ٍوییییى دلییییك جیییغویى  ًییییى الگیییُی داقیییث کیییٌ کیییاوش داده

ؼی اؿییحان ٍییای هُزییُد در صییُزه پمیییؾ ؿییایت ای از داده ای روی هسوُعییٌ ةاقییغ. ةییٌ طییُر ظالمییٌ هـییهمٌ ایییى جضقیییـ کییاوش داده جضقیییـ هی

ٍییا در هییُرد جُزییی  زؼؼاؾیییایی و زهییايی  ای از جضمیك ةاقییغ. يحیسییٌ ایییى پییهوٍف اؿییحعؼاا هسوُعییٌ کؼهايكییاه ةییٌ هًظییُر جییغویى الگییُی زییؼم هی

قیُد. ةیییٌ اییى هًظیییُر ؾاییك اکـیییمی از زیؼاین ؿیییایتؼی اؿیحان کیییٌ صیاوی هكعنیییات هسؼهیییان  ةؼده هی زیؼاین اؿیییث کیٌ جضیییث عًیُان الگیییُی زیؼم يیییام

ک جضنیمی، ؿى،زؼم و...  ةا ٍوکاری دؾحؼ جضقیقات يیؼوی ايحظاهی اؿحان و پمیؾ ؾحا جَیٌ گؼدیغ.قاهك)هغر

جییؼیى مییؿاجی کییٌ در ایییى پییهوٍف هییُرد ةؼرؿییی فییؼار ظُاٍییغ گؼؾییث و در پؼويییغه هییحَن و قییاکی، هُزُديییغ  از ةیییى مییؿات هُزییُد  هَن          

 ایى قؼ  اؿث: کٌ جُضیش ایى امطالصات ةٌ،ةاقغ قاهك هُارد زیؼ هی
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مؿات قاظل -1زغوح 

صُزه زؼم Crime area

هُضُ  زؼم Crime issue

اؿحان/قَؼؿحان وفُ  زؼم Location of crime

زًـیث قاکی plaintiff gender

آدرس ایًحؼيحی Internet address

زًـیث هحَن Accused gender

جاریط وفُ  Date of occurrence

کكؽجاریط  Discovery date

جضنیالت Education

وضعیث جاٍك marital status

ؿى age

 

یکیی از هكیکالت هُزیُد در . ٍای گــحٌ جتغیك قیُيغ ٍای هُرد اؿحؿاده ةٌ داده ٍا ایى يیاز وزُد دارد کٌ داده ةؼای اؿحؿاده ةَحؼ از ایى الگُریحن          

هًاؿیب  kای را ةیؼای ايحعیاب  ةؼای هغح اؿث کٌ ةایغ جُؿ  ظُد کارةؼ ايحعاب قیُد و اییى الگیُریحن ٍییم روییٌ Kايحعاب پاراهحؼ  K-meansروش 

را ةیؼای  ةًغی K-means ةًغی قغه ٍـحًغ و از ؿُیی ها يییؽ يحیسیٌ ظُقیٌ ٍای کالسٍای يوُيٌ هُرد يظؼ ها، دادهدٍغ. ةا جُزٌ ةٌ ایًکٌ دادهپیكًَاد يوی

ةیؼ اؿیاس هییؽان ظطیای  kةیًیی کًًیغ. روقیی ةیؼای ايحعیاب هقیغار  ٍیا را پیفةًیغیا ياظؼ اؿحؿاده ظُاٍین کؼد جیا ٍوییى کیالسیک هؼصمٌ یادگیؼی ة

ٍای پیُؿحٌ هُزُد اعواح کؼده و هییؽان پعیف  درٍین جک  ویهگی را ةؼ روی جک K-meansيوایین. در ایى روش، الگُریحن ٍا اؿحؿاده هی ةًغی ظُقٌ

