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و هر جامعه ای از صمیم قلب خواستار رفع آن می باشد. از اینرو بررسی، تحلیل و ریشه  امروزه جنایات نوعی مزاحمت اجتماعی هستند  —چکیده 

ارها و تکنیك های ارائه شده در حوزه فناوری اطالعات می باشد. داده کاوی بعنوان یك ابزار مهم تحلیلی، می یابی جرائم مستلزم بهره گیری از ابز

 تواند روشی برای افزایش کارایی تحقیقات پلیسی و پیشگیری از جنایات و جرائم باشد. در تحقیق حاضر یك روش پیشنهادی بر مبنای روش خوشه

ده از معماری هادوپ برای کمك به روند شناسایی الگوهای جرم و جنایت ارائه دادیم. سپس این روش  را به داده های بندی مبتنی بر چگالی و با استفا

ین مطلب است جرم که به صورت فرضی ایجاد کرده ایم، اعمال و نتایج را از لحاظ سرعت اجرا با الگوریتم کامینز مقایسه کردیم. نتیجه مقایسه بیانگر ا

ی در اجرا بسیار سریعتر از روش کامینز می باشد. همچنین با توجه به چارچوب مورد استفاده و پشتیبانی از سیستم های توزیع شده که روش پیشنهاد

 .در روش پیشنهادی، می توان از آن بعنوان یك سیستم جامع نظارتی درمراکز پلیس بهره برد

 

 ی جرم، خوشه بندیداده کاوی، سیستم اطالعات مکانی، الگوها —های کلیدی واژه

 مقدمه   .1

است که جوامع با معضل جرم و چگونگي  یادیز یسالها این قالب

کنترل آن درگير بوده اند که تمرکز و خط مشي اصلي آنان در کنترل جرم، 

این  1تنها افزایش و حرفه ای ترکردن سيستم پليسي و قضایي بوده  است. 

ه و غير منصفانه است. داده روش برای کنترل و مهار جرم در جوامع پر هزین

و چارچوب  يجرائم و موضوعات مرتبط به آن و مرور مبان وزهدر ح یکاو

از ابعاد ان ارائه و درک جنبه  يجرائم شناخت کل تیریمد نهيدر زم ینظر

[. ایجاد امنيت و آرامش در 1کند ] يرا آسان تر م قيمختلف تحق یها

از وقوع جرم محقق نمي شود،  جامعه تنها با توسل به شيوه های کيفری پس

قبل از وقوع جرم، در  يوظيفه دارد با در پيش گرفتن راهكارهای تبلكه دول

از بين بردن شرایط تحقق آن تالش نماید. لذا پيشگيری از وقوع آن و در 

صورت وقوع، رسيدگي و کشف آن از مسائل مهم حاکمان و دولتمردان مي 

 یتمها و تكنيكهای داده کاوی و ابزارها[.در برخي کشورها از الگوری2باشد ]

آن به منظور تحليل جرائم استفاده شده است. اما در پليس ایران تنها از 

تحليل های آماری به منظور شناسایي الگوهای جرم و تحليل جرائم استفاده 

مي شود. همچنين به دليل عدم وجود سيستم مكانيزه و ثبت اطالعات 

 سرانای کشف جرائم تنها از کارآگاهان و افمجرمين در سالهای گذشته بر

ماهر و با تجربه استفاده مي شد. .. لذا، تحقيق پيشرو سعي در استفاده از 

برخي الگوریتم های داده کاوی )خوشه بندی( به منظور کشف الگوهای 

  [.3پنهان در پایگاه داده پليس را دارد ]
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 پیشینه تحقیق  .2

 روشها و الگوریتمهای مورد استفاده .2.1

کتشاف ي، ابه سه دسته کل یداده کاو یتمهایروشها و الگور يکل بطور

 .[1]تقسيم مي شوند جرم ليو تحل زيآنال، جرم ينيب شيو پ یيشگويپ، جرم

بيانگر روشهای مورد استفاده در داده کاوی جرائم مي باشد. با  1شكل 

توجه به اینكه در این تحقيق فقط بحث تحليل و تشخيص جرم مطرح 

 لذا روشهای موجود دراین حوزه راموردبررسي قرار خواهيم داد. است،

 : روشهای داده کاوی جرم1شکل

 

