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 عباس حماد پور، اسماعیل اکبری، مهرزاد رستمی

 

 

 دادسرای عمومی و انقالب بوشهر پنجمشعبه  بازپرس

 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناتسی واحد بوشهر

 دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دشتی

 

 
خط  و تمرکز که اندبوده درگیر آن کنترل چگونگی و جرم معضل با که است سال چندين جوامع :چكیده

 است. شناسايی بوده قضايی و پلیسی سیستم ترکردنایحرفه و افزايش تنها جرم، کنترل در آنان اصلی مشی

 در. است بوده پلیسی و قضايی هایسازمان توجه مورد ديرباز از و پیشگیری از آن جرايم کشف جرم، الگوهای

ها ر بیشتر اين روشل، کشف و پیشگیری از جرايم استفاده شده است. دتحلی برای مختلفی ابزارهای از گذشته

های نوين و صرفا استفاده از نیروی انسانی امکان خطا و يا پايین آمدن راندمان به دلیل عدم استفاده از فناوری

 متغیرهای و اصلی فاکتورهای به توجه با اطالعات فناوری امروزه با پیشرفت علوم کامپیوتر وکار وجود دارد. 

 در مؤثری نقش تواندمی دقیق، هایتئوری بر مبتنی هایسیستم ئهارا با گیریتصمیم فرايند در اساسی

 در قدرتمند ابزار يك عنوان به کاویداده شده معرفی هایفناوری بین در کند. ايفا پلیسی و قضايی هایسازمان

 به گیریتصمیم فرايند راستای در جرم داده پايگاه از دانش و الگو کشف در مؤثری نقش جرم هایداده تحلیل

کاوی به عنوان ابزاری قدرتمند برای در دهه اخیر داده .دارد جرايم کنترل و جرم ارتکاب فرصت کاهش منظور

-شود. در ايران نیز با توجه به راهای بکار گرفته میهای پلیسی و جنايی مطرح شده و به طور فزايندهسازمان

رسد رخ داده در سیستم قضايی ايران به نظر می های مکانیزه و ثبت اطالعات مجرمان و وقايعاندازی سیستم

-تواند نقش موثری در شناسايی سريع الگوهای جرم، کشف جرايم و کشف پیشکاوی و ابزارهای آن میکه داده

ها و کاربردهای آن در شناسايی و کاوی و توانايیهدف از اين تحقیق، معرفی علم دادهدستانه آن ايفا کند. 

ها و قواعد آن، اصول تحلیل جرم و کشف کاوی، روشدر اين راستا مفاهیم اولیه داده پیشگیری جرايم است.

های گیریبندی، تصمیمبندی، خوشهبینی، دستهکاوی )مثل پیشالگوهای نهان آن با استفاده ابزارهای داده

-افزارهای دادهنرم کاوی در پیشگیری و شناسايی جرايم،چند معیاره و غیره(، تجربیات جهانی در زمینه داده

نويسی کامپیوتری بحث و کاوی، پیاده سازی چند نمونه عملی و کاربردی شناسايی جرايم با استفاده از برنامه

تواند به عنوان يك ابزار کارآمد در اختیار سیستم قضايی کاوی میدهد دادهنتايج نشان می بررسی شده است.

 ی جرايم استفاده کرد.قرار گیرد و از آن برای شناسايی و پیشگیر

 پیشگیری جرم، شناسايی جرم، داده کاوی، هوش مصنوعیهای کلیدی: واژه 

 

 
صی

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

 
ی 

ضای
م ق

لو
و ع

ق 
قو

ح
م(

دو
ل 

سا
(

 

ره 
ما

ش
42 

د 
جل

 /
1

  /
داد

خر
  

19
31

 
ص 

 /
45

5
- 

45
5

    
  

 



 455-455، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره حقوق و علوم قضایی 
 

ISSN: 1394-0037 

http://www.jolaw.ir  

 

502 

 

 مقدمه

 کنتررل  در آنان اصلی خط مشی و که تمرکز اندبوده درگیر آن کنترل چگونگی و جرم معضل با که تاس سال چندين جوامع

 اختصرا   جررايم،  با برخورد در نیز هادولت عملکرد است. بوده قضايی پلیسی و سیستم ترکردنایحرفه و افزايش تنها جرم،

 .اسرت  شرده  آن مقطع در کارکنان و بودجه سريع افزايش باعث که بوده پلیسی و قضايی هایسازمان به از پول بیشتری حجم

ها وظیفه دارند شود، بلکه دولتهای کیفری پس از وقوع جرم محقق نمیايجاد امنیت و آرامش در جامعه تنها با توسل به شیوه

 اجتمراعی  هرای اریناهنجر  کارهايی قبل از وقوع بزه در از بین بردن شرايط تحقق آن تالش کند. جررايم با در پیش گرفتن راه

جرايم و پیشگیری  کشف جرم، الگوهای شناسايی پردازند.می برای آن زيادی هایهزينه مختلف هایگونه به جوامع که هستند

های پلیسی و قضايی همرواره پیشرگیری از جررم    است. در سازمان بوده پلیسی قضايی و هایسازمان توجه مورد ديرباز از از آن

ز شناسايی جرم پس از وقوع آن است. رهبر معظم انقالب چندی قبل در جريان صدور حکم انتصاب دوبراره  تر ابسیار پر اهمیت

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر چند موضوع اساسی و مهم از جمله بحث پیشگیری از وقروع جررم ايرن امرر را يکری از مطالبرات       

اهلل توجه جدی به اين موضوع شدند. اين در حالی بود کره آيرت  عمومی جامعه و انتظار مردم از دستگاه قضا دانسته و خواستار 

ساله خود بر اين قوه از تشکیل معاونت پیشگیری از جرم به عنوان يکی از  5آملی الريجانی نیز در ارائه گزارش عملکرد رياست 

 از گذشرته  ت نظام برشرمرد.در های صورت گرفته در قوه خبر داد و آن را گامی مهم در راستای تحقق اين اولويمهمترين اقدام

ها به دلیل عردم اسرتفاده از   تحلیل، کشف و پیشگیری از جرايم استفاده شده است. در بیشتر اين روش برای مختلفی ابزارهای

های نوين و صرفا استفاده از نیروی انسانی امکان خطا و يا پايین آمدن راندمان کار وجود دارد. امروزه با پیشررفت علروم   فناوری

 مبتنی هایسیستم ارائه با گیریفرايند تصمیم در اساسی متغیرهای و اصلی فاکتورهای به توجه با اطالعات فناوری امپیوتر وک

-داده شرده  معرفری  هرای فنراوری  بین در کند. ايفا پلیسی و قضايی هایدر سازمان مؤثری نقش تواندمی دقیق، هایی تئور بر

 راستای در جرم پايگاه داده از دانش و الگو کشف در مؤثری نقش جرم هایداده تحلیل در قدرتمند ابزار عنوان يك به 1کاوی

تواند به عنروان يرك ابرزار    کاوی میامروزه داده .دارد کنترل جرايم و جرم ارتکاب فرصت کاهش منظور به گیریتصمیم فرايند

کاوی به عنوان ابزاری قدرتمنرد  يد. در دهه اخیر دادهنوين بکار گرفته شود تا مشکالت و موضوعات شناسايی جرايم را مدل نما

انردازی  شرود. در ايرران نیرز برا توجره بره راه      ای بکار گرفته مری های پلیسی و جنايی مطرح شده و به طور فزايندهبرای سازمان

کاوی و ابزارهرای  دادهرسد که های مکانیزه و ثبت اطالعات مجرمان و وقايع رخ داده در سیستم قضايی ايران به نظر میسیستم

دستانه آن ايفا کند. هدف از اين تحقیرق  تواند نقش موثری در شناسايی سريع الگوهای جرم، کشف جرايم و کشف پیشآن می

امنیت نیاز اولیره آدمری اسرت کره در زنردگی       معرفی علم داده کاوی و کاربردهای آن در شناسايی و پیشگیری از جرايم است.

کوشند بطريقی امنیت خود را تأمین کنند. جامعه انسانی در دوران جديد بره علرت   ها میدارد و انسان انسانها حساسیت خاصی

هرای  هرا و چرالش  پیچیدگی، شتاب، تکثر و افزايش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزايش منازعات، کشمکش

به شأن و جايگاه امنیت در زندگی اجتماعی و کرارکرد آن  کند. توجه های مختلف تجربه میاجتماعی را بصورت وسیع در حوزه

باشرد و میرزان حضرور و تراثیر ايرن پديرده در       ای در حال رشد میهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنحو فزايندهدر سیاست

                                                 
1 Data mining 
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بررای ارزيرابی   باشد، معیار عمرده  مندی شهروندان از اين امنیت که حق مهمی در زندگی اجتماعی آنان میجامعه و سطح بهره

ريرزی  ای فراگیر و پیش شرط در هر نوع برنامره آيد. امنیت عمومی بعنوان مقولهسطح توسعه يافتگی جوامع بشری به شمار می

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جايگاهی برجسرته دارد. مقولره امنیرت، وسرعتی بره قردمت تراريا بشرر دارد. يکری از          

هرای کوچرك محلری کره تررس از فروپاشری       رها، دستیابی به امنیت بوده است. لذا حکومتمهمترين داليل اصلی پیدايش شه

اند. علت وجودی يك حکومت ايجاد امنیت است که هردف اصرلی   های متمرکز پر قدرت دادهاند جای خود را به حکومتداشته

 دهد.آن را تشکیل می

های شهروندی و ايجاد يك فرهنگ پويا رو افزايش آگاهیبخش مهمی از ارتباط جامعه با متولیان حفظ امنیت عمومی در گ

و ملی در جهت اعتماد جامعه به مسئولین مربوطه است. به همین خاطر تاکید برر مسرائلی چرون آمروزش، تبلیغرات مثبرت و       

سیاسری  باشد، امری ضروری و واجب است. همچنانکه در مورادی از قبیل توسعه اقتصادی و اعتماد سازی که مستلزم زمان می

نیاز به مشارکت مردم اصل است. در حوزه امنیت عمومی هم دولتمردان بايستی به اين امر توجه وافر داشته و نگرش خود را بر 

-اين موضوع معطوف دارند که از حداکثر ظرفیت امنیتی مردم و نهادهای عمومی کشور استفاده نموده، تا ضمن کاهش هزينره 

لیت بیشتری در اين امر مشارکت کرده و به تدريج بعنوان يك فرهنرگ در جامعره نهادينره    های امنیتی، مردم با احساس مسئو

 شود. 

هايی است کره در حرد و انردازه    اصوالً امنیت و احساس امنیت در يك جامعه مستلزم همکاری و هماهنگی بین تمام ارگان

 توانند در تدابیر امنیت ملی يا اجتماعی تاثیرگذار باشند.  خويش می

های مدرن و نوينی هرم  های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و علمی، روشتوجه به تحوالت سريع جوامع در زمینهبا 

هايی کره بايرد هرم    برای تحقق نظم و امنیت عمومی و پاسخگويی به مطالبات زندگی اجتماعی مردم ايجاد گرديده است. روش

هرای مختلرف در نظرم و امنیرت عمرومی بايسرتی       لذا برای ارتقرا  شراخ   کارآمد و هم پاسخگوی نیازهای افراد جامعه باشد. 

های متولی ايجاد نظم و امنیت عمومی شناخت کامل از افراد جامعه داشته باشند و بالعکس افراد جامعه شناخت کاملی دستگاه

-امل میران مرردم و دسرتگاه   ها و وظايف آنها، که بهترين روش برای محقق نمودن اين شناخت، افزايش سطح تعاز اين دستگاه

 .(1831زمان دانش، تاجباشد )های امنیتی می

 

 اهمیت و ضرورت 

های علمی رونق چشرمگیری  های نوين در تمامی زمینهبا توجه به اينکه در زمان کنونی استفاده از علوم کامپیوتر و فناوری

منردی از آنهرا ضررورتی انکرار ناپرذير      يرن علروم جديرد و بهرره    های اها از توانايیيافته است، بنابراين آشناسايی افراد و سازمان

شود. از آنجايی که در کشور ما در يك زمینه علمی خا  همواره برر علروم کالسریك تاکیرد شرده و نقرش علروم        محسوب می

سرازی  ینره شود، بنابراين ضروری اسرت برا انجرام تحقیقراتی هدفمنرد زم     های نوين معموال ناديده گرفته میکامپیوتر و فناوری

ها با چنین علومی فراهم گردد. اين خال در حوزه قضرايی نیرز بسریار محسروس اسرت. و همرواره برر        آشناسايی افراد و سازمان

هرای  پیشگیری از جرم قبل از وقوع آن تاکید شده است. چه بسا مقام معظم رهبری نیز اين موضروع رو در راس امرور سرازمان   

سراز تحرولی جديرد در    توانرد زمینره  انجام تحقیق حاضر بسیار ضروری و کاربردی بوده و میقضايی معرفی کرده است. از اينرو 
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های ديگری نیز حائز اهمیت است که در زير به برخی از آنهرا بره   عرصه قضايی کشور باشد. همچنین انجام اين تحقیق از جنبه

 صورت موردوار اشاره شده است:

 شود کره  بینی جرم سبب میبرآورد يك مدل مناسب برای شناسايی و پیش های زمانی و سرمايه:صرفه جويی در هزينه

در مواقعی که فقط اطالعاتی کلی در دست است، بتوان با صرف حداقل زمان و هزينه به شناسرايی و پیشرگیری از جررايم    

 یه است.پرداخت که اين خود سبب تسريع در اجرای رسیدگی شده و از لحاظ اقتصادی و امنیتی کامال قابل توج

 فجرايع جرانی و   تواند از بروز دستانه جرم می: در مواقعی شناسايی و کشف پیشجلوگیری از بروز فجايع جانی و مالی

 جلوگیری کرده و سبب حفظ هرچه بیشتر امنیت جامعه شود. مالی

 و اجرايی. های اجرايی از نتايج اين تحقیق و استفاده از آن در موارد عملیاستفاده ساير محققان و سازمان 

 های جديد تحقیقاتی در اين زمینه توسط محققان داخلیگشودن افق 

  

 تعريف پیشگیری

در جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از: به جلوی تبهکاری رفتن با استفاده از فنون گوناگون مداخله به منظور ممانعرت  

یت سیاست جنايی است که غرض انحصاری يا غیر کلی توان گفت: مراد از پیشگیری هر فعالاز وقوع بزهکاری. از نظر علمی می

آن تحديد حدود امکان پیشامد مجموعه اعمال جنايی از راه غیر ممکن الوقوع ساختن يا ساخت و دشوار کردن احتمرال وقروع   

 آنهاست بدون اينکه به تهديد به کیفر يا اجرای آن متوسل شوند.

                                                                                                                    (: 1831بروجردی عبده،  در علم جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از )محمد

                                                                                      الف( مقابل تبهکاری رفتن با استفاده از فنون گوناگون علمی ونظری

                                                                                               ب( مداخله در امور به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری به شکل علمی

نحصاری آن، محدود کردن امکران پیشرامد   توان گفت مراد از پیشگیری: هر فعالیت ناشی از سیاست جنايی است که غرض امی

الوقوع ساختن يا  دشوار کردن احتمال وقوع آنهاست؛ بدون اينکه باشد؛ همچون غیرممکناعمال جنايی از راههايی گوناگون می

قردام  ا»قانون اساسی يکری از وظرايف قروه قضرائیه      151اصل  5از تهديد به کیفر يا اجرای آن،  استفاده شود.         طبق بند 

شناسان پیشگیری از های مبارزه بشر با پديده جرم، جرماست. با توجه به تاريا و شیوه« مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم...

اند، اصطالح پیشگیری از جرم در معنای وسریع خرود   جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری تقسیم کرده

شرود ولری در مفهروم مضریق     برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری مری  شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری

  شود.   پیشگیری فقط تدابیر غیرکیفری را شامل می

                                                                                                                                                   

 کاویابزارهای داده

کند. برخی از مهمترين اين ابزارها عبارتند میکاوی برای انجام اعمال تعريف شده برای آن از ابزارهای مختلفی استفادهداده

که در ادامه به طرور مختصرر معرفری     های چند معیارهگیریهای زمانی، و تصمیمبندی، سریبندی، دستهبینی، خوشهاز: پیش

 اند.دهش
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 بینیپیش

های پیشبینی، همانند تجربه يادگیری انسان در به کار بردن مشاهدات بررای ايجراد يرك مردل از خصوصریات مهرم       روش

شرود. در ايرن   های جديد با يك قالب کلی، استفاده میها است. در اين روش از تعمیم دنیای واقعی و قابلیت تطبیق دادهپديده

هرا برا اسرتفاده از روش    های داده را تعیین کرد. اين مدلهای موجود، خصوصیات مجموعهپايگاه دادهتوان با تحلیل ها، میمدل

-هرای عظیمری از داده  شوند. در فاز آموزش با استفاده از نمونره يادگیری نظارت شده، شامل دو فاز آموزش و آزمايش ايجاد می

هرايی کره در   گو يند. در فاز آزمايش اين مدل روی دادهزشی میشود که که به آن مجموعه آموای، مدلی ساخته میهای سابقه

 (.Turban et al., 2005شود تا صحت و خصو صیات آن تايید شود )مجموعه آموزشی قرار ندارند، اعمال می

دارد ايجاد امنیت و آرامش در جامعه تنها با توسل به شیوه های کیفری پس از وقوع جرم محقق نمی شود بلکه  دولت وظیفره  

با در پیش گرفتن راه کارهايی قبل از وقوع بزه در از بین بردن شرايط تحقق آن تالش نمايند. شايد بهتررين مردل بررای در     

مقوله پیشگیری از وقوع جرم ديدگاه کاهش فرصت ارتکاب جرم در جامعه است  تئوريسین های  اين مدل پیشنهاد دارنرد کره   

رصتی مناسب جهت ارتکاب جرم در يك مکان و زمان خا  می باشرد و از برین برردن يرا     رفتارهای تبهکارانه ناشی از وجود ف

ها بايد به کاهش جرايم در آن مکان منجر گردد  در اين مدلروشن ترين ديدگاه اين است که چگونه فرصرت  کاهش اين فرصت

دهد که جرم بیشتر در مناطقی روی میکند مهم ترين عامل در ارتکاب و يا پیشگیری از وقوع جرم است اين مدل پیشنهاد می

 که مجرمان به دلیل وجود هدف و قربانی مناسب تحريك شده و نگهبانی جهت پیشگیری از ارتکاب جرم وجود ندارد.

های مبتنری  گیری با ارائه سیستمامروزه فناوری اطالعات با توجه به فاکتورهای اصلی و متغیرهای اساسی در فرايند تصمیم

های معرفی شده داده کراوی  های قضايی و پلیسی ايفا نمايد در بین فناوریتواند نقش موثری در سازمانی فوق میهابر تئوری

های جرم نقش موثری در کشف الگو و دانش از پايگاه داده جرم در راسرتای فراينرد   به عنوان يك ابزار قدرتمند در تحلیل داده

 و کنترل جرايم دارد.گیری به منظور کاهش فرصت ارتکاب جرم تصمیم

پردازنرد شناسرلیی   هرای زيرادی بررای آن مری    های مختلف هزينههای اجتماعی هستند که جوامع به گونهجرايم ناهنجاری

های قضايی و پلیسی بوده است در گذشته از ابزاهرای مختلفری بررای    الگوهای جرم و کشف جرايم از ديرباز مورد توجه سازمان

کاوی می تواند بره عنروان   کردند امروزه دادهناسايی روابط پیچیده میان جرم و مجرم استفاده میتحلیل جرايم کشف جرم و ش

کاوی به عنروان ابرزاری   يك ابزار نوين به کار گرفه شود تا مشکالت و موضوعات شناسايی جرم را مدل نمايد  در دهه اخیر داده

هرای  انردازی سیسرتم  شود در ايران نیز با توجه به راهر گرفته میهای پلیسی و جنايی مطرح شده و به کاقدرتمند برای سازمان

-کراوی و ابزارهرای آن مری   رسد دادهمکانیزه و ثبت اطالعات مجرمان و وقايع رخ داده شده در سیستم پلیس ايران  به نظر می

 تواند نقش موثری در شاسايی سريع الگوهای جرم و کشف جرايم داشته باشد.

