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چکیده
زمینه و هدف :جرايم سايبر در طیف جرايم نوظهوری هستند که همزمان با رشد فناوریهای
جديد و بیشتر مبتنی بر اينترنت بهطور مداوم در حال تکامل و پیچیدهتر شددن هسدتند يکدی از
جرايم شايع در فضای مجازی ،جرايم اخلاقی فضای سايبر است که بدا توجده بده ارتبدا ان بدا
ابرو و حیثیت افراد ،از اهمیت بسیار بالايی برخوردار است هدف اين پژوهش ،تحلیل جدرايم
اخلاقی فضای سايبر با رويکرد دادهکاوی است
روش :اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع ،تحلیدل محتدوا اسدت جام ده امداری
پژوهش ،جرايم سايبری است حجم نمونه ،جرايم اخلاقی فضای سدايبر در سدالهای  1037تدا
 1071است
یافتهها و نتایج :بهترين مدل برای تحلیل و استخراج قوانین حاکم بر دادههای جرايم اخلداقی
فضای سايبر ،مدل درخت تصمیم  c0است نتايج پژوهش نشان داد مشخصههای تاثیرگذار بدر
وقوع جرايم اخلاقی فضای سايبر به ترتیب شغل ،تحصیلات ،جنسیت ،سن ،تاهدل و نشدش فدرد
است در اين پژوهش ،قوانین حاکم بر جرم اخلاقی فضدای سدايبر ،احصدا کده بدا تحلیدل ايدن
قوانین میتوان راهکارهای پیشگیرانه ارائه داد
کلیدواژهها
جرايم اخلاقی فضای سايبر ،تحلیل جرايم ،دادهکاوی ،روشهای پیشبینانه ،مدل c0
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مقدمه
براساس گزارشهای جهانی تا سال  2525میلادی 05 ،میلیارد دستگاه متصل بده اينترندت
وجود خواهد داشت و  10میلیدارد از ايدن میدزان را تلفنهدای همدراه و تبلتهدا تشدکیل
میدهند بخشی ديگر از اين امارها حاکی از ان است که تا پايان اين دهه ،پهندای باندد
شبکههای تلفن همراه  75درصد از جم یت کل جهان را تحت پوشش قرار خواهدد داد
(ارجمندی ،1070 ،ص  )2اين فضا ماحصل پیشرفت سريع اينترنت و رشدد اطلاعدات و
همهگیرشدن ان است پژوهشگران ،اينترنت را منبددع عظدیم اطلاعدات مدیدانندد کده بدا
توجه به قابلیتهای زياد ،جهان را به يک شهر کوچک تبديل کرده است ولدی فضدای
سايبری با وجود مزايای زياد و اثار مثبت فدراوان ،منشدت تهديددهايی جددی بدرای کلیده
افراد ،سازمانها و کشورهای جهان است (جلالی ،1071 ،ص  )9فضای سدايبری دارای
ويژگیهای خاصی مانند هزينه پايین ورود ،گمنامی و سدهولت انجدام اعمدال مختلدف،
جهددانی و فرامددرزی بدودن ،دسترسددی دائدم و اسددان بده اطلاعدددات ،جددذابیت و تندددوع،
وابستهنبودن به زمان و مکان خداص ،سدددهولت و سدرعت بالدای تبدادل اطلاعدات اسدت
(شاهمحمدی و اکباتانی ،1071 ،ص  )29اين ويژگیها علاوه بر اينکه سبب مهداجرت
جرايم از فضای فیزيکی بده فضدای مجدازی شده است ،موجدب بدروز جرايم نوينی نیدز
شده است که قابل مشايسه با هیچيدک از جددرايم موجددود نبدوده و از نظدر دامنده تدتثیر،
بسددیار خطرنددا تددر اسددت (شدداهمحمدی و تدداهو ،1070 ،ص  )155در نتیجدده ارتکددا
جدرايم در فضای مجازی به سرعت درحال افزايش است و امار پلدی
موضوع است (سايت پلی

فتدا 1بیدانگر ايدن

فتا)

باتوجه به روندد رو بده رشدد وقدوع جدرايم سدايبری و مسدیلیت پلدی

فتدا در کشدف و

پیشگیری از جرايم سايبری ،تحلیدل جدرايم سدايبری بدهمنظور بررسدی علدل وقدوع ايدن
______________________________________________________
 .1پلی

فضای تبادل اطلاعات نیروی انتظامی
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جرايم و ارائه راهکارهای پیشگیرانه ضروری است در ايدن پدژوهش ،بدا تحلیدل جدرايم
سايبری ،ريشهها و علل وقوع ايدن جدرايم بررسدی ،تدا از ايدن طريدا بتدوان راهکارهدای
پیشگیرانه ارائه داد در واقع اگر پلی