 خوشه آماری، يتسن روشهای پایه بر معموال که تحليلي روشهای در

 دسته در ها داده باشد، مي ناظر با همراه بندی خوشه و ناظر بدون بندی

 تواند مي بندی دسته این که شوند مي بندی طبقه خاص اهدافي برای هایي

این روشها  .بكند شایاني کمک کاراگاهان و ماموران به تحليل و تجزیه برای

 اجتماعي، روشهای های شبكه تحليل آماری ، روش عبارتند از: روشهای

 های خود به مواردی چون روش بندی خوشه های . روش بندی خوشه

جدولي،  بندی هخوش های مراتبي، روش سلسله های تقسيم، روش بر مبتني

 . ]5و4[چگالي تقسيم مي شوند  بر خوشه بندی مبتني روش

 بر جرائم بندی خوشه برای روشي خود مقاله در همكاران و اگاروال

 افزار نرم تحقيق در مورداستفاده ابزار. اند کرده ارائه کامينز الگوریتم اساس

 داده اقالم بندی هخوش به اقدام فقط مقاله این در آنها. است بوده  ماینر راپيد

 وصرفا مختلف سالهای در متفاوت های داده مجموعه اساس بر جرائم ای

 کامينز الگوریتم ميدانيم که همانطور ولي. اند داده انجام " قتل " جرم برای

 به اصال مقاله این در که دارد باالیي اجرای زمان زیاد، محاسبات انجام بدليل

 این معایب به نيز مقاله همين در درضمن. است نشده توجهي موضوع این

 ها داده بندی خوشه برای همچنين و باال نویز با های داده برای که الگوریتم

 [.6] است شده اشاره نيست، مناسب منظم غير اشكال در

 های بزرگ برای پیش بینی جرائم استفاده از داده .2.2

و  بزرگ داده های و تجزیه و تحليل پردازش فن آوری در پيشرفت های اخير

 امنيتيو سازمان های  پليس برای فرصت ها و چالش هایي ارائهباعث  پيچيده

 ی:کليد سه حوزه درمي توان  و متنوع عظيمداده های  استفاده ازبا . شده است

 مچنين مسائله .پرداخت امنيت ملي و جرم و جنایت تشخيص، پيشگيری از جرم

مزایای  آزادی های مدني و، حفظ حریم خصوصي عمومي در مورد درک و نظارتي

 .[4] را نيز پوشش مي دهد.آن  اجتماعي

 به عنوان غير ساخت یافته و ساخت یافته و پيچيدههای عظيم  داده گسترش

، همراه با یشرفت توان کامپيوتری. در حال حاضر پمي شودناميده  "دادهکالن "

 تجزیه و تحليل داده، پردازش و جذب های جدید برای روش فني و روش های

فرصت های  ،(کالن داده هاو تحليل ترافيک  یهزتج) های بزرگ و پيچيده

فعاليت  درکي از برای به دست آوردن عظيمهای  داده برای استفاده از جدیدی را

 .[5] کارآمد به وجود آورده است از منابع استفاده و های جنایي

 نمي کار بزرگ های مقياس در خوبي به موجود تحليلي های تكنيک

 اثر مي شود کهفاکتورهای مثبت اشتباه  باعث توليد معمول طور به و کند

که سازمان ها رو  شود مي زماني بدتر مشكل. است شده تضعيف آنها بخشي

 .[5]مي آورند  ها مقدار بيشتری از داده آوری جمع و به معماری ابر

( و دیگر ابزارهای کالن داده در حال Hadoopچارچوب هادوپ )