کاوی جرم بررسی شده است که احتمال وقوع جررم را  های اطالعاتی موجود با رويکرد دادهارگیری بانكدر اين نوشتار به ک

دهد راهکارهای پیشنهادی در واقع کشف و شناسايی الگوهای جرم همچنرین تحلیرل   های دقیق کاهش میبینیاز طريق پیش

کراوی اسرت ترا بردين طريرق      بزارهای موجود در حوزه دادهها ی بزهکار با استفاده از اشیوه وشگردهای مجرمان در میان گروه

 گیری مناسب و بهینه از منابع انسانی پلیس  جرايم را کشف کرد و يا از وقوع آن پیشگیری نمود.بتوان با بهره
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 کاویداده

ه است ها صورت گرفتهای مختلف برای کشف دانش مخفی در مجموعه دادهتا کنون تالش زيادی توسط محققان در رشته

اصطالح جديد کشف دانش در پايگاه داده بکار برده شد و بسرعت از سوی متخصصان هوش مصرنوعی   0891هایدر اواخر سال

هرای  های داده از بدو تعريف مسرنله و اهرداف آنهرا تحلیرل    و فراگیری ماشین برای پوشش فرايند کلی استخراج دانش از پايگاه

کاوی به عنوان يك مرحله يرا گرام در فراينرد کشرف دانرش مرورد       دراين زمینه واژه دادهنهايی نتايج مورد استفاده قرار گرفت 

ای بدين شکل ارانه شد  يعنی فرايند کشف دانش که شرامل مجموعره  1991استفاده قرار گرفت اين تفسیر توسط فیاد در سال 

حلری برر اسراس    اه داده بزرگ برای يافتن راههای موجود در يك پايگهای رياضی و رايانه است که بر اساس تحلیل دادهاز شیوه

ها و به کار بردن آن برای مسنله تعريف شده است  به عبرارت ديگرر کشرف دانرش در پايگراه داده      الگوهای کشف شده در داده

د ای از فراينر هاست داده کراوی مرحلره  های قابل فهم در دادهفرايند شناسايی درست ساده مفید وهمچنین کشف الگوها و مدل

هرای مروثر   هرا را در محردوديت  های مخصو  به خود است به طوری که الگوها و يرا مردل  کشف دانش است و شامل الگوريتم

هاست که ارتبراط میران   کند منظور از الگوی مفید مدلی معتبر  ساده قابل فهم و جديد در دادهمحاسباتی قابل قبول کشف می

هايی است که به وسیله آن الگوهای مفید کاوی يکی از مهمترين روشدر واقع داده کندها را توصیف میای از دادهزير مجموعه

دهرد ترا برر    شود و اطالعاتی را در اختیار کاربران و تحلیلگرران قررار مری   ها با حداقل دخالت کاربران شناخته میدر درون داده

 ها اتخاذ شوداساس آنها تصمیمات مهم و حیاتی در سازمان

 

 اویکفرايند داده

 کاوی جهت کشف دانش عبارتند از:های اصلی در فرايند دادهگام CRISP-DMطبق مدل 

 تعريف مسنله .1

 کاویساختن پايگاه داده مربوط به داده .2

 جستجوی داده  .8

 آماده ساختن داده برای مدل سازی .1

 ساختن مدل   .5

 ارزيابی مدل   .1

 ساخت مدل نتايج   .7

 

 تعريف مسنله  

نظرر از  ها و تعريف مسنله است و بدون اين در  درسرت هریا الگروريتمی صررف    دهکاوی در  درست داپیش زمینه داده

توان مسايل را بدرستی تعريف کرده تواند نتیجه مطمنی حاصل نمايد همچنین بدون اين در  صحیح نمیخبره بودن آن نمی

کاوی بايد يك بیان واضرح  ه بهتر از دادهها را جهت کاوش آماده نمود و يا نتايج را به طور صحیح تفسیر کرد برای استفادو داده

 (Corporation1999از هدف وجود داشته باشد)
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 کاویساختن يک پايگاه داده برای داده

دهند اين مراحرل در مجمروع وقرت و کرار     کاوی تشکیل میسازی داده را در دادهاين مرحله و دو مرحله بعدی هسته آماده

های تکراری در آمراده اسرت داده و سراختن مردل جرود      دهند ممکن است گام  میبیشتری را از ساير مراحل به خود اختصا

سرازی داده  هرای آمراده  ها داشته باشیم گرام ای برسیم که نیاز به بهبود دادهداشته باشد زيرا در هر مرحله ممکن است به نکته

خواهرد کراوش   ای کره مری  تصا  دهرد داده درصد وقت و کار خود را به خود اخ 91تا  51تواند از تمام فرايند کشف دانش می

هايی که بايرد از آن بشرود ممکرن    ها براساس مقدار پیچیدگی و استفادهشود بايد در يك پايگاه داده ذخیره شود از اين رو داده

 ذخیره شود. Spreadsheetاست در يك فايل معمولی و با يك

ین ممکن است فیلدهای جديدی به اين انبار افزوده شود که از کند و همچناز آنجا که داده موجود در انبار داده تغییر می

های دلیل ديگر اين کار آن است که انبار دادهشود. استفاده میاند، لذا از يك پايگاه داده جداگانه فیلدهای موجود محاسبه شده

جام ندهد. دلیل آخر اينکه ممکن يکی شده ممکن است انواع جستجوهايی را که برای در  داده به آنها نیاز است به آسانی ان

ها به همراه يك طراحی فیزيکی متفاوت از انبار داده وجود داشته است در يك سیستم مديريت پايگاه داده نیاز به ذخیره داده

 .( Jeffery2111باشد )

 

 جستجوی داده

های اينکه کدام يك از داده بینی نتیجه است و همچنین تعیینهدف اين مرحله شناسايی مهمترين فیلدهای موثر در پیش

 بدست آمده مفید هستند.

 

 سازیسازی داده برای مدلآماده

 سازی داده قبل از ساخت مدل است چهار قسمت مهم در اين مرحله وجود دارد:اين مرحله آخرين گام آماده

 انتخاب متغیر ها   .1

 انتخاب سطرها   .2

 ساختن متغیرهای جديد   .8

 تغییر شکل متغیر  .1

هرای  در مورد ساختن مدل آن است که اين کار فراينردی تکرراری اسرت و بررای حرل مسرائل  بره مردل        مهمترين مسنله 

توانرد منجرر بره    آيد مری جايگزين جهت يافتن سودمندترين آنها نیاز داريم آنچه که در جستجوی يك مدل مناسب بدست می

سرازی و آزمرايش مردل    بیان مسله شود در آمراده بازگشت به عقب و انجام برخی تغییرات در داده مورد استفاده و حتی بهبود 

کاوی بايد داده حداقل به دو گروه شکسته شود  يکی برای آمراده کرردن مردل و ديگرری جهرت آزمرايش مردل مربوطره         داده

(Corporation) 
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 تايید اعتبار ساده 

-عنوان آزمايش کنار گذاشته میترين روش آزمايش تأيید اعتبار ساده است در اين کار درصدی از پايگاه داده  به اساسی

 شود.شود و از آن در بر آورد و ساخت مدل استفاده نمی

 

 ارزيابی و تفسیر و تايید اعتبار مدل 

بندی بعد از ساخت يك مدل بايد نتايج آن را ارزيابی کرد و همچنین اهمیت آن را توضییح داد  معموال در مسايل طبقه

 در  نتايج است. يك ماتريس پیچیدگی ابزار مفیدی برای

 

 کاوی در جرايمکاربرد داده

ها و اطالعات مرتبط با جرايم در اداره پلیس از يك سو و پیچیدگی ارتباطات میان اين جرايم از سوی ديگر حجم انبوه داده

ار گرفتره  های سنتی تحلیل جرم که غالبا توسط کارآگاهان زبده و با تجربه و بازرسان صحنه جرم به کگردد تا روشموجب می

باشند و ثانیا به دلیل میزان دخالرت براالی عامرل انسرانی در     شوند اوال نیازمند صرف زمان و هزينه انسانی بسیار زيادی  میمی

ها قادر به لحاظ کردن تمام فاکتورهای تاثیرگذار در يرك جررم و ارتباطرات برین آنهرا نباشرند  چنرین شررايطی         گیریتصمیم

سرازد   مند مبتنی بر فناوری اطالعات جهت کشف و حل جرايم را بیش از پیش نمايان مری نظامضرورت به کارگیری يك روش 

ها موجب مقبولیت روز افرزون اسرتفاده از   های مرتبط با جرم و بزهکاری و روابط نامحسوس میان اين دادهماهیت پیچیده داده

کراوی در  هرای داده واقع دانش حاصل از اعمرال روش کاوی در میان جوم شناسان و تحلیل گران جم شده است  در دانش داده

های آتی پلریس فرراهم   حوزه تحلیل جرم بستر مناسبی را برای پشتیبانی اطالعاتی فرماندهان و مديران به منظور انجام فعالیت

يرجینیرا  به عنوان مدير پروژه واحرد تحلیرل جررم در سرازمان پلریس و     1( همچنان که کولین مك کیو 1831آورد )بیابانی می

توانرد  شود يك ابزار اکتشاف دانش اسرت کره مری   کاوی زمانی که در تحلیل جرم تاکتیکی به کار برده مینمايد )دادهعنوان می

های جامع را با سرعت بررسی کند و يك آرايه بیکران از متغیرها تهیه کند  و که اين موضوع به مراتب برتر است مجموعه داده

-به تنهايی يا حتی يرك گرروه تحلیلری يرا گرروه رزمری مشرتر  برا دقرت و درسرتی بررسری مری             گراز آنچه که يك تحلیل

 (Oatley et al2112کند()

اند که در بینی و پیشگیری از وقوع جرم استفاده کردهکاوی به منظور پیشهای دادهها و تکنیكدر برخی کشورها از روش

ای استفاده کردند بر اساس بینی جرايم رايانه(از رگرسیون برای پیش2111گردد مون و همکاران )ادامه به اختصار بیان می

ای را افزايش های اينترنتی میزان جرايم رايانهها و شبکهنتايج به دست آمده میزان ساعات استفاده از رايانه و عضويت در گروه

کاوی (نیز با معرفی داده2111و همکاران ) جرايم معرفی شدند چونگکننده میزان بینیداده و به عنوتن متغیرهای اصلی پیش

کاوی در اين حوزه نمودند در اين تحقیق های دادهای مروری بر کاربرد تکنیكبه عنوان يکی از کاراترين ابزارها در جرايم رايانه

است در نهايت  ای و مشکالت مربوطه بحث شدهيك مطالعه موردی در تايوان مورد بررسی قرار گرفته ودر مورد جرايم رايانه

 ای ارائه شده است.هم پیشنهاداتی برای مقابله با جرايم رايانه
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برای تشخی  و تحلیل الگوها و روندهای  SOM( يك مدل پشتیبان تصمیم بر اساس تکنیك فازی2111لی و همکاران)  

سازی شده است نتايج به دست یادهالملل تايوان پهای مربوط به پلیس بینموجود در وقوع جرايم ارائه نمودند اين مدل داده

 آمده برای مديران نیروی پلیس در تدوين راهبردهای جلوگیری و پیشگیری از جرم و جنايت مفید واقع شده است.

استفاده 1افزاری به نام )سیستم مديريت اطالعات جنايی (آزمايشگاه پلیس ايالت ويرجینیای غربی از يك ابزار نرم         

های جرم را تحلیل نمايد و نتايج منطقی را به تواند دادهکاوی میهای دادهبزار بکارگیری اصول آمار و الگوريتمکرده است که ا

-و جرم برای اين طرح آزمايشی استفاده کرد يافتهDNA) ها يا های قانونی )اثر انگشتاز داده2دست آورد  پلیس نورتامتو نشر

های جرم ها از صحنهو اثر انگشت DNAآوری هاشان نسبت به جمعند مطابق توانايیتوانها نشان داد که ماموران تحقیق می

های قانونی را ارائه خواهد کرد افزايش داد در حالی که بدون آن و با توانايی فردی آنها ممکن آوری نمونهبهترين فرصت جمع

 (. Annabathula2117نبود)

افزار تحت عنوان های قابل تطبیق( مأمور شد تا يك نرمد )مرکز سیستميك گروه تحقیقاتی متمرکز در دانشگاه ساندرلن

ها ابزارهايی جهت استفاده مستقیم سازی کند در نتیجه در آن پروژهآن سازمان پیاده 8گیران()نرم افزار هوشمند برای تصمیم

مند بودند. مفهوم دوباره قربانی بانی عالقههای تکرار قرکاوی توسعه دادند  نیروهای پلیس به بررسی پديدهاز فرايندهای داده

هايی که در آن يك مرتبه جرم اتفاق بیافتد برای مثال بیان شد و به اين معناست که مکان1شدن در ابتدا توسط اسپارکس 

س از ماه(کاهش يابد پ 1بايست تا سطح طبیعی )پس از روز از اولین دزدی بود که می23احتمال دوباره دزديده شدن بعد از 

درپی و دوباره قربانی شدن در يك های پیکم شدن فاصله زمانی بین دزدی Wiber -Inglis-Ewartافزارهایسازی نرمآماده

های فدرال تصمیم گرفتند آی و ديگر آژانسبیسپتامبر سازمانهای  سیا اف11کند. پس از حمله تروريستی ملك را ثابت می

-آوری کنند تا بتوانند از حمالت تروريستی جلوگیری کنند اين تالشوزه امنیت را جمعاطالعات داخلی و خارجی مربوط به ح

تر جرايم قضايی حوزه خود را کنترل کنند چالش اصلی های محلی گرديد تا به صورت دقیقها موجب ايجاد انگیزه در مقام

و موثر بودن میزان فزاينده تحلیل جرم است  های گردآوری اطالعات که با آن مواجه شدند دقتتمام مجريان قانون و سازمان

تواند از نظر جغرافیايی و های پیچیده اغلب مشکل هستند زيرا اطالعات مظنونان میبه عنوان مثال حل نمودن توطئه

های زمانی طوالنی متفاوت باشد همچنین تشخی  جرايم مجازی می تواند سخت گستردگی در دوره

 ( Annabathula2117باشد)

پلیس میدلند غربی را درگیر کرد هدف اصلی از اين سیستم کمك به اداره و کنترل میزان جرم 2111در سال 2ه اورپروژ

 ( Annabathula2117های پشتیبان تصمیم بود )با بکارگیری سیستم8دزدی از منازل مسکونی )(

اجرا  1997سکان و فوئنی بعد از سالتوسط محققان دانشگاه آريزونا در همکاری با سازمان پلیس تو 1پروژه کاپلینك   

کاوی های دادهگرديد  هدف از اجرای اين پروژه ارائه يك چهارچوب کلی برای شناسايی و کشف انواع جرايم به کمك تکنیك

دهد. آنان اعتقاد دارند که ها را برای استفاده در تحلیل برخی از جرايم نشان میجرم بود هر دسته يك مجموعه از تکنیك

های سنتی رچوب آنها قابلیت اجرا عمومی را در تحلیل جرم و آنالیز هوشمند دارد زيرا تمام انواع جرايم اصلی مانند تکنیكچها

 ( Chung2111 گیرد )کاوی هوشمند را در بر میهای جديد دادهو تکنیك
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اند را پیش تعريف شده گنجانده شده های ساخت يافته که در فیلدهای ازمعموال پايگاه داده دادگستری جنايی تنها داده   

های تشريحی )داستانی( پلیس است که تحلیل های مشخ  از گزارشکاوی استخراج موجوديتکند اولین وظیفه دادهثابت می

شده از سیستم آمريکا يك نسخه اصالح1های اتوماتیك مشکل است سازمان پلیس فنیکس آنها به وسیله به کارگیری تکنیك

ها در يك سند به ها و سازمانهای اشخا  مکانای در شناسايی نامکه يك پردازش سه مرحله AIننده موجوديت استخراج ک

دهند بنابراين ها را به صورت اشتباه به افسران پلیس میبرد در اختیار گرفتند مظنونان اغلب اسامی تاريا تولد يا آدرسکار می

ای ارند که اين موضوع تشخی  اطالعات درست يك مظنون گزارش حوادث گذشتهها دهای گوناگونی در پايگاه دادهورودی

کند افسران اجرای قانون سازمان پلیس توسان که آن شخ  در آن درگیر شده و يا گیر افتاده  را برای افسران مشکل می

ك اکتشاف خصوصیات فريبنده توانستند رکوردهای هويت موجود را که مربوط به يك مظنون در پايگاه داده است را با تکنی

هايی ها و يا تیمدهند که از گروههايی را توسعه می(. تبهکاران اغلب شبکه Annabathula, 20072117بازيابی کنند)2

دهند  سازمان پلیس توسان آمريکا سعی نمود با گسترش استفاده شوند که فعالیت غیر قانونی گوناگون را انجام میتشکیل می

ها و سپس مطالعه الگوهای تعامالت ها و عضوهای کلیدی در اين قبیل شبکهکاوی در شناسايی زيرگروهی دادههااز تکنیك

 (Seifert2111  ها توسعه دهد )استراتژی موثری را برای مختل کردن شبکه

 

 کاوی جرمهای دادهها والگوريتمروش

های اطالعاتی مربوط به جرايم است د مدل از درون بانكساز و کاری برای ايجاکاوی جرم در حقیقتهای دادهالگوريتم

ها را تحلیل کرده و يك الگوی خا  و روندهای انجام کار را ای از دادهبرای ايجاد يك مدل در ابتدا يك الگوريتم بايد مجموعه

های استخراج که از مدلهای استخراج را تعريف کند  های مدلجستجو کند سپس از نتايج اين تحلیل استفاده کند تا مشخصه

 های زير را بگیرد:شوند ممکن است انواع شکليك الگوريتم حاصل می

 شوند  توصیف بندی میای گروههای حادثههای جنايی را که در تجسسها که چگونگی بخشای از نقشمجموعه

 کند.می

 کند.صیف میها که چگونگی وابستگی حوادث را در يك پايگاه داده توای از خوشهمجموعه 

 کند آيا تبهکاران ويژه  چنین جرمی را انجام خواهند داد يا نه  بینی میيك درخت تصمیم که پیش 

های تواند يك چالش باشد و ممکن است استفاده از الگوريتمانتخاب درست الگوريتم برای استفاده در يك حادثه ويژه می

کند و هر الگوريتم ممکن است ای متفاوت را تولید میالگوريتم نتیجه مختلف برای اجرای همان کار الزم باشد در واقع هر

-بینی رفتارها  الگوها و روندهای استفاده میها برای پیشبینی از دادهبیش از يك نوع نتیجه را تولید کند.در الگوريتم پیش

 شود.

-ها اغلب انواع فیلدهای داده  را پیوند میتیبشود اين ترها استفاده میاکتشاف متوالی برای تیین الگوهای توالی در داده

 دهند.
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هايی با تصیف مربوط به انها ها را به شکل زير مجموعهسازی نیز نامیده شده است دادهعمومیت دادن که توصیف يا خالصه

کاوی کاوی نیست اين در واقع همان نتیجه حاصل از روش دادهدادن يك روش دادهکند عمومیتاستحراج می

 (Hsinchun chenت)اس

کند الگوريتم های مختلف الگوريتم را در يك نگاه داده پیدا میالگوريتم وابستگی در واقع وابستگی ارتباط بین ويژگی

کند. درخت تصمیم درختی بینی میداده پیشهای ديگر در پايگاهبندی يك يا چند متغیر گسسته را بر اساس ويژگیکالس

دهد بطوری که هر گونه برگ يك صمیم را نمايش تخاب بین تعدادی از پیشنهادها را نشان میاست که هر شاخه آن يك ان

-شود در درخت تصمیم پیشگیری استفاده میدهد درخت تصمیم به صورت عادی برای کسب اطالعات به منظور تصمیممی

 (AnnabathualRشود )ها به سمت يك نتیجه خا  تهیه  میهايی مبنی بر برخی گرايشبینی

کند و فرض اين الگوريتم احتمال مشروط بین ستون ورودی و قابل پیش بینی را محاسبه می Naïve Bayesالگوريتم 

 ها مستقل هستندکند که ستونمی

 کندرگرسیون خطی ارتباط بین دو ستون متوالی تعیین می

 هايی با پاسا ترتیبی ساخته شودبینیکند تا پیشرگرسیون ترتیبی کمك می

بینی تواند تعداد مورد انتظار جرايم را برای يك سال پیشهای زمانی يك الگوريتم رگرسیون است که میالگوريتم دسته

 کند

کند  الگوريتم شبکه عصبی های ورودی محاسبه میالگوريتم شبکه عصبی احتماالت را برای هر حالت ممکن از ويژگی

 برای تحلیل داده ورودی پیچیده مفید است

 

 بندیهای خوشهروش

های مشابه مطابق با حداکثر يا حداقل شباهت درون ها با ويژگیبندی اقالم داده را به داخل کالسهای خوشهروش

دهند يا تشخی  دادن های مشابهی انجام میکند. مانند شناسايی مظنونان که جرايم را به شیوهبندی میطبقه 1کالسی

ای از پیش تعريف شده برای اختصا  اقالم ندارند برخی از ها مجموعهنايتکاران اين روشهای مختلف جها در میان دستهگروه

های مختلف ) مانند اشخا  سازمان مبتنی بر آمار برای مرتبط ساختن آبجکت concept SPACEپژوهشگران از الگوريتم 

ها و های تحلیل پیوند در شناسايی تراکنششکند. به کارگیری روها و خود روها(به صوت خود کار در سوابق جرم استفاده می

کند تا بدين وسیله جرم پولشويی و ديگر جرايم شبکه جرايم مالی موثر است و داده محرمانه در اسناد بانك را استخراج می

دهد تواند به صورت خودکار بخش اصلی تحلیل جرم را انجام می 2بندی جرايم مالی را شناسايی کرده و تحلیل کند. خوشه

بسیاری  association RULE MiNiNG=Jولی به دلیل محاسبات بزرگ که بشدت مورد نیاز است محدود شده است 

دهد  ای از قواعد نشان میکند و الگوها را به عنوان مجموعهاوقات مجموعه اقالم اتفاق افتاده در يك پايگاه داده را کشف می

شود تا واعد وابستگی را از سوابق تعامالت کاربران استخراج کند برده می ها در شناسايی نفوذ به شبکه به کاراين روش

ها را در شناسايی متجاوزان شبکه به کار برند تا شناسايی حمالت بالقوه به شبکه کمك توانند اين روشمحققان همچنین می

 کنند
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SEqUENTIAL PATTERN MININJ   مثلASSOCITATION RULE MININJ  بسیاری اوقات

های مختلف اتفاق افتاده است را شناسايی می کند نفوذ به ها که در زماندرپی روی يك مجموعه تراکنشسله اتفاقات پیسل

تواند الگوهای نفوذ در میان داده ممهور به زمان را شناسايی کند. آشکارسازی الگوهای پنهان در تحلیل شبکه اين رويکرد می

اند نیاز داريم. تشخی  دار به داده گرانبها که به شکل عالی ساخت يافتهدن نتايج معنیجرم مفید هستند اما برای به دست آور

ها تفاوت دارند  همچنین محققان کند که به طور محسوس از بقیه دادهای در مطالعه داده استفاده میاز اقدامات ويژه1انحراف 

بندی خوا  مشتر  در ديگر جرايم استفاده کنند. کالستوانند از اين روش در کشف فريب کشف نفوذ به شبکه و تحلیل می

ها دهد اين روشهای از پیش تعريف شده سازمان قرار میکند و آنها را در کالسهای جرم متفاوت را پیدا میمیان موجوديت

شود و یبر مبنای الگوهای زبان شناختی و ساختار خصوصیات فرستنده استفاده م SPaMدر شناسايی منابعی از ايمیل 

تواند زمان مورد نیاز برای شناسايی بندی میشود کالسبینی گرايش به جرم اغلب از آنها استفاده میهمچنین برای پیش

-بندی از پیش تعريف شده نیازمند است اما کالسهای جرم را کاهش دهد اگر چه اين روش به يك نمونه کالسهموجو ديت

بینی را محدود خواهد ها گم شده دقت و صحت پیشیاز دارد زيرا درجه زيادی از دادهبندی به آموزش کامل و داده آزمايش ن

 کرد.