 دٍین.ٍا را هُرد ةؼرؿی فؼار هی ةًغیٌ ریعحگی در ایى ظُق

ٍا ةیٌ میُرت زغاگايیٌ گــیحٌ قیُيغ از هییان  جیک ؿیحُن گــیحٌ قیُيغ. ةیؼای اییى کیار ةاییغ جک k-meansةًغی  ٍا ةایغ جُؿی   ظُقیٌ داده          

ظُاٍین جُؿ  الگُریحن گــحٌ قیُد را  کٌ هیای  ةاقغ. هقغار ؿحُن پیُؿحٌ ةَحؼیى ايحعاب هی ةًغی، الگُریحن Simple k-means ٍای ظُقٌ الگُریحن

کًین.  ايحعیاب هیی ٍا را ةیؼای الگیُریحن k-means و ... .جعغاد ظُقٌ زؼائن ایًحؼيحیةؼای ؿحُن  2ةؼای ؿحُن ؿى و هقغار  1کًین. هذالً هقغار  ايحعاب هی

قیغه و در ٍیؼ ةیار  ةًغی ايسام ، ظُقی10ٌجیا  2ةییى  kهعحمیؽ  ارزیاةی جعغاد هُرد يیاز ةؼای ظُقٌ ةٌ اییى میُرت ايسیام گؼؾحیٌ اؿیث کیٌ ةیؼای هقیادیؼ

ٍیا  ةًغی در يظؼ گؼؾحیٌ قیغه اؿیث. ةیؼای ٍیؼ کیغام از ویهگی ةًغی هحُؿ  جعغاد اعضای کالس ػیؼ ػالب در ٍؼ ظُقٌ ةٌ عًُان ظطای آن ظُقٌ ظُقٌ

ٍا ظُاٍغ قغ  و از ؿیُی دیگیؼ ظطیای ُقٌ ةاعخ پیدیغگی درظثطُری ايحعاب قغه اؿث کٌ ةـیار ةؽر  يتُده )ةٌ دلیك ایًکٌ جعغاد زیاد ظ kهقغار 

 يـتحاً هعقُلی را جُلیغ کًغ. 

 جعییى ةَحؼیى ظُقٌ -2زغوح 

cluster4 cluster3 cluster2 cluster1 cluster0 

5 55 01 01 05 

:کًین صاح ایى هقادیؼ را هؼجب کؼده و هقغار هیايگیى ٍؼ دو جا از اعغاد را ايحعاب هی
 ٍا دادهجعییى هیايٌ ةؼای  -3زغوح 

cluster0 cluster1 cluster3 cluster2 cluster4 

5 01 05 55 01 

5.5 0.. 5 . 5 55.5 

 ايغ:  قغه ٍا ةٌ قکك زیؼ ؿاظحٌ ةیًیغ، ظُقٌ هی صاح ٍوان طُر کٌ در هذاح ةاال



 

cluster0   7.5< 
7.5<  cluster1 <12.5
12.5< cluster2  < 25
25<  cluster3 < 37.5
37.5<   cluster4

ٍییای فاةییك ظُايییغن جتییغیك ٍییا، ةییٌ داده، ایییى يیییاز وزییُد دارد کییٌ دادهwekaاؾییؽار  ٍییا در يؼمةییؼای ظُايییایی دادهدیگییؼ،  یٍییا دادهو ةییؼای           

  جتغیالت هؼجت  اعواح قغه اؿث. 4قُيغ. ةٌ ایى هًظُر طتـ زغوح)
 

 هحا دیحا -4زغوح 

1 Crime area (1اظالفی  
 2ازحواعی)
 3افحنادی)
  4ؿیاؿی)

2 Crime issue (1هؽاصوث ایًحؼيحی 
 2ارؿاح هضحُیات هـحَسى)

 3جَغیغ و اظایی)
 4ايحكار ؾیمن ظايُادگی)

 5ةايکی) یٍا صـاباز  ؼهسازیػةؼداقث ایًحؼيحی 
 6ٍا) صػف/هعحك يوُدن داده

 7ای) ةؼداری رایايٌ کاله
 8اعوالی ةؼ ظالف صقیقث)هًحـب يوُدن 

 9ايحكار اکاییب ةٌ فنغ جكُیف ایٍان عوُهی)
 10ای) ٍای رایايٌ دؿحؼؿی ػیؼهساز ةٌ ؿاهايٌ