حاضر منجر به استقرار مقياس بزرگ و خوشه بندی قابل اطمينان آن شده 

 برای جدیدی های تا فرصت سازد مي ها را قادرسازمان  نتيجه است که در

 طور به. [7]ها در اختيار داشته باشند  داده تحليل و تجزیه و پردازش

هادوپ ) که  های عظيم، مانند اکوسيستم داده جدید های آوری فن خاص،

 پردازش رویدادهای کاوش جریان، شامل پيگ، هایوو ماهوت است ( و

 در ناهمگن داده مجموعه تحليل و تجزیهکيوال نواسداده  پایگاه و ، پيچيده

 ها یآور فن را به طور بي سابقه ای سرعت مي بخشد. این بزرگ مقياس

 و نگهداری، سازی، در ذخيره تسهيل با امنيتي تحليل و تجزیه تحولي را در

 .[7]اطالعات به وجود آورده است  امنيت تحليل و تجزیه

 

 انتخاب چارچوب برای کار با داده های بزرگ .2.2

 شده داده توسعه مختلفي ابزارهای بزرگ های داده با برای کارکردن

 گوگل شرکت ی مقاله انتشار به را مباحث این شروع تمام بتوان شاید .است

و  هادوپ یعني نگاشت کاهش و خود موازی نویسي برنامه مدل مورد در

 باز متن صورت به ابزار این مقاالت این شارانت از بعد. جدول بزرگ دانست
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. اند گرفته قرار آپاچي ليسانس تحت که است گرفته نيز دیگران دسترس در

 برمبنای که دیگر نيازهای براساس دیگر ابزار سری یک اتفاقات این از بعد

 جمله از. اند شده داده توسعه مختلف های شرکت توسط بودند ابزارها این

چارچوب هادوپ  .[8]کرد  اشاره...  ، هایو و به پيگ توان مي ابزارها این ی

 نشان داده شده است. 2است. معماری کلي این چارجوب در شكل 

سیستم اطالعات جغرافیایی جهت تجزیه و  .2.2

 تحلیل جرائم

اجرای یک نظم و انضباط خاص به تجزیه و تحليل جرم به یک مفهوم 

جرم نوع در جامعه پليس اشاره دارد. این تجزیه و تحليل شامل بيش از یک 

همين دليل است که برخي از نویسندگان به عنوان به اشد، و جنایت مي ب

با این حال، در  .یک تجزیه و تحليل ایمني عمومي به آن رجوع مي کنند

طول چند سال گذشته تجزیه و تحليل جرم و جنایت تبدیل به یک اصطالح 

کلي که شامل بسياری از زیر شاخه های تحقيقاتي است شده است، از 

يل اطالعاتي ، تجزیه و تحليل تحقيقات جنایي، تجزیه و جمله: تجزیه و تحل

تحليل جرم های تاکتيكي، جرم و جنایت راهبردی، تجزیه و تحليل، تجزیه 

 .[9] و تحليل عملياتي و تجزیه و تحليل جرائم اداری

جرم و پيرو آن تجزیه و تحليل مكاني جرم، نقش بسيار  نقشه برداری از

مهمي در تعریف شكل های جدیدی از نمایش و تجسم، برای درک بهتر و 

برای درک بهتر عوامل آن،  بيان پاسخ مناسب برای مشكل جنایتكاری دارد.

يباني تصميم گيری مقامات امنيتي محلي، منطقه ای و ملي به یک ابزار پشت

( و دیگر فن آوری GISهای جدید مانند سيستم های اطالعات جغرافيایي)