-ای رکوردهای پايگاه داده را مقايسه میدو فیلدهای رشتهمقايسه رشته به صورت دوبه Strinj comparatorهای روش

بنده از قبیل نام، آدرس و شماره بیمه را در توانند اطالعات فريها میکند اين روشکند و شباهت بین آنها را محاسبه می

ها کننده رشته در تحلیل داده متنی استفاده کنند اما آن روشتوانند از مقايسهسوابق جنايی کشف کنند. ماموران تحقیق می

ی های يك شبکه مفهومها و تعامالت در میان گرهنقش 2اغلب به محاسبات متمرکز نیاز دارند تحلیل شبکه اجتماعی 

(Conceptual net wovkرا توصیف می )ای استفاده کنند که توانند از اين روش در ساختن شبکهکند  ماموران تحقیق می

دهد ها را شرح میهای جنايی جريانی از کاالهای قابل لمس و غیرقابل لمس اطالعات وپیوستگی میان اين موجوديتنقش

های درون شبکه را آشکار کند. اين رويکرد تصويری از پذيریها و آسیبروههای حیاتی  زير گتحلیل بیشتر ممکن است نقش

توانند های اندکی را نگهداری کنند باز هم نمیهای جنايی فراهم می کند اما اگر ماموران تحقیق خصوصیات و ويژگیشبکه

 ( Chen chauGang  Wang Chung2111رهبران حقیقی شبکه را کشف کنند )

 کاوی جرمچهار چوب داده

های خودکار در تحلیل انواع مختلفی از جرم صوت گرفته است اما بدون يك های زيادی برای استفاده از روشتالش

تواند به های انواع جرم میتوان از آنها استفاده کرد در  روابط بین توانايی تحلیل و ويژگیچهارچوب واحد توصیفی نمی

دهی نواحی و ها الگوها  مشکالت آدرسها استفاده کنند تا گرايشثری از آن روشماموران تحقیق کمك کنند تا به شکل مو

 بینی جرايم را شناسايی کنند.حتی پیش

میلیون مظنون و ثبت سوابق 18که تقريبا شامل   TUSCONبندی پايگاه داده جرم سازمان پلیس بر مبنايی طبقه

 Error! Reference sourceاوی جرايم توسعه داده شد که در کتاکنون بود چهارچوب کلی برای داده 1971جنايی از 

not found. .میزان رشد آن نشان داده شده است 
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کاوی به کار رفته در تحلیل های هوشمند و جنايی انواع جرايم فهرست شده در های دادهاين چهارچوب روابط بین روش

Error! Reference source not found.  را نشان می دهد  محور عمودی  روش های داده کاوی را بر حسب توانای

تحلیل مرتب کرده است  در اينجا چهار دسته اصلی از روش های داده کاوی جرم شناسی شده است که شامل استخراج 

ا را برای استفاده در برخی از تحلیل موجوديت پیوستگی پیش بینی و تصوير سازی الگو است  هر دسته مجموعه ای از روش ه

های جرم نشان می دهد برای مثال ماموران تحقیق می توانند روش های شبکه عصبی را استخراج موجوديت و پیش بینی 

 جرمبه کار برند روش های خوشه بندی در پیوستگی جرايم و پیش بینی موثر هستند .

 
 روابط بین روش های به کار رفته در جرايم و تحلیل هوشمند در سطح محلی ملی و بین الملی  0.0شكل 

با نتیجه گرفتن قواعد وابستگی از تاريخچه فعل و انفعاالتی که کاربران دارند می توان درکشف نفوذ به شبکه استفاده کررد  

ش شبکه خصوصیات متجاوزان را شناسايی کنند و حمله های بالقوه به شربکه  محققان همچنین می توانند با استفاده از اين رو

 در آيند ه را بررسی کرده و مهار نمايند .

تحلیل شبکه های اجتماعی می تواند وابستگی جرم و تصوير سازی الگوی جرم را تسهیل کند ماموران تحقیق مری تواننرد   

 تا مشکالت مربوط به تحلیل جرم خا  را مرتفع کنند . روش های گوناگون مستقل يا ترکیبی را به کار برند

 

اين چهارچوب قابلیت اجرای عمومی در تحلیل جرم آنالیز هوشمند را دارد زيرا تمام انواع جرايم اصرلی ماننرد روش هرای    

  chau WangChung  Chen  ChungGang2111  سنتی و روش های جديد داده کاوی هوشمند را در بر می گیرد . )

) 

اسرتفاده شرده    COPLiNKحال پس از توضییح در مورد چهارچوب داده کاوی جرم سه نمونه ازمواردی را که در طررح  

 است توضییح می دهیم:

 (Named –entity extractionالف. استخراج موجوديت مشخ  )



 455-455، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره حقوق و علوم قضایی 
 

ISSN: 1394-0037 

http://www.jolaw.ir  

 

512 

 

شده گنجانیده شرده انرد    معموال پايگاهداده دادگستری جنايی تنها داده های ساخت يافته که در فیلد های از پیش تعريف

را ثبت می کند اولین وظیفه داده کاوی استخراج موجوديت های مشخ  از گزارش های تشريحی )داستانی( پلیس اسرت کره   

مورد از دارو های مواد مخدر از سرازمان پلریس    81تحلیل آنها به کارگیری روش های خودکار مشکل است  به صورت تصادفی 

بتا زياد بودند و با حروف کوچك نوشته شده بودند و تعدادی اشتباه اماليی تايپی و دسرتوری در  انتخاب شد که نس 1فونیکس 

که در سند پردازشری سره مرحلره ای را در    AL آن وجود داشت يك نسخه اصالح شده از سیستم استخراج کننده موجوديت 

تند به منظور پذيرش سیستم برای برنتمره هرای   شناسايی نام های اشخا  مکان ها و سازمان ها انجام می دهد در اختیار گرف

کاربردی تحلیل جرم آن را بهبود دادند تا پنج نوع موجوديت را شناسايی کند يعنی نام های اشخا  آدرس ها خودرو هرا نرام   

های مربوط به مواد مخدر و خصوصیات فیزيکی سپس يك کارگاه مشاور تمام موجوديت هرايی را کره بره آن پرنج نروع تعلرق       

شتند  به صورت دستی شناسايی کرد استخراج کننده بهبود داده شرده شناسرايی کررد اسرتخراج کننرده بهبرود داده شرده        دا

درصد( را از مجموعه داده های گزينه ای بخوبی انجام داد اما  به همران  35.1درصد( و مواد مخدر )71.1شناسايی نام اشخا )

درصد( مناسب نبود فراخوانی دوبراره بررای همران اقرالم بره      11.3خا )درصد( و خصوصیات اش59.1اندازه برای آدرس دهی )

گرزارش اتفراق افتراده     81مورد از  1درصد بودند در نتیجه نام خودرو تحلیل نشده بود زيرا تنها  51.1779781و  17.3ترتیب 

ده از روش های اسرتخراج موجوديرت   مربوط به حوادث خودرو بود اين نتايج ابتدايی قابلیت و استعداد بالقوه مقادير را در استفا

در داده کاوی جرم نشان داد بخصو  اينکه گزارش های داستانی ارايه شده بسیار شلوغ تر از مقاالت خبری استفاده شرده در  

گزارش در مطالعه مورد آزمايش قرار گرفرت امرا بره کرارگیری داده آزمايشری و       81بودند با اينکه تنها  MUC-1ارزيابی های 

 به صورت نمونه در برنامه های کاربردی داده کاوی واقعی طرح ريزی شد تا کل سیستم ارزيابی شود . آموزشی 

 (:detective-identity detectionب. اکتشاف خصوصیات فريبنده )

گونی مظنونان اغلب نام تاريا تولد يا نشانی خود را به صورت اشتباه به ماموران پلیس می دهند بنابر اين ورودی های گونرا 

در پايگاه داده ها دارند که اين موضوع تشخی  خصوصیات درست يك مظنون و گزارش حوادث گذشته ای که شرخ  در آن  

درگیر بوده و يا گیر افتاده را برای ماموران مشکل می کند وظیفه دوم داده کاوی کشف خودکار خصوصیات جنايی فريب آمیرز  

و ID Number شامل اطالعاتی از قبیل نرام جنسریت آدرس شرماره يرا      است که TUSCON در پايگاه داده سازمان پلیس

متهم را از پايگاه داده برر   11سابقه جنايی فريبنده را شناسايی کرد که  121بود کارآگاه مشاور به صورت دستی 1توصیف بدنی

ره بیمره بازنشسرتگی همگرانی    مبنای خصوصیات جنايی فريبنده به دام انداخت در بررسی موردی  نام تاريا تولد نشانی و شما

انتخاب شد تا خصوصیات جنايی مشخ  شود و از ديگر فیلد های کم معتبرصرف نظر شرد شریوه مقايسره کننرده رشرته بره       

کارگرفته شود تا مقادير در فیلد های مشابه از هر جفت رکورد  مقايسه کننده  تشابه بین دو رشته را اندازه گرفرت مقردارهای   

و يك نرمال کردند و يك وزن تشابه کلی را بین دو رکورد به عنوان اصل اقلیدوسی روی چهار فیلد انتخرابی   مشابه را بین صفر 

 حساب کردند .

يك شدوه اعتبار سنجی گسترش يافته به کار گرفته شود که از دو سوم داده ها برای آموزش و مابقی داده ها برای آزمايش 

 استفاده شد .
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اد که داده کاوی جرم امکان پذير و امید بخش است خطاهای آزمايش که در نوع منفری کراذب   نتايج به دست آمده نشان د

اتفاق افتادند  در جايی بود که متهمان نامرتبط به عنوان شخصیت مربوط سازماندهی شده بودند که ممکن برود معلرول ارزش   

ند خودکار در تحقیقات آينده يك آستانه تروافقی  آستانه به دست آمده از مرحله آموزش باشد بنابر اين برای گسترش يك فراي

می تواند بیشتر مطلوب باشد  با اين روش ماموران اجرای قانون می توانند رکورد های هويرت موجرود را کره مربروط بره يرك       

ی سنتی اغلب در مکان يابی آنها موفرق نمر  Exact match مظنون در پا يگاه داده است بازيابی کنند در حالی که روش های 

 شود .

 (:eriminal-network analysisج. تحلیل شبکه جنايی )

تبهکاران بیشتر شبکه هايی را توسعه می دهند که از گروه ها و با تیم هايی شکل گرفتره اسرت کره فعالیرت غیرر قرانونی       

دی در ايرن قبیرل   گناگون را انجام می دهند وظیفه سوم داده کاوی عبارت است از شناسايی کردن زير گروه ها و عضوهای کلی

شبکه ها و سپس مطالعه الگوهای تعامالت آنها تا راهبرد موثری را برای مختل کردن شبکه ها توسرعه دهنرد داده هرای مرورد     

 1935عدد از جرايم مرتکرب شرده از   111بود که شامل TUCSON مورد خالصه حادثه های سازمان پلیس  272آزمايش از 

 بود . 2112تا انتهای می 

در استخراج روابط جنايی از خالصه های حوادث و به کار گرفته شد و يك شربکه احتمرالی از   Concept-space رويکرد 

شدت روابط بین دو تبهکار را در حوادث يکسران  انردازه گرفرت  دسرته هرای      CO-Occrrence مظنونان ايجاد گرديد  وزن 

شد همچنین از رويکرد مدل سازی بلو  اسرتفاده شرد ترا     سلسله مراتبی به کار برده شده تا شبکه به داخل زيرگروها تفکیك

الگوهای تعامل بین اين زيرگرو ها شناسايی شود سپس مرکزيت اقدامات محاسبه شد تا اعضرای اصرلی در هرر گرروه از قبیرل      

 رهبران و مهره های کلیدی کشف شود .

 

 ابزارهای داده کاوی موجود 

بزارهای داده کاوی در بازارهای نرم افزاری بوجود آمده است بیشتر کاربران طی سال های اخیر جريان سريعی از تمايل به ا

نرم افزارهای داده کاوی با تفکر استفاده تجاری از اين نرم افزارها خواهان استفاده از آنهرا شرده انرد نررم افزارهرای داده کراوی       

( 8( اسرتفاده از مردل هرای پیشرگويی      2کتشراف   ( ا1معموال سه روش مختلف را برای استفاده از داده کاوی به کار می برند 

 استفاده از آنالیز و تحلیل 

 

اکتشاف فرايند جستجو در داده ها است تا الگوهای مخفی موجود در داده ها را بدون هیا تفکرر از پریش تعیرین شرده ای     

 مشخ  نمايد .

انك داده کشف می شوند برای پریش بینری   در نرم افزارهای داده کاوی مبتنی بر مدل های پیشگويی الگوهايی که از يك ب

 آينده به کار می روند مدل های پیش بینی به کاربران اجازه می دهند .
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تا داده های نا مشخ  را به کار ببرند و اين مقادير نامشخ  توسط نرم افزار کشف شود در مدل هرای تحلیلری نیرز الگرو     

به کارمی رود برای تعیین مقادير غیر عرادی ابتردا بايرد مقرادير عرادی      های يافت شده از داده ها برای تعیین مقادير غیرعادی 

 شناخته شود تا بر اساس آن مقادير غیر عادی و منحرف شناخته شوند .

 نرم افزارهای داده کاوی را می توان درحال حاضر در شش بخش کلی تقسیم کرد:

-5گرروه بنردی تقريبری داده هرا      -1ير نامشخ  پیش بینی مقاد -8برآورد مقادير نامشخ   -2دسته بندی داده ها  -1

 تشريح روابط بین داده ها   -1خوشه بندی داده ها و  

 (fimsسیستم مديريت اطالعات پلیس ) -1

)جررم  fims اين ابزار نرافزاری توانست در شناسايی الگوهای جرم در بینداده هرای حروادث ذخیرره شرده در پايگراه داده      

و ديگرر  wvspfl ه آزمايشگاه جنايی پلیس در ايالت ويرجینیای غربی کمرك کنرد ايرن ابرزار بره      مظنون و اطالعات قربانی ( ب

 مراکز قانون در بهره برداری بهتر منابع و پیش بینی فعالیت جنايی ممکن کمك کرد ويژگی های اساسی اين ابزر عبارتند از:

 خلق داده پويا 

 شناسايی جرم با نوع الگوريتم ياد گیری

 داده خروجی در يك نمونه برای در  راحت تر  تصوير سازی

 که يك قالب انتقال داده است XML ايجاد فايل خروجی در قالب  

 نشان داده شده است . .Error! Reference source not foundدر FIMS 2معماری کلی از

 
 2FIMSمعماری کلی از  0.2شكل 
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 جمع آوری کند .SOLاين ابزار به کاربر اجازه می دهد تا اطالعات مرتبطاز پايگاعه داده های مختلف به وسیله دستورات 

 Error! Reference sourceکالس صفحه اصلی نرم افزار شامل شیوه هايی هستند که با فررم کراربر تعامرل دارنرد     

not found. . الگوريتم های استخراج سودمند داده کاوی و پنجره نتیجه را نشان ی دهد 

 
 انتخاب شیوه های داده کاوی  0.3شكل 

خاب کند سیستم به کاربر در اين صفحه می تواند الگوريتم مناسب را انتخاب نمايد چنانچه کاربر نداند چه الگوريتمی را انت

طور خود کار بر حسب درجه دقت و کارايی از روی منبع بهترين الگوريتم را انتخاب مری کنرد ايرن مرورد بره وسریله بررسری        

 (Annabathula2117انتخاب خود کار  انجام مد شود .)

   CrimeConnectسیستم -2 

جرم به کار می رود و به سازمان های قضرايی   اين سیستم مبتنی بر وب است که جهت اشترا  گذاری اطالعات مربوط به

و پلیسی کمك می کند تا اطالعات خود مانند اشخا  مفقود جرايم جنسی ابالغیه های رسمی و غیره را در دنیای واقعری بره   

ا بره  اشترا  بگذارند  اين سیستم همچنین امکان جستجو در پايگاه داده جرم حرفه ای را برای افراد سازمان فراهم می کند تر 

 وسیله آن از سیستم های ساير حوزه های قضايی استفاده کنند و توانايی نیرو های پلیس را در حل جرايم افزايش دهند .

بستری را فراهم می کند تا حوزه های قضايی بسررعت و سرهولت بتواننرد اطالعرات     Crime Connect در ولقع نرم افزار 

 ن وارد نموده و اطالعات بر خط همراه با داده ساير منابع را به اشترا  بگذارند .مربوط به جرم را به داخل يك پايگاه داده ام

هر نمايندگی عضو می تواند داده های خود را جهت بهره برداری ساير نمايندگی ها بره   Crim CONNECTدر سیستم 

واند بره صرورت خودکرار تجمیرع شرود و      اشترا  گذارد ارسال فايل کند داده ها را تغییر داده و يا پا  کند  اين داده ها می ت

دستورات و گزارش های خالصه را نمايش دهند همچنین محتوای دستورات و گزارش ها را برای بازيابی توسط تمام ماموران و 

 واحدهای سیار اجرای قانون  قابل استفاده می سازد .
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 cRIME Point Webنرم افزار-8

اری مبتنی بر وب است که در تسهیل به اشترا  گذاری اطالعات  تحلیرل  يك راه حل نرم افز Crim Point webبرنامه 

تنها دادن مجوز جهت  Crim Pointjkihو مديريت اطالعات برای نمايندگان اجرای قانون و امنیت عمومی کاربرد دارد طرح 

ی قابل استفاده اسرت  ايرن   اشترا  گذاری داده نیست بلکه اطالعات حاصل از توسط ترکیب داده با تحلیل های خودکار براحت

 نرم افزار می تواند هر دوی اطالعات داده و تحلیل را هرجا که بیشتر مورد نیاز است بگیرد .

 ACسیستم-1

اين سیستم بسیار مفید و کاربر پسند است که از همه جنبه های داده کاوی پشرتیبانی مری کنرد و مجموعره ای جرامع از      

 کاری و آماده کردن داده فراهم می کند .ابزارها را جهت دسترسی انتخاب  دست

AC Knowledge Discovery Engin    مبتنی بر جديد ترين فناوری ها و روش های استنتاجی است که مردل هرای

پیشگويی را خودکار می سازد که در شکلی از درخت تصمیم نشان داده می شوند هر وقت براحتی می تواند مدل ها را آزمايش 

يرك  AC توسرعه دهرد  8وتخمرین 2کالس بنردی   1و آنها را در حوزه هايی از قبیل پیش بینی تقسیم بندی کرده و تايید کند 

جامع است که به فرد اجازه می دهد وظايف داده کاوی پیشرفته را اجرا کند و سیستم های پشتیبان تصمیم قدرتمنرد   1بسته 

 را توسعه دهد .

 CARTنرم افزارداده کاوی -5

ار قدرتمند مبتنی بر درخت تصمیم و بسیار جذاب است که براحتی پايگاه های داده برزرگ و پیچیرده   اين نرم افزار يك ابز

را وارسی می کند و الگوها و وابستگی های مهم را جستجو کرده و جدا سازی می کند اين دانش استخراج شرده جهرت تولیرد    

 Profiling CustomersTargeting direct استفاده می شود تا در اموری چونgraps  to – easy مدل های پیشگويی

Mailing. کشف ارتباطات راه دور سو  استفاده از کارت های اعتباری و مديريت ريسك مالی به کار می رود 

(Xindong  QuinlanGhoshYangMotodaMcLachlanLiu Philip ZhouStenbachHand2007) 

 ه يك پردازش اولیه بسیار خوب و کامل دارد برای مثرال خروجری   اين نرم افزار نسبت به انواع ديگر روش های تحلیل داد

CART مقادير پیش بینی شده (می تواند به عنوان يك ورودی استفاده شود تا صحت و درستی پیش بینی روش های شبکه(

 های عصبی و رگرسیون خطی را بهبود دهد .