 11جتمیغ و ؾؼوش ازًاس هوًُعٌ از طؼیـ رایايٌ و ایًحؼيث)
 12ارجکاب زؼم جُؿ  کارهًغان قعل صقُفی ةا اطال  هغیؼ)

 13جؼییؼ، جضؼیؽ و ايحكار ؾیمن یا مُت)
  14ٍايث و جٍُیى ةٌ دیى و هقغؿات)ا

3 Location of crime 
گايٌ کؼهايكاه 8هُرد هطالعاجی هًاطـ 

  1)1هًطقٌ
  2)2هًطقٌ 
  3) 3هًطقٌ 
  4) 4هًطقٌ 
  5) 5هًطقٌ 
  6) 6هًطقٌ 
  7) 7هًطقٌ 
  8) 8هًطقٌ 

4 plaintiff gender (1هؼد  
  2زن)

5 Internet address (1جمگؼام  
 2ایًـحاگؼام)
 3ؿایث)

 4واجؾ آپ)
 5ؾیؾ ةُک)
  6ؿایؼ )



 

 

ٍیییا را ةیییغون اؿیییحؿاده از  ٍیییای هؼةُطیییٌ میییُرت گؼؾیییث، اةحیییغا داده پؼدازش ةعیییغ از جؼییؼاجیییی کیییٌ در ةايیییک اطالعیییاجی ايسیییام دادیییین و پیف

 .کًیغ زیؼ هكاٍغه هی  5)زغوحٍای هؼةُط ةٌ ازؼای ٍؼ الگُریحن را در  ظؼوزی کًین. ٍای جؼکیتی ازؼا هی الگُریحن

 
 ٍا حنیالگُرظؼوزی يَایی صامك از ازؼای  -5زغوح 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Accused gender (1هؼد 
  2زن)

7 Date of occurrence 1395(1 
1396(2  

8 Discovery date 1395(1 
1396(2  

9 Education (1زیؼ دیپمن 
  2دیپمن)
 3لیـايؾ)

  4)ـايؾیل ؾُ 

10 marital status (1هسؼد 
  2)هح ٍك

11 age  1ؿاح) 20کوحؼ از 
  2ؿاح ) 40جا  20ةیى 

  3) 40ةاالجؼ از 

MODL Mean  absolute 
error

Root mean
squared error

Kappa statistic Accuracy

Random forest 0.0303 0.0982 0.9356 94.3956

J48 0.0584 0.1709 0.6502 70.1099

ibk 0.0089 0.0604 0.9456 95.2747

multilayeperceptron 0.0208 0.1052 0.8863 90.1099

NavieBayes 0.0715 0.1853 0.5754 63.6264

Smo 0.1232 0.2422 0.5983 65.9341



 

 
 ٍا حنیالگُرظؼوزی يَایی صامك از ازؼای  -1 يوُدار

 

ٍییا ةَحییؼیى الگییُریحن کییٌ ةییازدٍی و کییارایی ةیكییییحؼی را دارد  ةیًییی درؿییث داده ٍییا و ةییا جُزییٌ ةییٌ هیییؽان پیف ةعییغ از ازییؼای الگُریحن          

گییػاری کًییین.  صییاح در  پییی آن ٍـییحین کییٌ روش زغیییغی پایٌةَحییؼیى الگییُریحن قًاؿییایی قییغ.ةیًییی 95.2747 ةییا درمییغ پیف ibkالگییُریحن 

ٍییای هییػکُر هقایـییٌ کؼده.يحیسییٌ آن کییٌ آیییا اؿییحؿاده از  ٍییای جؼکیتییی ازییؼا کییؼده و ظؼوزییی آن را ةییا داده گُریحنی ال ٍییا را ةییٌ وؿیییمٌ داده