های اطالعاتي برای پيدا کردن راه حل های بهتر روی آورده اند. در شهر 

درجه  24به  53ليسبون با پيشنهادات جدید بخش اداری، منجر به کاهش از 

"freguesias" است( از عدم قطعيت  )حداقل های بخش اداری و اهل محله

نمودار  4.شكل [11]( 3)شكل در مشاهدات و محل داده جنایي شده است

هيستوگرام داده های جرم جمع آوری شده است که نشان مي دهد اکثریت 

 فتاده است.جرائم سرقت عمدتا در طول شب اتفاق ا

افيانگ و همكاران در مطالعه موردی خود در کشور نيجریه، با بررسي 

دقيق نقشه های جغرافيایي این کشور و همچنين خوشه بندی انجام شده بر 

اساس جرائم اتفاق افتاده در مناطق مختلف توانستند محل استقرار مراکز 

خوشه که  پليس این کشور را بخوبي تشخيص بدهند. در حقيقت مرکز هر

بيشترین جرم در آن اتفاق افتاده بر اساس نقشه های جغرافيای مشخص شده 

 . [11]و برای احداث مراکز پليس معرفي شده است 

 نمایانگر نقشه نقاط جرم در کشور نيجریه است. 5شكل 

به عنوان نقشه برداری از جنایات و  GISامروزه عالوه بر استفاده از 

صحنه های جرم و جنایت، پليس شروع به استفاده از آن در تحقيقات خود 

محققان با استفاده از این ابزارها جهت کمک به یافتن  نيز کرده است.

و الگوها استفاده مي کنند، در حالي که هر دو ارزیابي تخصصي روند جرم 

روابط مكاني و زماني به صورت گسترده ای بر روی داده های جرم، و داده 

 های غير جرم انجام مي شود. 

 
 [8]معماری آنالیز داده های بزرگ : 2شکل 

 
 [10]مجموع جنایات در شهر لیسبون : 2شکل

 
 [11]هيستوگرام داده های جرم در شهر ليسبون  نمودار:  4شكل
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سياست گذاران از ابزار و استراتژی جغرافيایي برای کمک به تجسم و 

كرد و انطباق بهره مي تجزیه و تحليل داده های حياتي مورد نياز، هزینه، عمل

  برند.

 نشان مي دهد 2117سال نقشه نقاط جرم در جامائيكا را در  6شكل 

[12]. 

 [11]نقشه نقاط جرم در کشور نیجریه  : 5شکل 

 [12]  2002در سال  کاینقشه نقاط جرم در جامائ : :6شکل 

 بحث و نتیجه گیری .2.5

در ميان روشهای بكار رفته برای تحليل جرم دو روش خوشه بندی 

کامينز و روشهای آماری همچون رگرسيون توسط محققان مورد استفاده قرار 

گرفته است. لذا به بررسي بيشتر این دو روش خواهيم پرداخت. با توجه به 

ب ارائه شده در همين فصل و با یک جمع بندی کلي مي توان مزایا و مطال

در نظر گرفت. در حقيقت  1معایب هر کدام از روشها را بصورت جدول 

این جدول مزایا و معایب روشهای بكار رفته در تحليل جرائم را نشان مي 

دهد که در این تحقيق نيز موضوع بحث ما تحليل جرائم مي باشد. 

از مطالب جدول مشخص است، با توجه به معایب روشهای همانطورکه 

سنتي و آماری و عدم پشتيباني کامل از کالن داده ها و معماری شبكه های 

توزیع شده، این روشها برای موضوع تحقيق مناسب نيستند. همچنين همين 

مشكل تا حدی برای روش کامينز هم مطرح است. چراکه این روش نيز 

ند بوده و برای اعمال بر روی  شبكه های توزیع شده دارای زمان اجرای ک

 رييجرائم با گذشت زمان تغ تيماهمناسب نيست. اما همانطور که مي دانيم 

جرائم با استفاده از تلفن همراه که قبال وجود  ای ينترنتیکند مانند جرائم ا يم

 ،ندهیو ناشناخته در آ دتریجد یالگوها صيبه منظور تشخ ن،ینداشت. بنابرا

کند. تنها درمقاله اگاروال و همكاران  يبهتر کار م یخوشه بند یها کيتكن

 یداده ها ليتحل یبرا نزيکام تمیبا استفاده از الگور یبند ه[ از روش خوش6]