 BRANCELبرنامه -1

BRANCEL تی قابل استفاده است و پیش بینری هرا را برا قردرت شربکه هرای       يك برنامه اکسل افزودنی است که براح

عصبی تسهیل می کند برای استفاده از اين برنامه نیازی به دانش شبکه عصبی علم رياضیات و آمار نیست کرار برا ايرن برنامره     

دارد که آن  BESTNETه تقريبا به عنوان ابزار رگرسیون استاندارد اکسل آسان اما بسیار قدرتمند است  اين برنامه يك گزين

را هدايت می کند تا بهترين اندازه و قالب مدل رياضی بعضی پديده ها را که رفتار عصبی دارند  پیدا کنرد  ايرن برنامره تعرداد     

 ماژول های پردازش در هر اليه را تغییر خواهد داد .

 BrainMakerنرم افزار -7
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دهد تا ماشین متفکر آنها برای کسب و کار  پیش بینی بازاريابی  به افراد امکان میBrainMaker نرم افزار شبکه عصبی 

و فروش موجودی انبارتعهد کاالی مصرفی که مقدار عرضه آن محدود باشد قراردادهای آينده پیش بینی آينده  شناسايی الگرو  

را حفرظ کنریم و براحتری     تشخی  عیب  پیش بینی نتايج و از آن استفاده کنند اين نرم افزار اجازه می دهد يادگیری شربکه 

شبکه ای را که آزمايش شده است را پیدا کنیم  اين ابزار از الگوريتم انتشار به عقب استفاده مری کنرد و بره صرورت گرافیکری      

 پیشرفت شبکه و چگونگی يادگیری آند رابخوبی نشان می دهد  اين ابزار به تعیین میزان دقت و صحت کمك می کند .

 CrimestatIIIنرم افزار -3

 Ned اين نرم افزار يك برنامه آماری سه بعدی جهت تجزيه و تحلیل شناسرايی مکران هرای حروادث جررم کره توسرط         

Levin Associat 2112تحت امتیازCX Ij1117     مطابق استاندارد موسسه ملی دادگستری توسعه يافتره اسرت ايرن برنامره

ای آماری تکمیلی را جهت کمرك بره نماينردگان اجررای قرانون و      است که ابزارهGIS مبتنی بر ويندوز با فرم هايی مبتنی بر 

محققان دادگستری جنايی در نگاشت جرم فراهم می کند اين سیستم توسط تعدادی از سازمان های پلیس در اطرراف شرهر و   

دزدی(در همچنین دادگستری جنايی و ديگر محققان در حال بهره برداری است  ورودی های برنامه مکان های حوادث )مکان 

shpdbfascii  وياODBC     است انواع آمارهای مقیاسی )سه بعدی( را محاسبه می کند و نتايج را بره صرورت گرافیکری در 

Arc viewMap InfoAtlas-GISIMSUffer   برررای وينرردوز و تحلیررل سرره بعرردیArc view  نمررايش مرری دهررد

(.Annabathula2117) 

 

 داده کاوی در برخی سازمان های پلیسی و قضايی

به توجه به اينکه  در برخی کشور ها از روش های داده کاوی به منظور پیش بینی و پیشگیری از وقوع جرم استفاده کررده  

 اند در اين بخش به اختصار به برخی از آن تجربیات اشاره می کنیم:

 

 داده کاوی و تحلیل حوادث ويژه

يکری از ايرن مراکرز در جنروب ويرجینرای       WVSPFLمرکز اجرای قانون وجود دارد که  911در ويرجینای غربی حدود 

غربی است  اين مرکز امکاناتی را جهت تحلیل نمونه های مربوط به حوادث ويژه فراهم کرده است در واقرع آزمايشرگاه جنرايی    

ايرن  )سیستم مديريت اطالعات جنايی( استفاده کرده اسرت   FIMSپلیس ايالت ويرجینای غربی از يك ابزار نرم افزاری به نام 

ابزار با به کارگیری اصول آمار و الگوريتم های داده کاوی می تواند داده های جرم را تحلیل نمايد و نتايج منطقری را بره دسرت    

از سه قسمت تشکیل شده است که عبارتند از :آمرار حروادث  داده کراوی و تصروير سرازی داده  برا       FIMS آورد      نرم افزار 

مراکز ا   رای قانون ارايه می شود و آنان را تصمیم گیری مربروط بره بررسری و کنتررل حروادث       کمك اين ابزار آمار حوادث به

راهنمايی می کند برای ساخت يك مدل تحلیلی درست بايد داده ها را از جدول مختلف جمع آوری کررد ايرن ابرزار بره کراربر      

 جمع آوری کند . SQLه دستورات امکان می دهد تا اطالعات مرتبط را از پايگاه داده های مختلف به وسیل
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 FIMSهمچنین اين ابرزار مری توانرد در شناسرايی الگرو هرای جررم در برین داده حروادث ذخیرره شرده در پايگراه داده             

 )جرممظنرون و اطالعرات قربرانی ( بره آزمايشرگاه جنرايی پلریس در ابالرت ويرر جینرای غربری کمرك کنرد ايرن ابرزار بره                 

WVSPFLدر بهره برداری بهتر منابع و پیش بینی فعالیت جنايی ممکن کمك خواهد کرد . وديگر مراکز اجرايی قانون 

 

 داده کاوی و بررسی صحنه وقوع جرم

اين بخش بررسی میکند چگونه تکنیك داده کاوی می تواند به کارايی ماموران تحقیق وبررسی صرحنه جررم کمرك کنرد      

ان يك استاندارد روش  قانونی برای تحقیرق و کشرف يرك طیرف     ( به عنوDNAهوش قانونی)مانند اثر انگشت ها يا شناسايی 

ثبرت  Oracle تمام جرايم را درون يك پايگراه داده رابطره ای    Nor hamptonshireوسیع از انواع جرم اهمیت دارد پلیس 

اخلری  به صرورت د Trak-Xدر ثبت و مديريت همه توابع استفاده کرد .) Trak-Xکرد بخش پشتیبان علمی از سیستم رايانه 

 طراحی شده بود و توسط يك فروشنده نرم افزار توسعه يافته بود(

برای اين طرح آزمايشی استفاده شده برود مجموعره داده هرا     2115و نوزدهم ژويه  2111داده قانونی و جرم از يکم ژانويه 

نره دزدی از خانره دزدی در   رکورد فعالیت فردی مرتبط با صحنه های جرم را تولیرد کننرد دزدی از خا   17781ادغام شدند تا 

 ساختمان های تجاری  سرقت و دزدی از خودرو ها چهار جرمی بود که به چند دلیل انتخاب شده بود:

 استعداد بالقوه برای آزمايش تعداد زيادی از صحنه های جرم

 آنها جرايم اساسی برای اغلب نیرو های پلیس و همچنین وزارت کشور انگلیس هستند

 هستندrecidivist رار کننده جرايم به طور نمونه تک

 اثر انگشت های به دست آمده از صحنه جرم برای آزمايش به اداره انگشت نگاری ارسال شد .

 گروه دسته بندی کردند:   1و متخصصان نتايج را به يکی از

قعری بررای دسره    :کیفیت هیا کدام از انگشت ها به اندازه کافی خوب نیست يا به اندازه کافی عکس چراپی وا 1نارسا  .1

 بندی آنها وجود ندارد .

 : اثر انگشتانی که می توان به افرادی که دسترسی قانونی به صحنه جرم دارند نسبت داد .2حذف شده  .2

 ( ثبت شده است مطابق می شوند .Ident: اثر انگشتانی که  با شخصی که در پايگاه داده ملی )8تطبیق يافته  .8

صالحیت کافی برای طبقه بندی شدن را دارند اما برا يرك شرخ  ثبرت شرده در      : اثر انگشت هايی که 1واريز نشده .1

(Ident. تطبیق داده نمی شوند ) 

استفاده شد تا داده را مردل کنرد در يرادگیری غیرر      K-Meansسپس از يك الگوريتم خوشه بندی يادگیری غیر نظارتی 

روه بندی هرای طبیعری از الگوهرای ورودی مری سرازد      نظارتی يا خوشه بندی مربی صريح وجود ندارد وسیستم خوشه ها يا گ

 (2111Bellيادگیری غیر نظارتی بطور نمونه با اشیای ورودی به عنِوان مجموعه ای از متغیرهای تصادفی سر و کار دارد . )

کننرد  واثر انگشت را از صحنه جرم جمع آوری DNA يافته ها نشان دادکه ماموران تحقیق می توانند مطابق توانايی شان 

همچنین توانايی آنها را در پیش بینی نشان داد مثال اينکه کدام يك از صحنه های جرم بهترين فرصت جمع آوری نمونه های 

 قانونی را ارايه خواهد کرد در حالی که با توانايی حقیقی آنها ارتباط ندارند .
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 کاوی در شناسايی و پیشگیری از جرايم هايی از کاربرد دادهنمونه 0

 

 اسايی الگوی رفتاری سرقت از منازلشن

به عنوان يك روش پیشنهادی  عمل تطابق جرم را می توان بر روی متغیر های جرم غیر فضايی يعنی متغیر های رفتاری  

جرم انجام داد برای مثال در نرم افزار پلیس يار که توسط ارائه دهندگان اين مقاله طراحی و پیاده سرازی شرده اسرت  متغیرر     

م سرقت از منازل در چهار گروه نوع محل مورد سرقت  نحوه تعامالت مجرم با محیط سرقت شریوه ورود و ابرزار مرورد    های جر

استفاده مجرم دسته بندی شده اند  در واقع هر سرقت دارای جدول شیوه ورود منحصر به فررد اسرت کره مری تروان آن را در      

( 11111111نمونه رشته باينری متناظر با يك جرم می تواند به صرورت ) قالب يك توالی از ارقام باينری کد گذاری کرد برای 

نحوه دستیابی به رشته بیتی مذکور را نشان می دهد  همان طور کره   .Error! Reference source not foundباشد. 

از ساير عبرارات هسرتند از مرتن گرزارش     در اين شکل قابل مشاهده است عباراتی که در تحلیل جرايم سرقت از منازل مهمتر 

صحنه جرم استخراج شده اند و در جدول از پیش تعیین شده ای که نمايانگر شیوه ورود مجرم به منزل مورد سرقت است وارد 

شده اند  به گونه ای که مقادير مربوط به ورود سارق از طريق تراس  پنجره ها و شکستن شیشه ها عردد يرك و مقرادير سراير     

های جدول با عدد صفر کد گذاری شده اند  نهايتا از توالی هر يك از ارقام دو دويی موجود در جردول  رشرته دو دويری     رديف

مورد نظر پديد آمده است اين رشته در مراحل بعدی محاسبات و تحلیل های رايانه ای به عنوان الگوی جررم مربوطره در نظرر    

 شود.گرفته می

 
 نحوه کد گذاری موجوديت های مهم از متن گزارش بازرس صحنه جرم  0.0شكل 
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شیوه کد گذاری مذکور  امکان انجام فرايند تطابق جرم را فراهم می سازد با استفاده از روش پیشنهادی دسته بندی که در 

ر يك از دسته های جرم از پیش تعیین شده به دست می آيد  با ادامه توضییح داده خواهد شد  نسبت شباهت جرم جديد با ه

توجه به نسبت شباهت جرم جديد با هر يك از دسته های جرم از پیش تعیین شده به دسرت مری آيرد  برا توجره بره نسربت        

 شباهت جرم جديد به هر دسته مجرمان آن دسته به عنوان مظنونان احتمالی اين جرم شناخته می شوند.

ش برای تطبیق جرم  پس از دستگیری مجرم رشته بیتی هر يك از جرايم پیشین مجرم را بره دسرت آورده و برا    در اين رو

استفاده از روش های دسته بندی نسبت شباهت آن دسته از جرايمی که هنوز مجرم آنها شناسايی نشده است  با جررم مجررم   

ل نشده با رفتار مجرم در جرم های قبلی او می توان ايرن  دستگیر شده به دست می آيد  با دانستن نسبت شباهت جرم های ح

 جرايم را به فرد دستگیر شده نسبت داد تا در بازجويی ها از وی اعتراف گرفته شود.

روش پیشنهادی برای دسته بندی داده های مورد استفاده در تطبیق جرم استفاده از شبکه عصبی چند اليه برا يرك اليره    

( از مزايای اين روش می توان به قدرت تحمرل  1119-انتشار است )کیوان پور جاويده  ابراهیمی پنهان و يادگیری خطای پس

باالی آن در مواجهه با دادهای دارای اغتشاش اشاره کرد  قابلیت ديگر اين روش  توانايی در پرردازش مروازی داده هاسرت کره     

 باعث افزايش سرعت در اين روش می شود.

ين صورت است که پس از ساخت شبکه عصبی با خصوصیت فوق ابتدا اتصاالت بین نرون هرای  روند يادگیری اين شبکه بد

اليه های مختلف به صورت تصادفی وزن دهی می شوند نحوه ارسال بدين صورت است که مقادير داده ها در نرون های ورودی 

شبکه ارسال مری شروند نحروه ارسرال     بارگذاری می شوند سپس داده های آموزشی که شماره دسته آنها نیز مشخ  است به 

بدين صورت است که مقادير داده ها در نرون های  ورودی بارگذاری می شوند و با توجه به به شماره دسته مورد نظرر و تعرداد   

نرون ها در اليه آخر که برابر تعداد خوشه های به دست آمده در مرحله قبل است يك رشته بیت بره عنروان هردف در مرحلره     

بکه ايجاد می گردد نحوه تولید رشته بیت هدف بدين صورت است که تمامی بیت های اين رشته به غیر از بیتی کره  آموزش ش

انديس آن متناظر با شماره دسته مورد نظر است دارای مقدار صفر هستند رشته بیت به عنوان پارامتر هدف بره شربکه ارسرال    

 هت رسیدن به اين رشته اصالح نمايد .می شود و شبکه سعی می کند که وزن های خود را در ج

روند يادگیری اين شبکه بدين صورت است که پس از ساخت شبکه عصبی با خصوصیت فوق ابتدا اتصاالت بین نرون هرای  

اليه های مختلف به صورت تصادفی وزن دهی می شوند نحوه ارسال بدين صورت است که مقادير داده ها در نرون های ورودی 

وند سپس داده های آموزشی که شماره دسته آنها نیز مشخ  است به شبکه ارسال مری شروند نحروه ارسرال     بارگذاری می ش

بدين صورت است که مقادير داده ها در نرون های  ورودی بارگذاری می شوند و با توجه به به شماره دسته مورد نظرر و تعرداد   

در مرحله قبل است يك رشته بیت بره عنروان هردف در مرحلره      نرون ها در اليه آخر که برابر تعداد خوشه های به دست آمده

آموزش شبکه ايجاد می گردد نحوه تولید رشته بیت هدف بدين صورت است که تمامی بیت های اين رشته به غیر از بیتی کره  

شربکه ارسرال    انديس آن متناظر با شماره دسته مورد نظر است دارای مقدار صفر هستند رشته بیت به عنوان پارامتر هدف بره 

 می شود و شبکه سعی می کند که وزن های خود را در جهت رسیدن به اين رشته اصالح نمايد .
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 کاربرد نظريه تحلیل بقا در کشف پیشدستانه جرايم

يکی از مهمترين راهکارهای کشف پیشدستانه جرم  به کارگیری روش های پیش بینی جرايم است و يکی از کارآمد تررين  

ینی استفاده از نظريه تحلیل بقا است درون مايه اين نوع تحلیل بر اين اصل اسرتوار اسرت کره درصرد قابرل      روش های پیش ب

توجهی از افرادی که بتازگی قربانی واقع شده اند  با احتمال بااليی دوباره مورد جرم و جنايت قرار می گیرند بررای مثرال ايرن    

 William-81-55رد سررقت قررار مری گیرنرد ثابرت شرده اسرت . )       موضوع در مورد خانه هايی که در کشور انگلسرتان مرو  

Aderley) 

بايد توجه داشت که هدف از اين نوع تحلیل تنها شناسايی خانه هايی که احتماال در آينده مرورد سررقت قررار مری گیرنرد      

ل برروز دوبراره جررم    نیست بلکه يکی از مهمترين اهداف تحلیل بقا شناسايی متغیر های جرمی است که با وجرود آنهرا احتمرا   

بیشتر می شود  همچنین بايد توجه داشت که برای مثال تمامی خانه هايی که به آنها دستبرد زده می شود دوباره مورد سرقت 

قرار نمی گیرند :بنا براين شناسايی متغیر هايی که در جرايم ثانويه مشتر  هستند  بسیار کاربردی به نظر می رسد  در ادامره   

 ر به بیان مثال هايی در مورد کاربرد نظريه تحلیل بقا پرداخته شده است .به طور مختص

هنگام بروز جرم جديد با به دست آوردن نسبت شباهت متغیرهای جرم با الگوی جرايم قبلی که جرم ثانويه در مورد آنهرا  -

 زه گیری می گردد .رخ داده است احتمال بروز دوباره سرقت در مورد جرايمی که به تازگی رخ داده اند اندا

در حوزه سرقت  با شناسايی ويژگی های محیطی و رفتاری مکان هیی که مورد سرقت مجدد قرار گرفته انرد  مری تروان     -

 راهکارهايی را ارائه داد که از بروز سرقت های بعدی جلوگیری نمايد .

کره بره وسریله    –برای مدت زمانی مشخ   می توان روش های مناسب مقابله با سرقت را به فرد قربانی آموزش داد و يا -

آن خانه را تحت نظر داشت تا سرقت دوباره اتفاق نیفتد چنین روشری شررايط تحقرق کشرف      –تحلیل بقا به دست آمده است 

 پیشدستانه را توسط پلیس فراهم می نمايد .

 

 کاربرد نظريه تحلیل ارتباطات در کشف پیشدستانه جرايم

ن اشاره شد يکی از روشهای کشف پیشدستانه جرم به کارگیری روش هرای پریش بینری    همان طور که در قسمت قبل بدا

جرايم است  يکی ديگر از پرکارترين روش های پیش بینی جرم استفاده از تئوری تحلیل ارتباطات است  اين نروع تحلیرل بره    

تشرخی  اعضرای تشرکل هرا و     شناسايی و کشف ارتباط بین عناصر مختلف درگیر در جرم می پردازد و مهمتررين هردف آن   

باندهای مجرمان است اين روش ها قادرنرد سرر کررده هرای بانردهای مجرمران را نیرز برا دقرت مناسربی شناسرايی نماينرد )             

 (Xianj-Chau-19-238و2115

Error! Reference source not found.  خروجی نرم افزارcoplink    عضرای  را پس از تحلیرل ارتباطرات میران ا

مظنون يك باند          ترو ريستی نمايش می دهد  در اين شکل هر يك از گروه ها نمايانگر يك فرد مظنون و خطوط  واصرل  

بین گره ها نمايانگر ارتباطات میان افراد است  هر چقدر تعداد ارتباطات میان دو مظنون در يك بازه زمانی بیشرتر باشرد خرط    

 و ضخیم تر رسم خواهد شد. ارتباطی میان آن دو پر رنگ تر
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 (coplink 1813نرم افزار )  –نمايش ارتباطات و تعامالت میان مجرمان   0.2شكل 

می توان از خروجی به دست آمده توسط اين روش به عنوان مواد اولیره فراينرد گرروه سرنجی اسرتفاده کررد از مهمتررين         

اهداف تحلیل گروه سنجی دستیابی به اطالعاتی همچون میزان ثبات و پايداری يك بانرد تبهکرار  میرزان قردرت سرلطه فررد       

 (-859XuMarshalKazaChen-877سرکرده است .  )

بر اساس اين ارتباطات می توان هم به شناسايی باندهای مجرمان پرداخت و هم برا فررض وجرود ارتبراط برین دو جررم از       

ت مربوط به يك جرم برای کشف و حل جرم ديگر نیز استفاده کرد شناسايی اين ارتباطات را می توان بر اساس مقرادير  اطالعا

 می شود . متفاوتی دسته بندی نمود که در ادامه به برخی از آنها اشاره

 

 شناسايی جرايم بر اساس مقادير متغیر های رفتاری مجرمان

( 18ChauAtabakhshchen: 39است که با استفتاده از روش های هوش مصنوعی ) روش شناسايی باندها بدين صورت

و بر اساس مقادير متغیر های رفتاری جرم که  از قبل در سیستم ثبت شده است آن دسته از مجرمانی که جرايمری برا مقرادير    

می شونداز آنجا کره معمروال روش کرار     متغیر های جرم شبیه به يکديگر انجام داده اند به عنوان اعضای يك باند پیشنهاد داده

اعضای يك باند مشابه يکديگر است می توان با شناسايی اين ارتباطات به کشف باند های مختلف پرداخت و با زير نظر گررفتن  

 اعضای آنها امر متالشی کردن باندهای مذکور را تسريع بخشید .
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 شناسايی مجرمان بر اساس نشانی

يکی ديگر ازروش های شناسايی اعضای باند تشخی  آنها بر اساس مکان ها و نشانی هايی است کره مجرمران برا آنهرا در      

ارتباط هستند با فرض اينکه محل تجمع )پاتوق( چندين مجرم در يك محل خا  باشد احتمال دارد که اين مجرمان اعضرای  

العات می توان ازساير که در محل شناسرايی شرده ترردد داشرته انرد  در      يك باند باشند و يا حداقل با در دست داشتن اين اط

 جهت حل مسنله بازپرسی نمود .