 ج دیؼی در ةَتُد يحایر دارا ٍـحًغ یا ظیؼ. metaٍای جؼکیتی  الگُریحن
 جؼکیتی یٍا حنیالگُرظؼوزی يَایی صامك از ازؼای  -6زغوح 

Accuracy MODEL 
94.0659 Bagging+ ibk 
95.2747 AdaBoostM1+ ibk 
68.2418 Dagging+ ibk 
95.2747 Decorate+ ibk 
21.3187 Grading+ ibk 
95.2747 Logitboost+ibk 

 

 .ةایغ هیؽان ظطاٍا و هؼةعات آن در يظؼ گؼؾحٌ قُد ،در ؿٌ الگُریحن جؼکیتی هكاةٌ ٍـحًغ Accuracyةا جُزٌ ةٌ ایًکٌ 

AdaBoostM1+ ibk ظطای  -7زغوح 

 

Decorate+ ibk ظطای  -8زغوح 

Logitboost+ibk ظطای  -9زغوح 

AdaBoostM1+ ibk Mean  absolute error Root mean squared error Kappa statistic 
0.0076 0.0604 0.9458 

Decorate+ ibk Mean  absolute error Root mean squared error Kappa statistic 
0.0127 0.063 0.9456 

Logitboost+ibk Mean  absolute error Root mean squared error Kappa statistic 
0.0073 0.063 0.9456 



 

 یٍییا حنیالگُردرمییغ ظطییای کوحییؼی يتـییث ةییٌ  Logitboost+ibkةییا هقایـییٌ ایییى ؿییٌ الگییُریحن ةییا جُزییٌ ةییٌ ایًکییٌ الگییُریحن جؼکیتییی            

ةاقییغ، ایییى يحیسییٌ صامییك قییغه اؿییث کییٌ ةییا جُزییٌ ةییٌ ةايییک اطالعییاجی،  يحییایر ةَحییؼی را دارا هی ibkرد و ٍودًیییى يـییتث ةییٌ الگییُریحن ادیگییؼ د

 .ةاقغ هی و ةَیًٌ ای ، الگُریحن هًاؿب Logitboost+ibkالگُریحن جؼکیتی 

گیرینتیجه .11
. ةٌ ٍویى هًظیُر جضقییـ هییغايی در هؼکیؽ ؾحیای کؼهايكیاه ايسیام ةاقغ یهی زؼائن و کاٍف ظطاٍای هُزُد ًیة فیپدر ایى پهوٍف هـهمٌ هَن جكعیل، 

الگیُریحن  6ی هیُرد يظیؼ و جسؽییٌ و جضمییك يحیایر الگیُریحن از ٍیا یؿیاز ادهیپی اؿحعؼازی هُرد جسؽیٌ و جضمییك فیؼار گؼؾیث. پیؾ از ٍا دادهگؼؾث و 

ی میُرت ٍیا یؿیاز ادهیپ ةَحؼ جكیعیل داده قیغ. logitboost+ibkی ٍا حنیالگُرؼی اؿحعؼاا قغ کٌ جؼکیب ی زغیغ دیگٍا حنیالگُر، قغه اؿحؿاده

 .ةاقغ یهدر زهیًٌ داده کاوی  ٍا دادهاةؽار کار ةا  ىیجؼ هَنمُرت گؼؾحٌ کٌ یکی از  Wekaاؾؽار يؼمگؼؾحٌ ةا 

 2747/95، قیغه گؿحٌی ٍیا روشی وافعی،  و هقایـیٌ آن ةیا ؿیایؼ ٍا داده یروٍا ةؼ  آن ؼیج د،  logitboost+ibkةا اؿحؿاده از جؼکیب دو الگُریحن          

ی زیؼائن ؿیایتؼی ًییة فیپدًٍغه هیؽان دفیث اییى الگیُریحن در  . هیؽان ظطای کوی در ایى روش وزُد دارد کٌ يكاناؿث  حٌداقی درؿحی ًیة فیپ درمغ

 .ةُده اؿث
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