 ينيب شيکشف و پ یبرا شتريروشها ب گریجرم قتل استفاده شده است و د

 يجرم م ليتحل يکه هدف اصل قيتحق نیجرم بكارگرفته شده است. لذا در ا

 نكاریا یکه توسط محققان برا نزيکام تمیبا الگور یشنهاديباشد، روش پ

 خواهد شد. سهیاستفاده شده بود، مقا

 : مزایا و معایب روشهای بكار رفته درتحليل جرائم1جدول 

  روش تحقیق .2

به طور خاص از مدل های مبتني بر خوشه بندی برای در این تحقيق 

 جنایت استفاده خواهيم کرد. کمک به الگوهای جرم و

    جرم داده مجموعه ایجاد و ها داده آوری جمع .2.1

 گزارش برای الكترونيكي سيستم از پليس ادارات و کالنتری دفاتر بيشتر

 به ولي. کنند مي استفاده سنتي کاغذی روش جایگزیني منظور به جنایت

 فرضي های هداد آنها، به مستقيم دسترسي عدم و ها داده بودن محرمانه علت

 تمامي که بوده آن بر سعي پروژه داده مجموعه ساخت در .ایم کرده ایجاد
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 46 حساب این با که شود گرفته نظر در جرم یک اتفاق به مربوط ویژگيهای