 

 شناسايی باند ها بر اساس اموال و دارايی های مرتبط  

روش ديگر شناسايی باندها بر اساس اموال و دارايی هايی است کره مجرمران برا آنهرا در ارتبراط هسرتند  بره عنروان يرك          

دی می توان فرض کرد که در گزارش های پلیس دومجرم متفاوت با يك خودروی خاصی استفاده می کرده انرد  سناريوی کاربر

 می شناسند .در اين صورت می توان نتیجه گرفت که  اين مجرمان يکديگر را 

 

 شناسايی مجرمان براساس ارتباطات تلفنی

نمودار نمايانگر ارتباطرات آنهرا  روش ديگرری اسرت کره در       برسی تماس های تلفنی مجرمان با يکديگر و به دست آوردن

شناسايی ارتباطات مجرمان با يکديگر راهگشاست مسنله مهم در کشف ارتباطات میان مجرمان و جررايم حجرم بسریار براالی     

د نرم افزاری جرايم و متغیرهای جرم مرتبط با آنها است که شناسايی و کشف اين ارتباطات را بدون استفاده از روش های جدي

و هوش مصنوعی امری تقريبا محال می نمايد با استفاده از اين تحلیل نه تنها می توان به شناسايی باندهای مجرمان پرداخرت   

بلکه حتی می توان ازآن برای کشف ويزگی های جرم بعدی نیز استفاده کرد :بدين صورت که اگر بانردی شناسرايی شرود کره     

شد با توجه به رفتار باند مذکور در جرم يا جرايم حل شده قبلی جرايم بعدی آنها را پیش بینی کرد جرم خاصی را انجام داده با

 و از بروز آن جرايم جلوگیری نمود .

کاربرد ديگر اين نظريه در تسريع شناسايی مجرمان است زيرا با شناسايی افراد و مکان ها و ابزارها و وسايل مرتبط با جررم  

ديگری را که با آنها در ارتباط هستند را شناسايی کرده و از آنها به عنوان مظنونان احتمالی بازجويی بعمل  اخیر می توان افراد

آورد  حتی اگر اين افراد خود در جرم مذکور شرکت نداشته باشند  بازجويی از آنها با اتخاذ رويکررد پیشدسرتانه مری توانرد در     

 ر واقع شود .جهت شناسايی مجرمان اصلی پرونده مربوطه موث

 

 بینی جرائم با استفاده از اطالعات موبايلگیری و پیشپیش

بینی جرائم در انگلستان به کار گرفته شده است که با استفاده از اطالعرات  گیری و پیشبه تازگی روش جديدی برای پیش

 بینی کند.درصد پیش 71حدود تواند وقوع جرائم را در مناطق خا ، با دقتی در های موبايل، میاستخراج شده از گوشی

( و همکارانش از ايتالیا، اسرپانیا و ايراالت متحرده آمريکرا، تحقیقری در      Andrey Bogomolovاخیرا آندری بوگومولف )

که سايتی رايگان برای دسترسی به مطالب علمری   - arxiv.orgاند که در سايت ( در ايتالیا انجام دادهTrentoدانشگاه تِرِنتو )
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هرای موبايرل   و داده 2شناسری بینی جرائم از طريق اطالعرات جمعیرت  منتشر شده و در آن به پیش -ها استاکثر رشتهبروز در 

شود، کوشش شده بینی جرائم در يك فضای جغرافیايی محسوب میاند. در اين پژوهش که رويکردی نو به مسأله پیشپرداخته

بینری نزديرك بره    شناختی، پریش شناسی و جرمهای جمعیتر آمار و دادههای موبايل و تکیه ببا بکارگیری منابعی چون گوشی

انرد و برا   واقعیتی از احتمال وقوع جرم در آينده ارائه شود. اين پژوهشگران ايده خود را بره طرور عملری در لنردن پیراده کررده      

درصردی   71لنردن را برا دقرت    های واقعی جرم در اين شهر، احتمال وقوع جرائم در نقطره مشخصری از شرهر    استفاده از داده

 !Errorدهد. در در اختیار پلیس قرار می 8اند که امکان لحاظ شدن اين نقطه را به عنوان نقطه حساس جرمبینی کردهپیش

Reference source not found. هرای های مرتبط با گوشیای از اطالعات سطح باالی بدست آمده از دادهنمايش نمونه 

 شناسی ارائه شده است.هوشمند و ترکیب با اطالعات جمعیت

 
های هوشمند و ترکیب با های مرتبط با گوشیای از اطالعات سطح باالی بدست آمده از دادهنمونه  0.3شكل 

 شناسیاطالعات جمعیت

گیرری، بره رويکررد    رانش گامی ديگر در مسیر تغییر رويکرردِ فررد محرور پلریسِ پریش     در واقع پیشنهاد بوگومولف و همکا

ارائه شده اسرت کره برر اسراس       1شناسی به نام ديويد وايزبردتوسط جرم 2113شود. اين ايده در سال محور محسوب میمکان

شرود و برا   رهای کوچرك متمرکرز مری   شناختی افراد روی اطالعات جغرافیايی و سراختا آن، پلیس به جای تکیه بر سوابق جرم

تر توپولوژی وقوع جرم را در هر منطقه شناسايی نمايد و با استفاده از های جغرافیايی يا به بیان دقیقتواند حوزهتحلیل آنها می

 گیری از جرم تخصی  دهد.آن نیروها را به نحو دقیقتری برای کنترل و پیش

روی پرده سینما رفتره اسرت،    2112)گزارش اقلیت( که در سال  Minority Reportاستیون اسپیلبرگ کارگردان فیلم 

شروند. برا   بینی احتمال وقوع جرم و پیش از انجامِ آن، توقیف میکند که در آن، مجرمان با پیشتصويری از آينده بشر ارائه می

انرد  زه بسریاری از کسرانی کره فریلم را ديرده     رسید، اما امروهايی دور از واقعیت به نظر میآنکه در زمان اکران فیلم، چنین ايده

( خواهنرد يافرت؛   predictive policingبینانره ) گیرانه يا پیشنزديکی زيادی را میان ايده اصلی فیلم و خدمات پلیسی پیش

                                                 
2 Demographic 
3 Crime hot spots 
4 David Weisburd 
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وقروع   های جرائم پیشرین، احتمرال  شود و با استفاده از دادهفرآيندی که در بسیاری از نیروهای پلیسی جهان به کار گرفته می

هرا ترا حردود    کند. مطابق گزارشات، نتايج حاصرل از کراربرد ايرن روش   بینی میجرائم مشابه و مجرمان بالقوه را در آينده پیش

های حاصل از اين فرآيندها، امکان تخصری  مروثرتر   بسیاری مطلوب بوده است و از ديد برخی از نیروهای پلیس، تکیه بر داده

گیرانه در پی توقف وقوع جرم پیش از آغاز آن است. به طور مثال، ر داده است. فرآيند پلیسی پیشمنابع را در اختیار پلیس قرا

ای برای جرائم آتی در نظر بالقوه های موجود آن را بعنوان نقطهاگر اخیرا سرقتی در اطراف منزل شما روی داده باشد، الگوريتم

 گیرد.می

شناسی محلری  وع جرم، اغلب مبتنی بر اطالعاتی نظیر آمار جرائم و جمعیتگیری پلیسی بر اساس مکان وقهای پیشروش

بر است و در عین حال امکان بروزرسانی دائمی آنها نیز وجود ندارد. از ايرن  ها دشوار و هزينهاست. اما گردآوری اين نوع از داده

هرای موبايرل و اپراتورهرا نیرز بره      عرات گوشری  رو در اين طرح که به تازگی در شهر لندن مورد آزمايش قرار گرفته اسرت، اطال 

بینی دقیقترر میسرر گرردد. در حقیقرت اپراتورهرای گوشری موبايرل        های پیشین افزوده شده است تا امکان پیشمجموعه داده

 آوری کنند و مکان گوشی را به طورتوانند درباره مالکان خطوط، اطالعاتی نظیر جنسیت، سن، محل استقرار و غیره را جمعمی

بینری  شرناختی، پریش  هرای جمعیتری و جررم   ای رصد نمايند. چنین اطالعاتی به طور طبیعی قادرند در ترکیرب برا داده  لحظه

 پذير سازند.گیری پلیسی امکاندقیقتری را برای پیش

ردنرد کره   ( کاربران تلفن موبايل در مرکز شهر لندن استفاده کdata setهای )تیمِ بوگومولف و همکارانش از مجموعه داده

در بريتانیاست  O2يك شرکت اروپايی تلفن همراه که مالك خدمات  —( Telefonicaها از طريق شرکت تلفونیکا )اين داده

ها انواع اطالعات مرتبط با کاربران مانند سن، جنسیت، محل سکونت و مکان آنهرا  در اختیار آنها قرار گرفته است. اين داده —

های آتی، ابتدا بینی احتمال وقوع جرائم در دورهگرفت. اين تیم پژوهشی برای ايجاد الگوريتمِ پیشای در بر میرا به طور لحظه

طرحی اولیه را بر اساس اطالعات آماری و جمعیت شناسی در يك دوره زمانی ارائه کردند و با اسرتفاده از الگروريتم حاصرل از    

پرذيری  توجیره  درصد به انجرام رسراندند کره نتیجره     12ع جرم را با دقت هايی با احتمال باالی وقوبینی مکانها، پیشاين داده

تواند به عنوان يك نقطه حساس وقوع بینی کند که آيا يك منطقه خا  در يك ماه آينده، میشد و قادر بود پیشمحسوب می

آنهرا   ای پیشین ترکیرب و از مجموعره  هها را نیز با دادههای موبايل و گوشیجرم در نظر گرفته شود. در مرحله بعدی، آنها داده

درصرد شرد و الگروريتم قرادر برود       1برای تولید مجدد الگوريتم استفاده کردند. اين کار باعث افزايش دقت الگوريتم به میرزان  

بینی کند. برر اسراس تحلیرل ايرن گرروه پژوهشری، برخری از        درصدی پیش 13احتمال وقوع جرم را در نقاط حساس با دقتی 

تلفن همراه اهمیت بیشتری دارند و به طور مثال، اطالعات مرتبط با حضور مالك تلفن همراه در منزل، ارتباط زيرادی  های داده

بینری شرده برا    نقراط پریش   .Error! Reference source not foundدهد. به عنوان مثرال در  با الگوی جرم نشان می

 شان داده شده است.احتمال باال در وقوع جرم در لندن ن
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 بینی شده با احتمال باال در وقوع جرم در لندننقاط پیش  0.4شكل 

مورد توجه قرار گرفتره اسرت. بردين معنرا کره       گیرانه مبتنی بر فرد و مبتنی بر مکاندر اين تحقیق، ترکیب دو روش پیش

صل از اطالعات موبايل با اطالعات مکانی وقوع جرائم ترکیب شده و در نتیجره امکران تعیرین دقیقترر نقراط      اطالعات فردی حا

های موبايرل نسربت بره    حساس وقوع جرم فراهم آمده است. اين روش با در نظر گرفتن هزينه کمتر استخراج و بکارگیری داده

شرود، ضرمن آنکره امکران     بینری جررائم محسروب مری    پریش  شناختی، شیوه مناسبی برایگردآوری اطالعات آماری و جمعیت

 دهد.رسانی سريعتر اطالعات را نیز در اختیار پلیس قرار میبروز

 

تواند توجه منتقدان را به خرود  تر اين روش میای که در اين میان اهمیت بسیاری داشته و در صورت کاربرد وسیعاما نکته

هرای موبايرل اسرت. بره طرور طبیعری،       ( و اطالعات شخصی مرتبط با گوشیprivacyجلب کند، مسأله حريم خصوصی افراد )

ها، مکان استقرار و ديگر مشخصات مالکان تلفن همراه بررای اسرتفاده در چنرین    تالش پلیس برای دستیابی به اطالعات گوشی

ات و حريم شخصی افراد محسوب کند که مطابق قوانین و عرف جوامع پیشرفته، در زمره اطالعهايی، اطالعاتی را افشا میروش

شود و دسترسی به هر يك از آنها نیاز به صدور احکام قضايی دارد. البته طراحان اين طرح برر ايرن نکتره اصررار دارنرد کره       می

تروان برا تکیره برر آنهرا حرريم       گیرد و از اين رو نمری اطالعات دريافتی از اپراتور کامال به صورت ناشناس مورد استفاده قرار می

صوصی افراد را نقض کرد. اما به هر حال، نوع اطالعاتی که در اين طررح مرورد اسرتفاده قررار گرفتره اسرت، از جملره سرن،         خ

سازد و از اين جهت سطح ناشرناس  جنسیت، محل زندگی و محل استقرار فعلی، امکان تشخی  هويت را به سادگی فراهم می

 اند.ين ايده ادعا کردهبودن اطالعات بسیار کمتر از حدی است که طراحان ا
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هرايی قادرنرد نهادهرای اجراکننرده قرانون را در      با اين حال، صرف نظر از انتقاداتی چون نقض حريم خصوصی، چنین طرح

بوگومولف و همکرارانش بره شناسرايی دقیرق      توان انتظار داشت که ايدههای اجتماعی ياری رسانند. البته نمیمواجهه با بحران

، چراکه در اين طرح رويکرد احتماالتی مورد توجه قرار گرفته است و نقاط حسراس وقروع جررم بره صرورت      وقوع جرم بپردازد

گیرد. امری که بیش از هر چیز فرآيندهای تخصی  بودجه و نیرو را اصرالح نمروده و   احتمالی در اختیار نهاد قانونگذار قرار می

 اند.رسمديريت کالن پلیس را در رويارويی با جرائم ياری می

 

 های کامپیوتری نظامی به روش تشخیص ناهنجاریشناسايی نفوذ به شبكه

با پیشرفت علم و تکنولوژی در ايران و همزمان پیشرفت قابل توجه صنايع دفاعی، توجه بسریاری از دشرمنان بره ايرن امرر      

-گ دارند. يکری از تاکتیرك  های مختلف سعی در آسیب وارد نمودن به اين دستاوردهای بزرجلب شده است و همواره به روش

هرای کرامپیوتری اسرتفاده شرده در ايرن      های بسیار مهم و پرکاربرد دشمن جهت ضربه زدن به صنايع دفاعی، حمله به شربکه 

شرود. گراه ايرن    های کامپیوتری به منظور اهداف مختلف، از جملره انتقرال اطالعرات اسرتفاده مری     باشد. از شبکهها میسیستم

هرای هنگفرت   ور سری نظامی باشد که اگر در اختیار دشمن قرار گیرد ممکن است سبب بروز خسرارت اطالعات ممکن است ام

جانی و مالی شده و حتی امنیت کشور را به مخاطره اندازد. از اينرو ارائه و بکارگیری راهکارهايی جهت شناسايی و کاهش ايرن  

هايی هسرتند کره بره ايرن منظرور مرورد       (، سیستمIDS) 5های تشخی  نفوذآيد. سیستمحمالت، يك امر حیاتی به شمار می

هرای  افزاری هستند که وظیفه آنها نظرارت برر شربکه   افزاری و يا نرمهايی سختها، سیستمگیرند. اين سیستماستفاده قرار می

نفروذ  هرای تشرخی    های مخرب و جاسوسانه و اعالن آنها به مديريت شبکه است. سیسرتم کامپیوتری جهت شناسايی فعالیت

 قادر به جلوگیری از حمالت نبوده و فقط وظیفه تشخی  آنها را بر عهده دارند.  

-های کامپیوتری ارائه شده اسرت. دسرته های متعددی توسط محققین مختلف جهت شناسايی نفوذ به شبکهتا کنون روش

ا مقايسه شرايط عادی سیستم با شرايط ها باند. اين روشمعروف 1های مبتنی بر تشخی  ناهنجاریها بره روشای از اين روش

دهنرد. در  دهند، حمله به شبکه را تشخی  مری های جدی که معموالً در صورت بروز حمالت رخ میفعلی و با تشخی  تفاوت

 (:Shyu, 2003شوند )بندی میهای تشخی  ناهنجاری به چهار دسته تقسیميك طبقه بندی، روش

 کنند.های آماری جهت شناسايی نفوذ به شبکه استفاده مییكها از تکنهای آماری: اين روشروش 

 ها، نفوذ به شبکه را تشرخی  مری  گیری فاصله بین دادهها با اندازهگیری فاصله: اين روشهای مبتنی بر اندازهروش-

 دهند.

 را تشخی  می ها در تعدادی خوشه، نفوذ به شبکهبندی دادهها با دسته: اين روش7بندیهای مبتنی بر خوشهروش-

 دهند.

 هرای شربکه، نفروذ بره آن را     گیری چگالی محلی دادهها به طور معمول با اندازههای مبتنی بر چگالی: اين روشروش

 دهند.تشخی  می

                                                 
5 Intrusion Detection Systems (IDS) 
6 Anomaly Detection 
7 Clusetring base methods 
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تشخی  ناهنجاری به تشخی  الگوهای موجود در يك مجموعه داده، که با رفترار نرمرال از پریش تعیرین شرده مطابقرت       

های کامپیوتری مبتنری برر تشرخی  ناهنجراری عبرارت اسرت از مقايسره        های شناسايی نفوذ به شبکهوشندارد، اشاره دارد. ر

-های جدی که معموالً در صورت بروز حمالت رخ مری شرايط عادی سیستم با شرايط مشاهده شده، به منظور تشخی  تفاوت

هستند که نمرود وضرعیت اجرزای مختلرف      3دیکنند دارای سابقه مستنها عمل میهايی که بر اساس ايرن روشدهد. سیستم

های معمول مشرترکین و نیرز   سیستم در وضعیت عادی است. وضعیت ارتباطات، تعداد مشترکین، وضعیت رفتاری و درخواست

ها با بررسی و ضبط عملکرد کاربران و وضعیت سیستم اند. اين سابقهافزاری در جريان از اين جملهافزاری و سختمناسبات نرم

هرای  های تشرخی  نفروذ مبتنری برر تشرخی  ناهنجراری برر اسراس روش        آيند. روشيك دوره زمانی مشخ  بدست می در

ای که در سابقه سیستم گیری شده با حدود آستانههای اندازهکنند. ويژگیگیری میهای وضعیت فعلی را اندازهايستايی، ويژگی

تروان گفرت خطرری    گیری شده از حدود آستانه بیشتر باشرد، مری  اندازهشود. در صورتی که مقادير ثبت شده است، مقايسه می

های دريافتی و ارسالی، های شبکه، میزان ايمیلکند. به عنوان مثال ممکن است ترافیك وب، میزان پردازششبکه را تهديد می

انی از حد آسرتانه تجراوز کنرد،    تعداد دفعات تالش برای ورود به سیستم و يا درصد بکارگیری پردازنده مرکزی در يك دوره زم

تروان بره   هرا مری  توان گفت احتماالً خطايی در سیستم رخ داده است. به عنوان يك نمونه ديگرر از بکارگرریری ايررن روش   می

هرای  با بسرته  SYNهای درخواست ايجاد ارتباط با پرچم اشاره کرد. در حالت عادی بايد تعداد بسته 9TCPتشخی  حمالت 

های نوع نخست افزايش هستند، برابر باشند. در صورتی که تعداد بسته Ackو  SYNهای که دارای پرچم TCPپاسا ارتباط 

اسرت  نوعی از حمله  DoSاست. حمله  11DoSتوان گفت دلیلی بر بروز حمالت ای نسبت به نوع دوم داشته باشد، میفزاينده

ر مورد نظر است که معموالً برای از کار انرداختن سررويس   های خا  روی سروکه هدف آن از کار انداختن سرويس يا سرويس

http های روی سرور از دسترس خارج شوند. به طور کلری ايرن حملره بره منظرور      شود سايترود. اين حمله باعث میبکار می

از  -2ل( دهی شبکه )دسترسی به سرايت يرا انتقرال فاير    پايین آوردن سرعت و کیفیت سرويس -1شود: اهداف مقابل انجام می

هرا. بره عنروان مثرالی     افزايش تعداد هرزنامره  -1ها سايتقطع دسترسی تمام وب -8سايت مورد نظر دسترس خارج کردن وب

از طررف   pingهای است. اين حمله تنها با فرستادن بیش از حد بسته DoSيکی ديگر از حمالت از نوع  Ping Floodديگر 

آدرس سیسرتم مرورد    11کرردن اند با جعلهايی که به درستی تنظیم نشدهرد. در شبکهگیها، صورت میتعداد زيادی از سیستم

کننرد و  های موجود در شبکه به سیستم هدف پاسا ارسرال مری  تمامی سیستم broadcastبه  pingنظر و ارسال درخواست 

شرود. همچنرین حملره    مری  ها باعث شلوغ شدن شربکه و از کرار افترادن سیسرتم مرورد نظرر      ارسال تعداد زياد اين درخواست

کننده با تعرداد  ( يکی ديگر از اين نوع حمالت است. در اين نوع از حمالت حملهDDoS) 12سازی از سرويسشده محرومتوزيع

های حملره  ها يکی از روشدهد. در اين روش تمام رايانههايی که در اختیار دارد، حمله را انجام میزيادی از کامپیوترها و شبکه

دهنرد کره ممکرن اسرت در برخری مروارد خسرارات جبرران ناپرذيری را بره برار آورد.            ور همزمران برا هرم انجرام مری     را به طر 