 واقع در .است شده گرفته درنظر افتد مي اتفاق که جرمي هر برای ویژگي

 ویژگي هر امن اول سطر در که است سطر سه شامل فرضي داده مجموعه

 جنسيت جرم، وقوع سال ماه، روز، ساعت، شامل هایي ویژگي. دارد وجود

 افتاده، اتفاق جرم جغرافيایي عرض و طول جرم، منطقه کدرهگيری، مجرم،

 و حداقل ترتيب به سوم و دوم سطر در.....  و مجرم نشدن یا شدن دستگير

 در ها داده از یا نمونه. دارد وجود ویژگي هر برای مجاز مقدار حداکثر

 11 فقط صفحه فضای محدودیت بدليل. است شده داده نشان 2 جدول

 .است شده داده نشان جدول این در اول ویژگي

 آن ویژگیهای و داده یك از قسمتی: 2جدول 

 طراحي داده مجموعه از معناداری ترکيب ایجاد منظور به نيز دیگر تابع یک

 هر از باید باشد هدف با و معنادار بندی وشهخ که منظور این به واقع در. است شده

 به زن و مرد جنسيت دو هر برای اگر مثال برای. گردد توليد معقول نسبتي به ویژگي

 واقعي هایداده با گردد توليد رکورد کدام هر از %51 حضور با و تصادفي شكل

 .داشت خواهد بسياری تفاوت

 روش پیشنهادی .2.2

از ابعاد  کی. هر میريگ يمربع در نظر م کیشهر را به صورت  قيتحق نیدر ا

مربع  یشهر رابه تعداد ي. به عبارتميکن يکوچک مربع را بطور جداگانه پردازش م

کاهش -ها را با استفاده از  روش نگاشت نیو تک تک ا ميکن يم ميکوچک تقس

است،  لومتريک 111معادل  یيايهر عرض جغراف نكهی. با توجه به اميکن يم يبررس

 کیمنطقه در نظر گرفته شد. )معادل  کیمتر  111به طول و عرض  هيحهر نا

 & 51.11شهر تهران  یيايعرض جغراف یکه محدوده  نیهكتار( با توجه به ا

 تیباشد، در نها يم 35.55 & 35.56 یيايطول جغراف یو محدوده  51.63

 هيناح توان تعداد جرائم هر يمنظقه به دست آمد. اکنون در هر منطقه م 511*351

تعداد جرائم در کل داده  ج،ینتا عيدر تابع کاهش با تجم تیرا مشخص کرد و در نها

 شود. يها در هر منطقه مشخص م

آن با هر  ي. چنانچه چگالميکن ياز مربع ها را حساب م کیهر  يچگال سپس

. تا میريگ يکالستر در نظر م کیها مشابه بود، آن دو را به عنوان  هیکدام از همسا

کالستر تمام شد  کی يمشابه نداشته باشند. وقت يچگال شانیها يگیکه همسا يیجا

تعداد داده  یاز کالستر ها به معنا مهر کدا ي. چگالمیپرداز يم گرید یبه مربع ها

و با  یخوشه بند اتيعمل کیموجود در هر کالستر خواهد بود. اکنون با  یها

حد آستانه در آن ها جرم اتفاق  کیکه کمتر از  يحد آستانه، نواح کیاستفاده از 

 ينواح تیو در نها ميکن يافتاده است، قابل اغماض هستند و مقدار آن ها را صفر م

بوده و تنوع جرم در  شتريشده ب نييتع یکه تعداد جرائم آن ها از آستانه  یا هیهمسا

 دهند.پرس و جو مورد نظر ما با توجه يخوشه م کی ليباشند، تشك ادیز زيآن ها ن

 یخوشه بند کیتواند واقع شود و منجر به  يکه مورد نظر باشد، م یلديبه هر ف

جرائم بر اساس  ایتوان تنوع جرائم و يگردد. به عنوان مثال م طيمح یرو يمفهوم

 نمود. نييدر هر منطقه را تع تيجنس

حافظه  تیبزرگ، و با توجه به محدود اريبس یداده ها یمواز یمنظور اجرا به

توان در حافظه  يجا نم کیبزرگ را به صورت  یداده ها نكهیو ا ستميس ی

ابتدا  تمیالگور نی[. در ا13]دیکاهش مطرح گرد -نگاشت  تمیکرد، الگور یبارگذار

تابع نگاشت  کی ارياخت درشوند و هر تكه  يداده ها به صورت تكه تكه خوانده م

هر تكه با استفاده از  یالزم رو اتي. پس از انجام عملرديگ يقرار م اتيجهت عمل

 ياستخراج م یينها ی جهيشود و نت يم یداده ها جمع آور یينها جیتابع کاهش نتا

 باشد. يم یشنهادينشان دهنده فلوچارت روش پ 5شود. شكل 

 : فلوچارت روش پیشنهادی8شکل 

 ارائه نتایج و ارزیابی عملکرد .2

 د بررسيمورتهران شهر  فرضيدادهای  روی بر پيشنهادی را الگوریتم

مده از الگوریتم مطالعه مرتبط آرا با نتایج بدست  نتایجخواهيم داد و  قرار

جهت پياده سازی الگوریتم و  .کنيم ) الگوریتم کامينز( مقایسه ميپيشين 

 Intel(R)و سيستمي با  Matlab 2017aپردازش آن از نرم افزار 

Core(TM)2 Duo CPU P8600 2.40GHz    4.00و BG RAM 
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ده کردیم و الگوریتم پيشنهادی و همچنين الگوریتم کامينز را شبيه سازی استفا

 کرده ایم.

  روش پیشنهادیارزیابی سرعت اجرای  .2.1

 داده مجموعه مختلف مقادیر با را کامينز الگوریتم و پيشنهادی روش

 نتایج است مشخص زیر جدول در که همانگونه دادیم قرار بررسي مورد

 بسيار متفاوت های دیتاست روی بر پيشنهادی روش از آمده بدست زماني

 نشان خود این که است کامينز الگوریتم از آمده بدست نتایج از تر مطلوب

 .است پيشنهادی روش باالی سرعت و کارائي دهنده

 means-K و پیشنهادی روش سرعت مقایسه: 2جدول 

 روشهای بدست آمده از بندی بررسی خوشه  .2.2

 پیشنهادی

اجرا نموده و خوشه  هزار تایي 211مجموعه داده با  پيشنهادی را روش

بيانگر تعداد کل جرائم اتفاق افتاده در  9. شكل بندی زیر را بدست آوردیم

طول و عرض جغرافيایي شهر تهران مي باشد. در حقيقت محورهای افقي و 

عمودی این نمودار نشان دهنده طول و عرض جغرافيایي شهر تهران و نقاط 

در نمودار نيز نشان دهنده توزیع جغرافيایي جرم در آن منطقه رنگي موجود 

نشان دهنده توزیع جغرافيایي جرم در بين آقایان )تعداد  11مي باشد. شكل 

نيز نشان دهنده توزیع جغرافيایي جرم  11مجرم های مرد( و همچنين شكل 

 در بين زنان ) تعداد مجرم های زن( در هر منطقه جغرافيایي مي باشد. با

توجه به این نمودار مي توان یک نوع تفكيک جنسيتي برای مناطقي که در 

 11آنها جرم اتفاق افتاده را لحاظ کرد. بطور مثال با توجه به نمودار شكل 

مي توان فهميد که معموال زنان درکدام مناطق جغرافيایي خاص مرتكب جرم 

ده انواع نشان دهن 12مي شوند و یا مواردی از این دست. نمودار شكل 

جرائم اتفاق افتاده ) جرائم هفتگانه ( در هر منطقه جغرافيایي مي باشد. هر 

کدام از انواع جرائم با یک رنگ خاص در نمودارمشخص شده اند. جرائم 

(، Drug & Alcholهفتگانه به ترتيب جرائم مربوط به مواد مخدر و الكل )

(، obberyR(، سرقت )Assault Sex(، تجاوز جنسي )Murderقتل )

White (، یقه گيری و جيب بری )Accidents Trafficحوادث ترافيكي )

Crime Collar( و دیگر جرائم )Others.مي باشند ) 

 خوشه بندی بر اساس تعداد کل جرائم: 9شکل

 خوشه بندی بر اساس تعداد مجرم های مرد:  10شکل 

 خوشه بندی بر اساس تعداد مجرمان زن: 11شکل
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 وشه بندی بر اساس انواع گوناگونی جرائمخ: 12شکل 

 

 روشهای بدست آمده از  چگالیبررسی   .2.2

 پیشنهادی

ي با بيشترین چگالي جرائم در تهران جدول زیر نشان دهنده ی نواح

است. با بررسي این نواحي براحتي مكانهای جرم خيز در شهر تهران 

نواحي در مشخص خواهد شد و ميتوان اقدامات امنيتي خاص را برای این 

نظر گرفت.در واقع مختصات جغرافيایي نشان داده شده در این جدول 

 نمایانگر مناطق خطرناک و جرم خيز مي باشند.

نشان دهنده طول وعرض جغرافيایي منطقه جرم خيز  13نمودار شكل 

در شهر تهران با مجموعه داده فرضي است.این نمودار بر اساس چگالي های 

 سم مي شود.ر 4بدست آمده در جدول 

 نقاط با بیشترین چگالی جرائم بدست آمده در تهران :1جدول

Y x 

282 35 
289 35 

291 35 

282 35 

289 35 
291 35 

نمودارهای زیر نيز به ترتيب چگالي خوشه ها ) ميزان جرائم اتفاق  

افتاده در هر خوشه( در داده های کل، مجرمين مرد و مجرمين زن را نشان 

بيانگر ميزان  جرم اتفاق افتاده در هر خوشه مي باشد.در این  مي دهد که

نمودارها محور افقي بيانگر تعداد خوشه های خوشه بندی انجام شده و 

محور عمودی نشان دهنده چگالي یا همان تعداد جرائم اتفاق افتاده در آن 

 خوشه مي باشد.

داده های  مي توان دریافت که 16و  15با یک نگاه به نمودارهای شكل 

فرضي ما تا حد زیادی واقعي مي باشند چراکه همانطور که در بحث ساخت 

مجموعه داده توضيح داده شد، توابع و دستوراتي جهت هرچه واقعي تر 

شدن داده های فرضي بكار گرفته شد و در آنجا گفته شد که متغير های 

و جنبه  مربوط به جنسيت با کمي تغيير در شانس انتخاب روبرو بوده اند

واقعي بودن متغيير جنسيت این بود که جرائمي که آقایان مرتكب مي شوند 

نسبت به جرائمي که زنان مرتكب مي شوند بطور معمول بيشتر است. این 

مسئله بوضوح در شكل های مربوطه نشان داده شده است. همانطور که 

 است. مشاهده مي شود چگالي جرم آقایان نسبت به چگالي جرم زنان بيشتر

 توزیع چگالی در خوشه های مبتنی بر داده های کل: 12شکل 

 توزیع چگالی در خوشه های مبتنی بر مجرم های مرد: 15شکل 

 