                                                 
8 Training 
9 TCP SYN flooding 
10 Denial of Service (DoS) 
11 Spoofing 
12 Distributed Denial of Service 
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و بره   18های آلوده شده زامبری دهد. به سیستمهای زيادی را آلوده کرده و به آنها همزمان فرمان میکننده سیستممعموالًحمله

 (. Muraleedharan et al., 2010گويند )می botnetشد، باها که تحت کنترل يك شخ  میای از اين سیستمشبکه

تواننرد برا صررف کمتررين هزينره، انرواع مختلرف و        های مبتنی بر تشخی  ناهنجاری اين است که مری مزيت عمده روش

ها پردازنده ای از حمالتی را که الگوی آنها قبالً مشاهده نشده است را شناسايی کنند. به عنوان مثال حمالتی که در آنناشناخته

مورد جهت مشرغول  شود و يا اينکه تعداد زيادی ارتباط بیشود يا تعداد زيادی ايمیل فرستاده و يا دريافت میسرور مشغول می

 اند.شود، با اين روش قابل تشخی نگه داشتن سرور انجام می

هرا و  ستم در يك فاز آموزشی، مدتهای تشخی  ناهنجاری بايد سابقه سیبرای شناسايی تشخی  نفوذ با استفاده از روش

-هايی که از اين مدل آموزشری طبعیرت نکننرد مری    های بسیار زياد از سابقه سیستم، آموزش داده شود. بنابراين ورودیبا داده

توانند به عنوان نفوذ به سیستم قلمداد شوند. اما اين امکان وجود دارد که حمله کننده با صرف زمران، بره مررور و مرحلره بره      

رحله تغییرات مورد نظر را ايجاد کرده و با گذشت زمان اين رفتار برای سیستم تشخی  نفوذ، يك رفتار عادی قلمرداد شرود.   م

های مبتنی بر تشخی  ناهنجاری اين است که ممکن است در فاز آموزش، سیسرتم حملره کننرده از    از ديگر مشکالت سیستم

ابقه سیسرتم ثبرت کنرد. از طرفری بخراطر پیچیردگی و تنروع رفتارهرای         فرصت استفاده کرده و وضعیت مطلوب خود را در س

مختلفی که در يك شبکه ممکن است رخ دهد، اوالً ايجاد اين سابقه به دقت زيادی نیاز دارد، ثانیاً تشخی  دقیرق علرت برروز    

رتباطرات زيرادی اسرت در    ناهنجاری ممکن نیست. مثالً ممکن است عملیات به روز رسانی سیستم که نیازمند انتقرال داده و ا 

مورد و اشتباه شرود کره در   مرحله آموزش ديده نشود، به اين ترتیب در زمان کار سیستم چنین تغییراتی موجب اخطارهای بی

 (.Li et al., 2007ای است )زمان تولید اخطار توسط سیستم، بررسی علت اخطار کار دشوار و پیچیده

 

 شناسايی جرم از طريق بايومتريک

به معنای اندازه گیری تشکیل شده است. همه  metrikosبه معنای زندگی و کلمه bios بیو متريك از کلمه يونانی کلمه 

ما می دانیم که ما برای  شناسايی همديگر از يك سری ويژگی هايی استفاده می کنیم که برای هر شخ  بره طرور انحصراری    

له می توان به صورت و گفتار و طرز راه رفتن می توان اشاره کرد. است و از شخصی به شخ  ديگر فرق می کند که از آن جم

امروزه در زمینه های فراوانی ما به وسايلی نیاز داريم که هويت اشخا  را شناسايی کند و بر اساس ويژگیهرای بردن اشرخا     

راوانی را پیدا کررده اسرت. عرالوه    آن هارا بازشناسی کند و اين زمینه هر روز بیشتر و بیشتر رشد پیدا می کند و عالقه مندان ف

کارتهايی که بکار برده می شوند دسترسی را محدود می کنند اما ايرن روشرها بره راحتری       passwordو  IDبر اين ها امروزه 

می توانند شکسته شوند و لذا غیر قابل اطمینان هستند. بیو متری را نمی توان  امانت داد يا گرفت نمی توان خريد يا فراموش 

 رد و جعل آن هم عمال غیر ممکن است.ک

يك سیستم بیو متری اساسًا يك سیستم تشخی  الگو اسرت کره يرك شرخ  را برر اسراس برردار ويژگری هرای خرا            

فیزيولوژيك خا  يا رفتاری که دارد باز شناسی می کند. بردار ويژگی ها پس از استخراج  معموال در پايگراه داده ذخیرره مری    

ری بر اساس ويژگی های فیزيولوژيك اصوال دارای ضريب اطمینران برااليی اسرت .سیسرتم هرای بیرو       گردد. يك سیستم بیومت

                                                 
13 Zombie 
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متری می توانند در دو مد تايید و شناسايی کار کنند. در حالی که شناسرايی شرامل مقايسره اطالعرات کسرب شرده در قالرب        

ك قالرب خاصری کره ادعرا شرده اسرت را مری شرود.         خاصی با تمام کاربران در پايگاه داده است ، تايید فقط شامل مقايسه با ي

 بنابراين الزم است که به اين دو مسئله به صورت جدا پرداخته شود.

 (:Yang and Huang, 2007يك سیستم بیومتری ساده دارای چهار بخش اساسی است )

 بلو  سنسور: که کار دريافت اطالعات بیومتری را بر عهده دارد. -1

 اطالعات گرفته شده را می گیرد و بردار ويژگی های آن را استخراج می کند.بلو  استخراج ويژگیها: که  -2

 بلو  مقايسه: که کار مقايسه بردار حاصل شده با قالبها را بر عهده دارد. -8

 بلو  تصمیم: که اين قسمت هويت را شنااسايی می کند يا هويت را قبول کرده يا رد می کند. -1

وان يك ويژگی در بیو متری بکار برده شود به شرطی کره شرروط زيرر را برر آورده     هر خصیصه ای از انسان می تواند به عن

 کند :  

 عمومی بودن : هر شخصی آن خصیصه را داشته باشد. -1

 متفاوت بودن : در اشخا  ، متفاوت باشو و دو تا شبیه هم نباشد. -2

 دوام داشتن : در يك بازه زمانی ثابت باشد. -8

 قابل بدست آوردن باشد. -1

ای زندگی روزمره سه فاکتور ديگر نیز بايد رعايت شود: کارايی)دقت ، سرعت(، دسترسی)برای کاربران بی ضررر  در کاربرده

 باشد( امنیت باال.

 در اين قسمت به معرفی تعدادی از عواملی که دربیو متری مورد استفاده قرار می گیرند تشريح شده است.

 

 باز شناسی هويت از طريق اثر انگشت

نه جرم قابل بحث یت از راه دور است. اگرچه قبالً اثر انگشت تنها در زمي  هویش تشخين روش آزمايتر یمين روش قديا

را  یعمروم  ین روش اجازه استفاده در برنامره هرا  يدهد که به ایرش را نشان مياز پذ یکشورها سطح یاریقات در بسیبود، تحق

رنرد.  یر را بگيا کرل تصرو  ير ها( یبرجستگ یا کناره هايمانند تقاطعها  یاز اثر انگشت )نقاط یاتیتوانند جزئیستمها میدهد. سی م

کره از اثرر    یر کرامل يسه برا تصرو  يت هستند که در مقايبا 111رود در حدود یات بکار مین جزئيحفظ ا یمرجع که برا یالگوها

 (. Ertoz et al., 2004باشد, بسیار کوچکتر هستند )یت ميبا 1511تا  511انگشت با حجم 

دارنرد کره    یگار, اغلب انگشرتان ید به سيکارگران و معتادان شد یدر ثبات وجود دارد. بعض یمشکالت یعموم یمه هادر برنا

در اسرتفاده از اثرر انگشرت وجرود داشرته       یاديبلند مدت و موفق ز ین وجود، طرحهايل اثرانگشت آنان مشکل است. با ایتحل

 است. 

شروند.  یکارتخوانهرا اسرتفاده م   یوجود دارند که به همرراه بعضر   یعینه وسدر دام یاديز یدر حال حاضر اثر انگشت خوانها

ن نیست اما میزان عرضه آنان در فروشگاههای کامپیوتر عرادی باعرث افرت سرريع     يیمت آنها چندان پایاگرچه در حال حاضر ق

ريك را آغراز کررده اسرت. ايرن     قیمت آنان خواهد شد. به طور مثال شرکت هواپیمايی آلمان لوفتانزا ، آزمايش بلیت های بیومت
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بلیت ها با اطالعات مربوط به اثر انگشت شصت مسافران رمزگذاری شده اند و انتظار میرود سرعت کنترل را بردون پیچیردگی   

 های امنیتی افزايش دهند.

الحظره اسرت،   نکته قابل توجه ديگر در سیستم های تولید تولید شده با استفاده از فناوری بیومتريك )اثر انگشرت( قابرل م  

برا فرروش بریش از يرك       (Lenovo) استقبال رو به گسترش مردم از خريد اين محصوالت است. به طور مثال، شررکت لنروو  

بزرگتررين فروشرندگان    کامپیوترهای کیفی بیومتريکی که اثر انگشت فرد صاحب آن را اسرکن مری کنرد، بره يکری از      میلیون

نمونه يك دسرتگاه   .Error! Reference source not foundدر  .استکامپیوترهای بیومتريکی در جهان تبديل شده 

 اسکنر اثر انگشت در کامپیوتر های بیومتريکی نشان داده شده است.

 
 نمونه يک دستگاه اسكنر اثر انگشت  0.5شكل 

 ده است که اصول کلی، موانع و محدوديت های سیستمهای تشخی  اثر انگشت بررسی شوند.در اين بخش سعی بر آن ش

 

 اصول کلی در سیستمهای تشخیص اثر انگشت

و در زمینه هايی نظیرر رسریدگی    همانگونه که اشاره شد، اثر انگشت يکی از روشهای مطمئن برای شناسايی افراد می باشد

رل مرزهای ملی و ... به کار می رود. دلیل اصلی انتخاب اثر انگشرت بررای شناسرايی    به جرم، سیستم های کنترل حوادث، کنت

افراد اين است که اثر انگشت هر فرد منحصر به فرد بوده و بعضی از ويژگی های آن تا آخر عمر ثابت باقی می ماند و از همرین  

شرت روشرهای اسرتانداردی وجرود دارد، امرا روش      ويژگی ها در تطبیق اثر انگشت استفاده می شود. برای تطبیق دستی اثر انگ

دستی تطبیق اثر انگشت کاری مشکل و بسیار وقت گیر بوده و کارايی الزم را ندارد.البته از آنجا کره بانکهرای اطالعراتی دارای    

 میلیونها اثر انگشت می باشد، عمالً تطبیق دستی اثر انگشت امری محال می شود.

بايد روشی برای تصوير و يا کد کردن اثر انگشت تعريف گردد. اين بیران تصروير بايسرتی     به منظور اتوماتیك کردن تطبیق

 (:Provost and Fawcett, 2001شرايط زير را داشته باشد )

 توانايی تمايز هر اثر انگشت در سطوح مختلف رزولوشن، -1

 محاسبات ساده -2

 قابلیت بکارگیری در الگوريتم های تطبیق اتوماتیك، -8



 455-455، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره حقوق و علوم قضایی 
 

ISSN: 1394-0037 

http://www.jolaw.ir  

 

522 

 

 تغییر با نويز و خرابی ها پايداری و عدم -1

 کارا بودن و نشان دادن تصاوير به صورت فشرده -5

اگر تصوير به صورت خام ذخیره شود، حافظه زيادی مورد نیاز استو سیسرتم کرارايی الزم را نخواهرد داشرت. در روشرهای      

اسرتفاده از همرین ويژگیهرا عمرل     ژگی ها از تصوير استخراج و تصوير با اين ويژگی ها شناخته شده و همچنین با ساختاری وي

 تطبیق صورت می گیرد.

ژگی هرای  اثر انگشت از برآمدگی ها و فرو رفتگی ای فلو مانندی تشکیل شده است که بسته به وضعیت قرار گرفتن آنها وي

آمردگی و  ويژگی برای اثر انگشت شناخته شده است که دو ويژگی مهرم آن ، انتهرای بر   13مختلفی به وجود می آيد. تا کنون 

 .Error! Reference source not foundدوشاخه شدن برآمدگی می باشدکه اصطالحاً به آنها مینوتیا می گوينرد. در  

 اين دو ويژگی نشان داده شده است:

 
 ويژگی های مینوتا در اثر انگشت  0.6شكل 

و زاويه برآمدگی ها آنها  قررار دارد.سراختار توپولروژيکی مینوترای يرك اثرر انگشرت         x  ،yالعات مینوتیا در مولفه های اط

منحصر به فرد بوده و با گذشت زمان تغییر نمی کند. در نتیجه می توان تشخی  اثرر انگشرت را برر مبنرای تطبیرق سراختار       

مینوتا وجود دارد که البتره   31تا  71انگشت با کیفیت نسبتاً خوب در حدود  توپولوژيکی مینوتیا استوار ساخت. در يك تصوير

ويژگی کاهش می يابد، اما باز هم بااين تعرداد مری تروان عمرل تطبیرق اثرر        81تا  21اين تعداد در تصويرهای جزئی به حدود 

 انگشت را انجام داد.

ارند. در اين سیستمها سه مرحله اساسی برای تشخی  اکثر سیستمهای تشخی  اثر انگشت، ساختاری بر مبنای مینوتیا د

 (:Provost and Fawcett, 2001وجود دارد که عبارتند از )

 پیش پردازش -1

 استخراج مینوتیا -2

 تطبیق مینوتیا -8
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مرحله اول برای افزايش کیفیت تصوير انجام می گیرد، مرحله دوم برای استخراج ويژگی های تصوير و مرحلره آخرر بررای    

 د استفاده قرار می گیرد.مقايسه مور

 در مورد تطبیق، روشهای گوناگونی وجود دارد که از جمله می توان به موارد ذيل اشاره کرد:

 تطبیق مجموعه نقاط -1

 تطبیق گراف -2

 همشکلی دو زير گراف -8

 البته عمل تطبیق بنا به داليل زير نیاز به محاسبات پیچیده دارد:

 معموالً کیفیت اثر انگشت پايین است. -1

 ك اطالعاتی اثر انگشت ها بزرگ است.بان -2

 تصوير هايی که به صورت ساختاری آسیب ديده اند، به الگوريتم های نیرومندی جهت تطبیق نیاز دارند. -8

در سیستمهای تشخی  اثر انگشت موجود دربازار که از ايرن دو ويژگری )انتهرای برآمردگی و دوشراخه شردن برآمردگی(        

ن بانك اطالعاتی و نويز دار بودن تصاوير، يك تطبیق يك به يك عمالً مشکل بوده و از اين استفاده می شود، به علت بزرگ بود

 گیرد.رو يکسری از تصوير های تطبیق يافته تهیه و سپس تطبیق نهايی توسط افراد متخص  انجام می

 

 هانحوه استخراج ويژگی 

برای استخراج ويژگی هرا اسرتفاده مری شرود. در ايرن      در اکثر سیستم ها از روشهای ساختاری که بر مبنای مینوتا هستند 

سیستم ها در ابتداپیش پردازشهای اولیه ای مانند يکنواخت کردن هیستوگرام، تشخی  برآمدگی ها و ناز  کرردن آنهرا روی   

د تصوير اعمال میگردد. سپس با استفاده از روشهای زير به اسرتخراج ويژگری هرا و شناسرايی اثرر انگشرت مبرادرت مری ورزنر         

(Provost and Fawcett, 2001:) 

 روش فازی – 1

 روش شبکه های عصبی -2

 ساختن گراف مربوطه به هر تصوير با استفاده از میدان جهت دار و الگوريتم راتا -8

پیاده سازی اين روشها يا با استفاده از کامپیوتر انجام گرفته و يا از مدارات مجتمعی که به همین منظور ساخته شده است، 

 آمده است: .Error! Reference source not foundنجام می گیرد. نمونه ای از مدارات مجتمع در ا
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 LEنمونه ای از مدارات مجتمع برای پردازش اطالعات اثر انگشت به دست آمده ازسنسور  1.7شکل 

 هويت از طريق چشمباز شناسی 

 باز شناسی هويت با استفاده از شبكیه

 .Drآغاز شد. در همان سال برود کره مقالره ای توسرط      1985تحقیقات در زمینه تشخی  هويت از طريق چشم از سال 

Carleton Simon   و Dr. Isodore Goldstein   در نشرريهNew York State Journal of Medicine    منتشرر

شبکیه افراد مختلف دارای طرح و الگويی يکتا از رگهای خونی است و مری تروان از الگروی      رابیان میکرد کهشد و اين مطلب 

بیران کررد    Dr. Paul Towerبود که  51رگهای خونی که در شبکیه وجود دارند جهت تشخی  افراد استفاده کرد. در دهه 

 يکسان متفاوت و يکتاست. که الگوی رگهای خونی افراد مختلف و حتی بین دوقلوهای کامال

در سالهای اخیر نیز تحقیقات وسیع و پیشرفتهای چشم گیری در زمینه به دسرت آوردن الگوهرايی از شربکیه و قرنیره و      

 يکتايی اين الگوها بوجود آمده است.

 

 آناتومی و يكتايی شبكیه

گیرنرده ای اسرت کره از اليره هرای      نسبت شبکیه و چشم همانند  نسبت فیلم به دوربین میباشد. شربکیه از بافرت هرای    

مختلفی تشکیل شده است. همچنین شبکیه از میلیونها گیرنده نوری تشکیل شده است که عملکرد آنها عبارت اسرت از جمرع   

آوری اشعه های نوريی است که به آن فرستاده می شود و تبديل اين نورها به پالسهای الکتريکی اسرت کره برا عبرور از عصرب      

یده و در آنجا اين پالسهای الکتريکی به تصوير تبديل می شود. دو گونه مختلف گیرنده های نروری در شربکیه   نوری به مغز رس

میلیرون از آنهرا وجرود دارنرد در      1وجود دارند، گیرنده های میله ای و گیرنده های مخروطی. گیرنده های مخروطی که تقريبا 

میلیون از آنها وجرود دارنرد در ديرد در شرب و      125له ای که تقريبا ديدن رنگهای مختلف به ما کمك کرده و گیرنده های می
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محیط پیرامون به ما کمك می کنند. اين الگوی رگهای خونی موجود در شبکیه است که تشخی  هويت از ايرن طريرق قررار    

 گرفته است.

ار گرفته است و شربکیه  شکل زير نشان دنده موقعیت شبکیه است. همانطور که مشاهده می شود قرنیه در جلوی چشم قر

در انتهای چشم قرار دارد. به علت اينکه شبکیه در مکانی درون چشم قرار گرفته است و در مقابل محیط خارج از چشم نیست 

 به عنوان يك روش تشخی  هويت پايدار قلمداد می شود.

 
 شمچ موقعیت شبكیه 0.9شكل 

Error! Reference source not found.      نشان دهنده شمای نزديکی از الگوی رگهرای خرونی درون چشرم مری

باشد. خطهای قرمز نشان دهنده رگهای خونی و قسمت زرد رنگ نشان دهنده مکان ديسك نوری)مکانی است که عصب نروری  

ن از چشم به مغز ارسال می شود( است. دايرره ای کره در شرکل وجرود دارد     به شبکیه متصل می گردد و اطالعات در اين مکا

 (.  Lijuan and Hu, 2006مکان است که توسط دستگاه برای استخراج ويژگی اسکن شده است )

 
 الگوی رگهای خونی درون چشم 0.8شكل 
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 تكنولوژی دستگاههای اسكن   -0-0-0

 بخش عمده تشکیل شده اند: 8دستگاه های اسکن شبکیه از 

 قسمت تصوير برداری و پردازش سیگنال: -1

 اين بخش شامل دوربینی جهت تصوير برداری و سپس تبديل تصوير اسکن شده از شبکیه به فرمت ديجیتال می باشد.

 قسمت تطبیق دهنده: -2

 ويت استفاده کننده می باشد.اين بخش شامل يك سیستم کامپیوتری اعتبارسنجی و تشخی  ه

 قسمت نمايش دهنده: -8

 در اين بخش ويپگی های يکتای شبکیه به صورت يك قالب نمايش و ذخیره می شود.

قسمت اخذ تصوير و بخش پردازش آن مشکلترين بخش برای انجام بصورت کامال صحیح می باشد و به اين دلیل است کره  

همکاری کامل داشته باشد.  استفاده کننده ابتدا بايد چشم خود را در مقابل لنرز  شخ  مورد نظردر طی انجام اين پروسه بايد 

دستگاه اسکن شبکیه در فاصله بسیار نزديك قرار دهد. در اين هنگام بسیار مهم است که بررای اخرذ تصرويری خروب شرخ       

ه به چشم دارد را قبل از اخذ تصوير کامال بی حرکت روبروی دستگاه قرار گیرد. همچنین استفاده کننده بايد هرگونه عینکی ک

 برداشته تا از انعکاس نور توسط عینك و يا لنز و تداخل آنها با سیگنالهای شبکیه جلوگیری شود.

در اين لحظه استفاده کننده از درون لنزمتوجه نور سبز رنگی که درون پشت زمینه سفید قرار دارد خواهرد شرد. هنگرامی    

سبز در درون مسیر دايره ای رنگ شرروع بره حرکرت مری کنرد و تصرويری از شربکیه از درون        که دستگاه فعال می شود، نور 

تصوير از شبکیه گرفته می شود. با توجه به همکاری استفاده کننده اين مرحله می  5تا  8مردمك چشم تهیه می کند. معموال 

ای ديگر تشخی  هويت زمان بسیار زيرادی بره   دقیقه به طول کشد. که نسبت به اخذ و پردازش تصوير روشه 1تواند بیشتر از 

 ثانیه می باشد. 2حساب می آيد. اين زمان برای دستگاه اسکن قرنیه تقريبا برابر 

در مرحله استخراج ويژگی های منحصر به فرد مزيت روش شبکیه در اين است که فاکتورهای ژنتیکی تايین کننده الگروی  

نقطره   111ه شبکیه دارای ويژگی های منحصر به فرد قوی باشرد. از شربکیه ترا    شبکیه نیستند. اين موضوع باعث می شوند ک

نقطه است بسریار روش دقیقترری    11تا  81منحصر به فرد اطالعاتی می توان استخراج کرد که نسبت به اسکن اثر انگشت که 

 است.

شبکیه اساس تشکیل اين قالب می در مرحله تولید قالب، ويژگی های استخراج شده منحصر به فرد از الگوی رگهای خونی 

بايت می باشد. لذا يکی از کوچکترين قالب های تشخی  هويت در نظر گرفته  می شود. اين حجم برای دستگاه  91باشند که 

 بايت می باشد. 512تا  251اسکن قرنیه بین 

 

 باز شناسی  هويت با استفاده از عنبیه

یشنهاد تشخی  افراد از طريق الگوی قرنیه را عنوان کرد. اما تا سال پ frank Burchچشم پزشکی به نام  1981در سال 

اين مطلب بیان شد که قرنیره هرای افرراد     Aran Safirو   Leonard Flomبود که توسط دو چشم پزشك بنامهای  1935

 1998ثبرت شرد. در   موضوع تشخی  هويت از طريق قرنیه افراد به نام آنها  1937مختلف کامال با هم متفاوت است. ودر سال 
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سازمان دفاع هسته ای برای ساخت و آزمايش اولین دستگاه تشخی  هويت از طريق الگوی قرنیه آغاز بره کرار کررد کره ايرن      

 کامالً موفقیت آمیز به انجام رسید.   1995طرح در سال 

ولروژيکی اشرخا ،   کوششهای بشر برای تعبیه ابزار مکانیکی قابل اطمینران جهرت شناسرايی خصوصریات رفتراری و فیزي     

تاريخچه ای بس طوالنی و رنگین دارد. به طور مثال در دوران ويکتوريا با الهرام از پیردايش جررم شناسری و میلری کره بررای        

شناسايی زندانیان وتبهکاران وجودداشت، سرفرانسیس گالتون فهرست های مختلفی از خصوصیات برجسته صورت تهیه کررده  

کنندگان خودکار مکانیکی برای اندازه گیری خصوصیات صورت تهیه کرده و يك آزمايشرگاه   بود. همچنین وی تعدادی انتخاب

اندازه گیری خصوصیات بدن انسان در کنزينگتون جنوبی تاسیس نموده بود تا برر اسراس سیسرتم پزشرك فرانسروی بره نرام        

قررار دهرد. از ديگرر مشرخ  کننردگان       طبقه ای که او ايجاد کرده برود  31آلفونس برتیلون هر يك از مجرمین را در يکی از 

خصوصیات فیزيولوژيکی و رفتاری که در طول تاريا به کارگرفته شده اند میتوان ابعاد جمجمه، طرول انگشرت، انردازه گیرری     

 (.Li, 2006خصوصیات مختلف  هندسی صورت و غیره را نام برد )

ی  خودکار هويت اشخا  به شکل قابل توجهی وجود امروزه نیاز به وسايل قابل اطمینان، سريع وغیر تهاجمی برای تشخ

دارد. تکنیك های کامپیوتری که برای شناسايی ويژگیهای افراد مانند صورت، اثر انگشت، شبکیه، صوت، هندسره کرف دسرت،    

های موجرود  چشم و غیره به کار می روند، کاربردهای فراوانی در زمینه های امنیتی، نظارتی و مالکیت دارند. اما بسیاری از روش

توانائیهای محدودی در زمینه شناسايی ويژگیها در موارد عملی و واقعی دارند؛ برخی از روشها مستلزم تماس برا بردن شرخ     

باشرند و  ها مستلزم تنظیم نهايی توسرط يرك شرخ  مری    نمايد، تعدادی از روشباشند، برخی به صورت تهاجمی عمل میمی

ها مورد توجه قرار گرفته است، شناسرايی افرراد   دارند. روشی که اخیراً بیشتر از ساير روش برخی ديگر از آنها هزينه های بااليی

 از روی خصوصیات موجود در عنبیه آنهاست.

پیشرنهاد   1981ايده استفاده از الگوهای عنبیه برای شناسايی افراد ابتدا توسط چشم پزشکی به نام فرانرك بررد در سرال    

ظاهر شد و بدين طريق بره     Never Say Never Againيکی از فیلمهای جیمزباند به نام  اين ايده در 1931شد. در دهه 

دو چشرم پزشرك    1937افکار عمومی راه يافت، اما در آن زمان هنوز به عنوان حدس و افسانه  علمی باقی مانده بود. در سرال  

از جان داگمن )کره در آن زمران در دانشرگاه     1939ال ديگر به نامهای آرن سفیر و لئونارد فلوم اين ايده را ثبت نموده و در س

هاروارد به تدريس مشغول بود( خواستند تا برای خلق الگوريتمهای واقعی برای شناسايی افراد بر اساس عنبیه کوشرش نمايرد.   

اسراس عنبیره    به ثبت رساند، پايه ای برای تمامی سیستمها امرزوی شناسايی افراد برر  1991الگوريتمهايی که داگمن در سال 

 باشد.می

هرای  تعلق گرفته است و فعالیرت برر روی آن تحرت امتیراز کمپرانی      Iridianالگوريتمهای داگمن به شرکت تکنولوژيهای 

-متعدد ديگر در آمده است که به عنوان سیستمهای کامل کننده و پیشرفت دهنده شناسايی افراد بر اساس عنبیره عمرل مری   

توسعه داده  ت متعددی برای بدست آوردن تصاوير عنبیه از فواصل مشخ  و کاربردهای متنوعنمايد. در سالهای اخیر محصوال

های توسعه داده شده بوداز دوربین  Sensarيك سیستم تصوير برداری فعال که توسط مجوز شرکت  1991شده اند.  در سال 

. اين سیستم تصوير برداری فعرال در ماشرینهای   خاصی برای بدست آوردن تصاوير عنبیه در فاصله تا يك متر استفاده می کرد
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در کشرورهای متعرددی در    Dieboldوِ NCRخودپرداز در آزمايشهای عملی موفقیت آمیزی توسط دو کمپرانی بره نامهرای    

 کار گذاشته شد. 1997-1999طول سالهای 

ای استفاده دستی، رومیرزی،  ، دوربینی ديجیتالی برAuthenticamيك وسیله تصوير برداری کوچکتر جديد و کم هزينه، 

تجارت الکترونیکی و ديگر کاربردهای امنیتی اطالعات می باشد. برای ايمنی فیزيکری، دوربینری برا متمرکرز کننرده و تنظریم       

 ای بره نرام  برای کنترل مدخل و درب ورودی ساختمان توسرط شررکت زنجیرره ای کرره      IrisAccess کننده خودکار به نام

Ticketless air travel  توسعه داده شد. روشهای ايمنی و کنترل ورودی بر پايه باجه های شناسايی افراد براساس عنبیه در

توسعه داده شده است. سیستمهای ديگری که الگوريتمهای شناسايی افراد برر اسراس    Eye Ticketفرودگاهها توسط شرکت 

 باشند.در حال توسعه می Panasonicو    Oki ،LGدهند توسط شرکتهای عنبیه را در خود جای می

بینی می شود که شناسايی افراد بر اساس عنبیه در محدوده وسیعی از کاربردهايی کره شناسرايی افرراد در آنهرا مری      پیش

های بايست ايجاد شده و يا تصديق گردد، گسترش يابد. اين ايده، کنترل گذرنامه، تجارت الکترونیکی، خدمات درمانی، پرداخت

دستیابی به اطالعات ويژه، اختیارات، خدمات دولت، کاربردهای نیروی انتظامی و قانونی، سفر هوايی، ورود بره  استحقاققی، حق 

کامپیوتر و يا هر تعامل ديگری که درآن شناسايی شخصی بر دارائی يا رمز خاصی)کلیدها، کرارت هرا، مردار ، کلمرات عبرور،      

 گردد.شماره های شناسايی فردی( تکیه می کند، را شامل می

بره داگمرن    1997جامعه کامپیوتر انگلسرتان در سرال    ITبرای الگوريتمهای شناسايی افراد بر اساس عنبیه، مدال و جايزه 

به محصول هزاره دوم تخصی  داده شد و در طرول سرال    1993تعلق گرفت. تکنولوژی توسط شورای طرح انگلستان در سال 

در هرانوفر آلمران بره نمرايش      2111اين سیستم همچنرین در نمايشرگاه سرال    میالدی در گنبد هزاره استفاده گرديد.  2111

 برند.ها در کشورهای متعدد اين الگوريتمها را در انواع مختلف محصول به کار میگذاشته شد. در حال حاضر کمپانی

 

 کاربردهای شناسايی افراد بر اساس عنبیه

 (:Li, 2006بارتند از )برخی کاربردهای ممکن شناسايی افراد بر اساس عنبیه ع

 ورود به کامپیوتر؛ به عنوان يك رمز عبور زنده. -

 کنترل مرزهای ملی؛ عنبیه به عنوان يك گذرنامه زنده. -

 پرداخت هزينه تلفن بدون استفاده از پول نقد، کارت و يا شماره های شناسايی شخصی. -

 دستیابی مطمئن به ماشین خودپرداز در بانك. -

 دون بلیط.سفر هوايی ب -

 کنترل دستیابی به اموال)خانه، اداره، آزمايشگاه و غیره(. -

 های رانندگی و ديگر مدار  شخصی.گواهینامه -

 موارد قانونی، شناسنامه، يافتن گمشده يا اشخا  تحت تعقیب -

 اعتبار سودها و القاب -

 سنديت کارتهای اعتباری -
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 گشودن قفل اتومبیل و جلوگیری از سرقت. -

 د تروريسم )مانند بازرسی افراد مشکو  در فرودگاهها(.ض -

 معامالت مالی ايمن)تجارت الکترونیکی، بانکداری(. -

 ايمنی اينترنت؛ کنترل دستیابی به اطالعات ويژه -

 کلید بیومتريك به صورت رمز در آمده برای پنهان ساختن وآشکار نمودن پیامها. -

 های شخصی و يا کلمات عبور.ها، شمارههر استفاده موجود از کلیدها، کارت -

 های استفاده کننده اين الگوريتمها عبارتند از:در حال حاضر بعضی از شرکت

 اياالت متحده آمريکا Iridian Technologiesشرکت  -

 کره LGشرکت  -

 ژاپن OKIصنايع الکتريکی  -

 انگلستان NCRشرکت  -

 اياالت متحده آمريکا Dieboldشرکت  -

 انگلستان The Nationwide Building جامعه -

 مزايا و معايب عنبیه برای شناسايی افراد:

 برخی از مزايای عنبیه برای شناسايی افرادعبارتند از:

 از اعضا  داخلی بسیار محافظت شده چشم است. -

 توانند از يك فاصله تصوير شوند.قابل ديد از خارج است؛ الگوهايی که می -

 درجه آزادی برخوردار هستند. 211 الگوهای عنبیه از -

 منحصر به فرد بودن به دلیل پیچیدگی ترکیبی -

 نمايدتغییر اندازه مردمك طبیعی بودن فیزيولوژی را تايید می -

 دارای ساختار شکل گرفته قبل از تولد)ماه هفتم از دوران بارداری(. -

 الگوهای عنبیه قابلیت نفوذ ژنتیکی محدود دارند -

 باشنددر طول دوران زندگی پايداری می الگوهای -

 گیری روی تصاوير عنبیه مشکل نیست.به رمز در آوردن وتصمیم -

 (:Li, 2006برخی از معايب عنبیه برای شناسايی افراد عبارتند از )

 ای حدود يك مترکوچك بودن هدف)يك سانتیمتر( برای دستیابی از فاصله -

 متحر  بودن هدف -

 یه در پشت سطحی منعکس کننده، مرطوب و منحنیقرار گرفتن عنب -

 ها و انعکاسات بر روی آن.تاثیر مژه ها، عدسی -

 ها.عدم وضوح تصوير به دلیل فروافتادگی پلك -
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 تغییر شکل غیرارتجاعی به دلیل تغییرات اندازه مرد  -

 تابش نبايد مرئی يا روشن باشد. -

 

 باز شناسی  هويت از طريق چهره

باشرد، کره معمروال برا عنروان      ی مورد بررسی برای تعیین هويت انسان، بازشناخت چهره توسط کامپیوتر مری يکی ازروشها

گردد. در باز شناخت تصوير يك چهره تصوير ورودی با توجه به اطالعات موجرود  شناسايی چهره و يا بازشناخت چهره بیان می

باشرد.  امل مشخصاتی از تصروير چهرره افرراد شناسرايی شرده مری      گیرد. اين بانك شدر بانك اطالعات، مورد شناسايی قرار می

های فراوانی در شناسايی بزهکاران، کارتهای اعتباری، سیستمهای امنیتی و موارد متعدد ديگر داشته استفاده  بازشناخت چهره

ر تصروير دردو مرحلره انجرام    های اخیر، مورد توجه قرار گرفته است. اين بازشناخت چهره دو بدلیل کاربردهای فراوان، در سال

 (:Chen et al., 2003شود )می

 موقعیت و حدود چهره يا چهره ها، در تصويری که دارای اشیا  و زمینه های مختلف است، مشخ  می شود . -1

شود. کره از جملره آن مشرخ     های الزم استخراج شده و بازشناخت انجام میاز چهره مشخ  شده در تصوير، ويژگی -2

 باشد.جزا  چشم و تعیین حالت و موقعیت آنها میکردن ا

کارهای انجام شده برای استخراج خصوصیات از تصوير بر روی دو نوع تصوير )تصاوير تمام رخ و نیمرخ( بوده است و بدلیل 

رخ متمرکرز   های انجام شده، بیشتر بر تصاوير تماماينکه تصاوير نیمرخ حاوی اطالعات کمتری از تصاوير تمام رخ است، بررسی

های اخیر روشهای متعددی برای باز شناخت چهره پیشنهاد شده است، ولی به دلیل مشرکالتی رسریدن بره    شده است. در دهه

 اين هدف به طور کامل میسر نشده است.

 

 مشكالت اساسی در بازشناخت

-ها وگروههرای مشخصری طبقره   ر دستهها را دتوان چهرهای است که نمیاساساً اختالف و تنوع زياد در چهره افراد به گونه

بندی کرد. عالوه بر آن، ممکن است تغییراتی شبیه بلندی يا کوتاهی موی سر و صورت يا نحوه مرتب کرردن آن و نیرز تغییرر    

توانرد  سن باعث تغییر چهره  گردد. در ضمن ممکن است، تغییر در چهره به دلیل شرايط تصوير برداری باشد. اين شررايط مری  

یرات در شدت نور و نیز چگونگی قرار گرفتن )زاوه و چرخش چهره( يا زاويه تصوير برداری از چهره باشد، که بره هرر   شامل تغی

هرای ثرابتی از يرك    گردد. به داليل ذکر شده، اسرتخراج ويژگری  صورت، باعث مشکالت اساسی در باز شناخت تصوير چهره می

کند، و گاهی نیز برر عکرس   برداری تغییر میخ  با تغییر شرايط تصويرهای استخراج شده از تصوير يك شچهره، که با ويژگی

ها(، بسیار شبیه بوده و در باز شناخت تصوير آن ويژگی استخراج شده از چهره اشخا  متفاوت )به دلیل شباهت و تعدد چهره

 گردد.مشکل آفرين می
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 روشهای استخراج خصوصیات از چهره

رای استخراج ويژگیهای مهم وموثر جهت شناسايی چهرره، مرورد بررسری قررار گرفتره      در سالهای اخیر روشهای مختلفی ب

 (:Chen et al., 2003شوند )بندی میها به سه دسته کلی تقسیماست، اين روش

 

 ويژگیهای ظاهری

باشرد کره   ها ونواحی مختلف چهره مری ها، بافتها، بینی، حلقههای ظاهری شامل مختصات اجزا  چهره، مانند چشمويژگی

های فراوانی وجود دارد. ايرن روش در  همان خصوصیات ظاهری چهره هستند. در استخراج اين خصوصیات از تصوير محدوديت

 فصل سوم مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 ويژگیهای جبری

اعمرال  تواند بصورت يك ماتريس تلقی شده و سپس عملیات جبری و تبديالت رياضری مختلرف برر روی آن    هر تصوير می

باشد. ازعملیات مهم بر روی ماتريس گردد. ويژگیهای جبری، حاصل اين فرايند بود و عموما نشانگر خوا  ذاتی يك تصوير می

باشد. اين تبديل يکی از روشهای مهم برای استخراج ويژگیهرای جبرری از   ( میPCAهای اساسی )تبديل تصوير، تحلیل مولفه

بردارهای ويژه ماتريس کواريانس بنا نهاده شده است. بردارهای ويژه ماتريس، بیران کننرده    باشد، که بر مبنایتصوير چهره می

 تواند برای استخراج ويژگی از تصوير بکاربرده شود.های هندسی بوده و میتوزيع جبری ماتريس وثابت

ه مقرادير منفررد مراتريس    توان نشان داد کره تجزير  باشد. میمی SVDاز ديگر روشهای جبری، روش تجزيه مقادير منفرد 

سازی و پردازش سیگنال نیرز  يکی از روشهای موثر برای استخراج ويژگی ازماتريس تصوير است. تجزيه مقادير منفرد در فشرده

 گیرد.مورد استفاده قرار می

 اند.های اساسی در فصول چهار و پنج مورد بررسی قرار گرفتهروش تجزيه مقادير منفرد و تحلیل مولفه

 

 ژگیهای آماری نقاط تصويروي

تروان از مشخصرات آمراری    های آمراری، مری  با توجه به دو بعدی بودن تصاوير و در نظر گرفتن نقاط تصوير به صورت داده

شرود کره دارای توانرائی کرافی بررای      نقاط، برای توصیف تصوير استفاده کرد. در اين روش معموال از خصوصیاتی اسرتفاده مری  

های آماری مهم اسرتفاده از روش  من غنای اطالعاتی، از پايداری خوبی نیز برخوردار باشد. يکی از روشتوصیف تصوير بوده وض

 باشد که در فصل ششم مورد بررسی قرار گرفته است.خود بستگی موضعی با درجه باال می

ده از تصراوير دارای ابعراد   شود. اگر بردارهای استخراج شر ويژگیهای استخراج شده از تصوير بصورت بردار در نظر گرفته می

ها بهتر گردد. روش کاهش بعد و جداپرذيرتر کرردن   بندی کالسزيادی باشند، بايد کاهش بعد داده شوند تا جداپذيری و طبقه

 کالسها نیز در فصل دوم ارائه شده است.
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 روش اخذ تصاوير و تهیه بانک تصوير

کنرد  تخراج ويژگی از تصوير و دقت الزم برای بازشناخت تعیین میتعداد افراد قابل بازشناخت را روش مورد استفاده در اس

توان تعداد بیشتری افرادرا مورد شناسايی قرار داد. اما عموما در تمرام  و هر قدر روش استخراج ويژگی از چهره کاراتر باشد، می

 گیرد.روشهای موجود، باز شناخت برای تعداد محدودی از افراد انجام می

 251گرردد. بره عبرارتی تصراوير دارای     نقطه بوده و هر نقطه توسط يك بابت بیان می 123*123ارای ابعاد تصاوير چهره د

باشند. فاصله دوربین تا چهره تصويربرداری شده تقريبا ثابت در نظر گرفته شده اسرت و اخرتالف در فاصرله    سطح روشنايی می

سانتیمتر  21بته برای تصاوير گرفته شده از يك شخ ، اين تقريب به باشد. السانتیمتر می 11تصوير برداری از افراد، حداکثر 

 شود.محدود می

در مورد شدت نور تصاوير و تغییرات نور در تصويربرداری، چون تصاوير در روزهای مختلفی گرفته شده، نور تمامی تصراوير  

اوير در يك محیط ثابرت ودر فاصرله زمرانی کرم     دقیقا يکسان نیست. اما برای تصاوير گرفته شده از يك نفر، به دلیل اينکه تص

 توان از آن صرف نظر کرد)در گرفتن تصاوير از نور فالش استفاده شده است(.گرفته شده است، تغییرات نور کم بوده ومی

دسته تصاوير مربوط به يك نفر، شامل تصوير چهره در حالت تمام رخ، چرخش چهره به اطراف، چشمهای بسته، لبخنرد و  

 باشد. درتهیه بانك تصوير سعی شده از انواع چهره و افراد مختلف استفاده شود.ای مختلف چهره میحالته

شروند.  پس از تهیه بانك تصوير، از تصاوير اشخا  موجود در بانك تصوير، ويژگیها استخراج شرده وکراهش بعرد داده مری    

شود، ری، که بانك ويژگیهای استخراج شده نامیده میواضح است که ويژگیهای استخراج شده و کاهش بعد يافته، در بانگ ديگ

 گردد.ذخیره می

 

 DNA باز شناسی  هويت از طريق 

DNA     پايره   1فسرفات پلیمرری تشرکیل شرده اسرت و در واقرع از       -پايه و اساس زندگی اسرت کره از دی اکسرید ريبروز

در واقرع يرك کرد     DNA ی باشرد.   هتروسیکلیك تشکیل شده است که شامل آدنرین و تیمیردين و گروانین و سریتوزين مر     

شیمیايی خودسازنده است.  از طريق ترکیبات هیدروژنی بین رشته ای ، رشته های ناموازی از پلیمرها کنار هم قرار می گیرند 

تا يك ساختار مارپیچی بزرگ را ايجاد کنند. ترتیب خطی اين پايه ها يك دستورالعمل را به فرم ترکیبی از ژنها ايجاد می کند 

و خصوصریات مختلرف در درجره      DNAدر هر انسان چیزی حدود سی تا چهل هزار ژن وجود دارد. فهم روابط پیچیده برین  

اول اهمیت در علوم بیولوژی ملکولی و پزشکی قرار دارد. توسعه و رشد اشتباه ژن ها چه در فرم محصوالت زيران آور و چره در   

يها می باشد. بنابراين به خصو  در سطح ملکولی ما عالقه منديم کره فراينردها   فرم غیر عادی آن باعث و بانی بسیاری از بیمار

 (.  McCueو وسايلی را ايجاد کنیم که که کار تنظیم و مطالعه توسعه و ساخت ژن ها را انجام دهند )
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 باز شناسی هويت از طريق گفتار

پنج دهه گذشته، يعنی از زمانی کره چنرین    باز شناسی گفتار يکی از مهمترين مباحث تحقیقات گفتاری است که در طول

که در اينجا به شراخه   11میالدی آغاز شد، پیشرفتهای زيادی داشته است. فرايند بازشناسی گوينده 51تحقیقاتی در اوايل دهه 

و طبقه بندی گوينرده اطرالق مری شرود، اولرین برار توسرط         11، تصديق گوينده15عمومی مسائلی از قبیل تعیین هويت گوينده

در اين زمینه مطرح شد. اين اولین قدم در معرفی اين زمینه تحقیقاتی بود که البته در ابتدا از موفقیت کمی برخروردار   17لآتا

 بود.