 
: منطقه جرم خیز 12شکل   
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 توزیع چگالی در خوشه های مبتنی بر مجرم های زن: 16شکل 

 جمع بندی و نتیجه گیری .5

برای کمک به مبتني بر چگالي خوشه بندی  روشاز  در این تحقيق

روش مورد نظر  .یمجرم و جنایت استفاده کرد ليل داده هایتجزیه و تح

مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته و تمامي ابعاد آن در نظر گرفته شد و در 

روش خوشه بندی مبتني بر چگالي  نهایت یک روش پيشنهادی بر مبنای

و با استفاده از معماری هادوپ  جهت انجام خوشه بندیهای مورد نظر 

 ارائه دادیم.

نتایج روش پيشنهادی با الگوریتم مورد استفاده پيشين )الگوریتم 

کامينز( مقاسيه شد و مشخص شد که روش پيشنهادی ما در پایگاه 

دادهایي با تعداد مختلف سرعت و عملكرد مناسب تری دارد. 

همچنين با توجه به ماهيت مجموعه داده ایجاد شده و روش 

توجه به هر فيلدی که مورد نظر پرس و جو مورد نظر ما با پيشنهادی، 

باشد، مي تواند واقع شود و منجر به یک خوشه بندی مفهومي روی محيط 

. بعنوان مثال در این تحقيق تعداد جرائم اتفاق افتاده در هر گردد

منطقه، خوشه بندی بر اساس جنسيت مجرمان مورد بررسي قرار 

وان هر نوع خوشه ولي با توجه به ماهيت روش پيشنهادی مي تگرفته است.

 بندی دیگری را نيز که مد نظر باشد تحقق بخشيد.

با استفاده از روش پيشنهادی و با یک محاسبه ی ساده مي توان منطقه 

ی دقيق جرم و محدوده ی طول و عرض جغرافيای آن را شناسایي نمود. 

همچنين مي توان دسته بندی داده ها را بر اساس نوع جرم و یا جنسيت نيز 

ظر گرفت و در صورت بروز یک جرم خاص در یک منطقه ی خاص در ن

مطالعه ما که  دستاوردهایبرخي از اشخاص مورد نظر را شناسایي نمود. 

در تشخيص شامل تجزیه و تحليل الگوی جرم است مي تواند به کارآگاهان 

جایگزین آن ها نيست. همچنين  ليکمک کند، وهر چه بهتر و سریعتر جرم 

داده های واقعي در داده کاوی ویژگي است که هميشه کار نقشه برداری 

آساني نيست و اغلب نيازمند داده کاو ماهر و تحليلگر جرم با دانش خوب و 

 همكاری نزدیک با یک کارآگاه در مراحل اوليه است.

 پیشنهادها و کارهای آینده .5.1

 اسپات های-مدلي را برای پيش بيني هاتمي توان به عنوان کار آینده ، 

جرم جهت استقرار پليس در مكان های جرم و جنایت در هر موقعي از زمان 

که کمک زیادی به استفاده موثر از منابع پليس مي کند. همچنين  کردطراحي 

مطالعه به شبكه های اجتماعي توسعه یافته جهت پيدا کردن ارتباط  اب

مي توان نيز جنایتكاران، مظنونين، باندها و بررسي روابط متقابل آن ها 

، نقض ترافيک هتوانایي جستجوی مظنون در منطق ،. عالوه بر اینپرداخت

. را نيز در نظر داریم پایگاه های اطالعاتي از کشورهای مختلف و غيره

الگوی جرم مخصوصا اقدامات ضد  هر چه بهتر تشخيصهمچنين برای 

ایت تشخيص جرم و جن الگوهایتروریستي، باید مقادیر و ارزش هایي را به 

 اضافه کنيم.
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