مدل گوينده مرجع، آن مدل گوينده ای که نزديکتررين   Nتعیین هويت گوينده به اين صورت تعريف می شود که از میان 

ی ورودی دارد پیدا می کند. از آنجايی که الگوهای گفتار با تك تك مردلهای مرجرع   و بیشترين شباهت را به گوينده نا مشخص

مقايسه می شوند و همچنین از آنجايی که برای هر تصمیم گیری نادرست احتمال معینی برای هر مقايسه وجود دارد، بنابراين 

د مردل هرا بیشرتر باشرد احتمرال خطرا يرا        بوده و در نتیجه هر چه تعدا Nواضح است که احتمال تصمیم گیری کلی تابعی از 

 تصمیم گیری نادرست در تعیین هويت گوينده بیشتر می شود.

مسئله تصديق گوينده به اين صورت مطرح می شود که گفتار يك هويت گوينده نامشخ  و مدل گوينده ای که وی ادعرا  

ندازه کافی به مدل گوينده ادا شده شرباهت دارد  می نمايد داده شده است و بايستی مشخ  شود که آيا گفتار اين گوينده به ا

 يا نه. بنابراين در اين حالت تعداد مقايسه يکی است و معموالً مستقل از تعداد جمعیت مدل مرجع است. 

در يك تقسیم بندی، بسته به اينکه مدلی که برای شناسايی مورد آزمون قرار می گیررد جرزو مردلهای مجموعره باشرد يرا       

 ف زير ارائه می گردد:نباشد، دو تعري

 مدل موجود در شبکه می باشد. Nتعیین هويت در مجموعه بسته: که در اين حالت مدل مورد آزمون جزو  -1

تعیین هويت در مجموعه باز: که در اين حالت گفترار ورودی نامشرخ  متعلرق بره هریا کردام از اعضرای مردلهای          -2

 گويندگان مرجع موجود در سیستم نمی باشد.

تعرداد مردلهای مرجرع اسرت. در      Nحالت می باشد که  N+1تعیین هويت در مجموعه باز نتايج خروجی  در سیستم های

واقع در اين نوع سیستم، ترکیبی از دو نوع سیستم تعیین هويت مجموعه بسته و تصديق هويت می باشد. دراين سیستم ابتردا  

ودی به آن مدل مورد بررسی قرار می گیررد. بنرابراين   نزديکترين مدل به گفتار ورودی پیدا شده و سپس صحت تعلق گفتار ور

 کارايی اين سیستم نسبت به تعیین هويت مجموعه بسته کمتر است.

تصديق هويت گوينده راحتی و اطمینان بیشتری را برای بسیاری از فعالیتهای روزمره آدمی که نیاز بره امنیرت دارد ايجراد    

یات ذاتی موجود در صدای انسان استفاده می کند، در مقابله با مسرئله تقلیرد و   می نمايد. اين تکنولوژی بدلیل اينکهاز خصوص

کاله برداری بسیار مقاوم بوده و از لحاظ ويژگی بازشناسی هويت از راه دور نسبت به برخی روشها از جمله اثر انگشرت کرارايی   

 (.Oatley, 2004بسیار بیشتری دارد )

                                                 
14 Speaker Recognition 
15 Speaker Identification 
16 Speaker Verification 
17 Atal 
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 ينده:های تصديق گوروشهای پیاده سازی سیستم

 زير آمده است: .Error! Reference source not foundشمای کلی يك سیستم تصديق گوينده در  

 
 شمای کلی يک سیستم تصديق گوينده 0.01شكل 

اده می شود. سپس پیش پردازش و نهايتاً استخراج ويژگی ها بر سیگنال گفتار گوينده به عنوان ورودی به سیستم انتقال د

روی آن اعمال می گردد و به اين ترتیب به يك فضای جديد منتقل می گردد. ويژگی های استخراج شده از گفترار گوينرده برا    

ويژگی هرا برا مردل     مدل مرجع او مقايسه می شود. عمل مقايسه به اين صورت انجام میگیرد که میزان شباهت يا اختالف اين

مرجع به دست می آيد. میزان شباهت به دست آمده با میزان آستانه مقايسه می شرود و برا توجره بره ايرن مقايسره خروجری        

 سیستم مبنی بر تعلق و يا عدم تعلق گفتار ورودی به گوينده ادعا شده مشخ  می شود.

احی سیستم های بازشناسی )اعم از تعیین هويرت و يرا   قبل از معرفی روشهای پیاده سازی سیستم، به بررسی نکاتی در طر

 (:Oatley, 2004تصديق هويت(  می پردازيم )

برای استخراج ويژگی های گوينده بايستی چند عامل مد نظر قرار گیرد؛ از جمله: ايرن ويژگری هرا     انتخاب ويژگی ها: -0

، همچنین اين ويژگی ها نبايستی به حاالت روانری و  نبايستی به نويز محیط انتقال مانند کانال های مخابراتی حساس باشند

فشار های محیط که گوينده در آن در حال صحبت کردن است وابسته باشد. در کل روش بهینه ای برای استخراج ويژگری  

 ها وجود ندارد و معموالً از طريق تجربه اين عمل صورت می گیرد. 

های دينامیك که بستگی زيادی به حاالت گوينرده دارد اسرتفاده مری     الزم به ذکر است که در بازشناسی گوينده از ويژگی

شود، در صورتی که در روشهای ديگر خصوصیات فیزيکی استاتیك و پايدار مورد بررسی قرار می گیرند. بنابراين يك سرری  

طالعرات تمايزدهنرده   محدوديتهای ذاتی در مورد استفاده از اين سیگنالها وجود دارد. برای در  اين محردوديتها بايسرتی ا  

گوينده ها و نحوه قرار گرفتن آنها در سیگنال گفتار مورد بررسی قرار گیرد. سیگنال گفتار از طريق حرکت اندامهای تولیرد  

گفتار بوجود می آيد و توسط حنجره و سیستم عصبی کنترل می گردد. بنرابراين  دو منرع اطالعرات گوينرده در سریگنال      

به خصوصیات فیزيکی و ساختاری مجرای گفتار و ديگری اطالعات کنترلی از مغز و ماهیچه  صحبت وجود دارد يکی مربوط

ها اندام گويايی است. اين اطالعات همراه با اطالعاتی مربوط به هنگام حرکت دادن مفصل های اندامهای تولید گفترار، وارد  

باال )مانند: لحرن، محتروای گفترار و اسرتیل      سیگنال صحبت می شود. در کل اطالعات سیگنال گفتار را به دو دسته سطح
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گفتار يعنی طريقه استفاده گرامری و نحوی از کلمات( و سطح پايین )ماننرد: خصوصریات سریگنال گفترار از قبیرل دامنره       

طیف، فرکانی گام واکدار، فرکانس فرمانت، پهنای باند و خصوصیات تناوبی گفتار واکدار( تقسیم بندی می کننرد. اطالعرات   

باال عمالً در بازشناسی گوينده توسط انسان کاربرد داشته و در عوض سیستم هرای بازشناسری گوينرده اتوماتیرك از      سطح

 ويژگی های سطح پايین سیگنال استفاده می شود.

در سیستم های بازشناسی گوينده، مدل هر گوينده شامل خصوصیات آماری او است. معموالً در  مدل های گويندگان: -2

ويندگان از يکی از دو مدل پارامتری )مانند مدل گوسی( و غیر پارامتری )مانند مدل مراکز خوشه ها يرا حراالت   مدل هی گ

 چند گانه( استفاده می شود.

 : که با افزايش اين زمان نتايج مطلوب تری حاصل می گردد.طول گفتار آموزشی -3

فتاری حذف گردد.همچنین گفتارهای کم انررزی و  : پیشنهاد می گردد سکوت وبخشهای غیر گانتخاب گفتار مناسب -4

 بی وا  در تمايز بین گوينده ها کم اثر بوده و پیشنهاد می گردد که از اطالعات مدل حذف گردند.

نويز پشت زمینه يك مشکل عمومی است و بهتر است برای تخمین آن از نرويز پشرت زمینره در زمران     محیط نويزی:  -5

 تخمینی از مدل بدون نويز داشته باشیم.به مدل، سکوت استفاده و با اعمال آن

اغلب سیگنال گفتار يك شخ  در حالت های خوشحالی، ناراحتی و خستگی متفاوت و به ايرن ترتیرب    تنوع گوينده: -1

 کارايی سیستم را کاهش می دهند.بنابراين خصوصیات آماری يك فرد ثابت نیست.

 

 معرفی برخی از روشهای بازشناسی گفتار:

: اين روش زمانی مناسب است که تعداد افراد مورد بررسی کم باشرند. اسراس ايرن روش برر پايره      13ش پیچش زمانیرو -1

 الگوريتم برنامه ريزی پويا و روش تطبیق الگو می باشد.

: اين روشی برای مدلسازی آماری فضای صوتی اکوستیکی گوينرده مری باشرد. ايرن مردل      19روش مدل مخفی مارکوف -2

 (..Oatley, 2004کارا تر می باشد ) DTWنسبت به مدل 

 روش شبکه های عصبی -8

 روش فازی -8

 

 باز شناسی هويت از طريق امضا

اسم شخ  کره توسطرط خرود او نوشرته شرده باشرد، عمرل        "شود:بر اساس فرهنگ لغات امريکايی، امضا اينگونه تعريف می

شرود  گذاری روی کاغرذ مری  از حرکات سريع دست که نشانهای .تعاريف ديگر امضا را متشکّل از مجموعه"گذاری يك اسمنشانه

گذاری سريع)از قبیل سرعت، فشار، خط سیر قلرم و غیرره(، بررای هرر شرخ       دانند. بر اين اساس، مشخصات فرآيند نشانهمی

شرده را  عضالنی انسان، که حرکرات يراد   -های اين فرآيند از خوا  ذاتی سیستم عصبیباشد.در واقع ويژگیمنحصر به فرد می

                                                 
18 Dynamic Time Warping 
19 Hidden Markov Model  
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شود.با آگاهی از عملکرد اين سیستم که تشکیل شرده از تعرداد زيرادی نرورون و فیبرهرای عضرالنی       کنند ، ناشی میتولید می

های تند و بر اثر عادت، به صرورت مجرانبی بره    توان گفت که پروفايل سرعت حرکتباشد و بر اساس تئوری حد مرکزی میمی

کنرد.بنابراين امضرا را   کند.اين امر در واقع پايداری خصويات امضا را تايیرد مری  یمیل م delta-lognormalسمت يك معادله

 باشد،  در نظر گرفت .  توان خروجی سیستمی که در فاصله زمانی معیطنی فعطال و مدل کننده فرد امضاکننده میمی

 شوند.یم می( تقسon-lineو دينامیك) off-line)های بازشناسی امضا به دو گروه عمده استاتیك)روش

گیررد کره محتروی    باشد، امضا را به صرورت يرك تصروير دو بعردی در نظرر مری      روش استاتیك که بر اساس روش اوطل می

باشرند، بررای   باشد.بر اين اساس، خصوصیطات استاتیك امضا که نرامتغییطر برا زمران مری    هیچگونه اطلّاعات وابسته به زمانی نمی

شود.با توجطه برا ايرن   یجه عمل بازشناسی امضا به يك فرآيند بازشناسی الگوی عادی تبديل میروند.در نتکار میبازبینی امضا به

توان بره تعیرین و   باشد، فرآيند تصديق و بازبینی امضا در اين روش را مینکته که تغییر در الگوی امضا امری اجتناب ناپذير می

 (.Adderley, 2007ترسیم محدوده تغییرات اصلی محدود کرد )

هرايی  کند.اين روش شامل استخراج ويژگیر مقابل، روش دينامیك از خصوصیات دينامیك فرآيند امضا کردن استفاده مید

 از اطالعات ثبت شده فرآيند امضا و مقايسه آنها با ويژگی های امضای مرجع می باشد.

 

 های موجود در يک امضاانواع ويژگی

سه گروه ويژگی های عمومی، ويزگی های اطالعاتی شبکه ای و ويژگی هرای  ويژگی های موجود در يك امضا ا می توان به 

 ساختاری دسته بندی کرد.

ويژگی های عمومی، ويژگی هايی هستند که به طور کالسیك در مسائل بازشناسی الگو به کار می رونرد. ايرن ويژگری هرا،     

 گیرند.نمونه ای از اين ويژگی ها در ادامه آمده است: پس از نرمالیزه سازی و شالوده بندی تصوير امضا مورد استفاده قرار می

مرکز جرم در راستای قائم، مرکز جرم در راستای افق، حداکثر طول تصوير عمودی، حداکثر طول تصوير افقی، پیرك هرای   

تصوير عمودی)تعداد ماکزيمم های محلی موجود در تصوير عمودی(، پیرك هرای تصروير افقری، زوايرای خمیردگی سراسرری،        

 وايای خمیدگی محلّی،تعداد نقاط لبه ای، تعداد نقاط گذر و تعداد حلقه های بسته.ز

( 3*12ناحیه مسرتطیی)  91ويژگی های اطالعاتی شبکه ای به اين صورت محاسبه می شوند که تصوير به شبکه ای شامل 

 تقسیم شده و ويژگی های هر ناحیه به طور جداگانه بررسی می شود.

گی های ساختاری نیز بايد از ماتريس وقوع همزمان تصوير امضرا اسرتفاده کرد.بره عنروان نمونره،در      برای بدست آوردن ويژ

 توصیف کننده گذار نقاط سیاه و سفید در جهت و فاصله مربوطه می باشند. 2*2تصاوير باينری، ماتريس های 

 :(Adderley, 2007)مزايا ومعايب 

 ك به چهار عامل زير وابسته است . توان گفت که يك سیستم تشخی  هويت بیومتريمی

   مقبولیت در میان استفاده کنندگان 

  صحت 

   هزينه و زمان پیاده سازی 
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 سطح امنیتی مورد نیاز 

در اين  میان روش بازشناسی امضا که در اين قشمت مورد مطالعه قرار گرفته اسرت ازمزيرت مقبولیرت گسرترده در میران      

امر به تاريخچه طوالنی استفاده از امضا به عنوان عامل اعتبرار يرك سرند مربروط مری       استفااده کنندگان بهره می برد که  اين

شود. يکی ديگر از مزايای اين روش اين است که بیشتر کامپیوتر های قابل حمل جديد از ورودی های دست نووشرته ای بهرره   

ری اطالعات نمی باشرد. در عرین حرال بايرد     می برند و بنابر اين نیاز به ابداع سیستم های سخت افزاری جديدی برای جمع آو

بیان کرد که سیستم های باز شناسی محدودی وجود دارند که نرخ صحت کافی به همراه بازده مناسب را فراهم می سازند . در 

هر حال با اينکه باز شناسی امضا يکی از ايمن ترين روش های تشرخی  هويرت مری باشرد ، اسرتفاده از آن در فهالیرت هرای        

ی امروزه نیز مورد تايید است که دلیل اصلی همخوانی اين روش با اصول قبلی تشرخی  هويرت پذيرفتره شرده در میران      تجار

 مردم می باشد.     

 

 گیرینتیجه

جرايم ناهنجارهای اجتماعی هستند که جوامع هزينه زيادی را به گونه های مختلف بابت آن می پردازنرد مهمتررين هردف    

رگیری يك سیاست جنايی کارآمد  از بین بردن فرصت های ارتکاب جرم  پیشگیری وضرعی از وقروع   های دولت دولت ها به کا

جرم و برخورد با مجرمان است  در اين راستا ساز مان های پلیسی از شیوه های مختلفی مانند )افزايش نیروهای پلیس دوربین 

 های مدار بسته و...( استفاده کردند .

طالعات در سازمان ها و ايجاد بانك های اطالعاتی داده کاوی نیرز بره عنروان يرك ابرزار نررم       با توسعه و گسترش فناوری ا

افزاری قدرتمند و به مراتب کم هزينه تر و کارآمدتر در اختیار سازمان های پلیس قرار گرفته است با استفاده از داده کاوی می 

 ی و پیش بینی کرد و از وقوع آن پیشگیری نمود.توان الگو های جرم را شناسايی کرد تا بتوان جرايم را شناساي

 Brain Makerدر دنیا ابزارهای مختلفی برای تحلیل داده های جرم به کار گرفته شده است که برخی از آنها عبارتند از 

Criestat III CART Crim ConnectCrimePoint Web BRAINCELAC       بررای اسرتفاده از ايرن ابزارهرا بايرد

داده کاوی را در چهار چوبی معین طی کرد تا بتوان به مدل های دقیق ترر بررای جررايم و کشرف الگوهرای       فرايند های اصلی

ناشناخته در بانك های اطالعاتی دست يافت  بدين ترتیب پلیس می تواند به صورت موثر و کارآمد نیروهای خود را در منراطق  

 اظی خود بپردازد .به کار گرفته و با اقتدار به اداره و کنترل حوزه  استحف

 های قبل اشاره شد داده کاوی دارای قابلیت ها و امکاناتی است که برخی از آنها عبارتند از:همان طور که در فصل

کشف ارتباط بین داده ها :از مهمترين قابلیت های داده کاوی شناسايی و کشف ارتباطات ناشناخته در بانرك اطالعراتی   -1

 ی کاربران تقريبا غیر ممکن است .است که به دست آوردن آن برا

و روش های داده کاوی می توان نقاط حادثه خیز و خطرر نرا  و همچنرین    GIS امکان تصوير سازی داده ها:به کمك  -2

توزيع جغرافیای جرم را بر حسب سن جنسیت  مکان و نوع جرم به صورت نمودار نمايش داد و راهبرد سازمان را تدوين کررده  

 زوم تغییر داد .و يا در صورت ل
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تحلیل حجم بسیار زياد داده ها :به کمك روش هرای داده کراوی مری تروان داده هرای فرراوان موجرود در بانرك هرای          -8

اطالعاتی را تحلیل کرد که اين کار به صورت دستی و بدون گرفتن از روش های داده کاوی سخت و دشوار و زمران برر امکران    

 پذير است .

 نقدهايی به داده کاوی جرم وارد است که برخی از آنها عبارتند از :در کنار اين قابلیت ها 

در صورت وجود داده های شلوغ و کثیف )پااليش نشده (در بانك اطالعاتی  عمال بهرره بررداری از ابزارهرای داده کراوی     -1

 بیهوده است .

 ورد نیاز را در اين حوزه ديده باشند .به منظور استفاده از الگوريتم های داده کاوی بايد افراد آموزش های تخصصی م-2

استفاده از روش های داده کاوی در دنیای واقعی منوط به انجرام آزمرايش هرای پیچیرده در محریط آزمايشرگاهی و        -1

مقايسه آن با نتايج استخراج شده به صورت دستی توسط کارشناسان خبره جهت تايید صرحت و دقرت پریش بینری     

 روش هاست .

يك الگوريتم به تنهايی برای کشف الگو کافی نیست بايد به صورت ترکیبی از دو يا چند الگروريتم  از آنجا که معموال  -5

 برای افزايش صحت و دقت پیش بینی مورد استفاده شود که اين کار زمان بر است .
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