فتا بداند چه افراد با چه ويژگیهايی از نظدر سدن،

جنسیت ،سطح تحصیلات ،مرتکب يا قربدانی جدرايم اخلداقی سدايبر میشدوند ،میتواندد
راهکارهای پیشگیرانه موثری برای انها ارائه دهد
برای تحلیل جرايم ،روشهای مختلفی ارائده شدده اسدت کده روش دادهکداوی يکدی از
رويکردهددای مددوثر در تحلیددل دادههددای جددرايم اسددت در دهدده اخیددر از دادهکدداوی در
سازمانهای پلیسی خارج و داخل کشور نیز استفاده شده است با وجود بانک اطلاعدات
جرايم سايبری در پلی

فتا و لزوم تحلیل جرايم سدايبری ،هددف ايدن پدژوهش تحلیدل

جرايم سايبری حوزه اخلاقی با استفاده از روش دادهکاوی است تدا از ايدن طريدا بتدوان
راهکارهای موثری برای پیشگیری از جدرايم سدايبری ارائده داد در ايدن پدژوهش سد ی
میشود به اين پرسش پاسخ داده شود که چگونه میتدوان بدا اسدتفاده از تحلیدل جدرايم
سايبری حوزه اخلاقی مبتنی بر دادهکاوی ،علل وقوع اين جرايم را ريشهيابی کرد
از نظدر پیشدینه میتددوان گفدت دادهکداوی دارای کدداربرد وسدیع در حوزههدای مختلددف
ازجملده صدن تی ،پزشدکی ،ارتباطدات ،کشداورزی ،اندروی ،علدوم اجتمداعی ،فرهنگددی،
سیاسی ،اقتصادی ،بازرگدانی ،نظدامی و اموزشدی اسدت ،بهگوندهای کده امدروزه مدرز و
محدوديتی برای کاربرد اين دانش در نظر گرفته نمیشود در حوزه دادهکداوی جدرايم
کارهای خوبی انجام شده است که در ادامه به برخی از انها پرداخته میشود
 -1فنونهای دادهکاوی در دستهبندی جررامم سرایبری :دادهکداوی و مدديريت
جرايم سايبری يک برنامه جالب اسدت کده در ان نشدش مهمدی در مدديريت اطلاعدات
جرمشناختی ايفا میکند در اين پژوهش فنون دادهکاوی برای تحلیدل دادههدای و از
طريا کلاسبندی و خوشهبندی جرايم سايبری مورد استفاده قرار گرفدت در سدناريوی
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پیشنهادی ،ويژگیها و روابط را در صفحه و استخراج و سناريوی جدرم را بازسدازی
میکند (ساهو)2519 ،1
-2استفاده از دادهکاوی در جررایم سرایبری :در سراسدر جهدان ،افدراد زيدادی در
حوزههای مختلف دسترسی بده اينترندت دارندد هنگدامی سدروي گرها خددماتی را در
اختیار کاربران قرار میدهند ،عملکردی وجود دارد که میتدوان ف الیدت کداربران رادر
فايلهای شرح وقايع 2مشداهده کدرد ايدن فايلهدا شدامل شدرح مفصدلی از ف الیتهدای
کدداربران در شددبکه ماننددد ادرس  ،IPزمددان ورود و خددروج ،رفتددار کدداربر و را نشددان
میدهد حملات مختلفی در اينترنت وجود دارد تمرکز اين پژوهش حملدات DDOS

با کمک فنون تشخیص الگو در دادهکاوی است  DDOSيک حمله بسدیار خطرندا
است که به منابع اطلاعاتی يک سازمان اسدیب میرسداند ،ايدن حملده از طريدا ارسدال
پیامهای زياد بهسمت سروي گر انجام میگیرد انان در پژوهش خود در مورد امنیدت
سايبر ،جنايات سايبری ،انواع انها ،تشخیص الگو ،خوشهبندی و شناسايی حملات انکار
سروي

از طريدا دادهکداوی بحدک کردهاندد (علیخدان ،0کمدار پرادهدان 1و فاطیمدا،0

 ،2519صص )0-1
-3کشف آزار و اذیتهرای سرایبری متنری برا اسرتفاده از دادهکراوی :امدروزه
شبکههای اجتماعی و استفاده از ان توسط عموم مردم باعک شده اسدت کده عددهای از
کاربران نااگاه مورد تهديد و تجداوز سدايبری قرارگیرندد کده اسداس ايدن تهديددها بده
اشترا

گذاشتن اطلاعات شخصی در محدیط اينترندت توسدط کداربران اسدت مفهدوم

قلدری اينترنتی و ازار و اذيت اينترنتی از سال  1771و  1770ت ريف شده است اغلدب
______________________________________________________
1. Sahu
2. log
3. Ali Khan
4. Kumar Pradhan
5. Fatima
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تهديدددات اينترنتددی از طريددا شددبکههای اجتمدداعی ،پیامهددای متنددی ،اتا هددای گفتگددو،
رايانامه و ؛ موضوعات مشترکی است که مورد سو استفاده سايبری قدرار میگیرندد و
براساس مشخصههای شخصی افراد نظیر ظاهر فیزيکی ،نژاد و قومیت ،جنسیت و هويت
جنسی ،هوش ،پدذيرش و طدرد اجتمداعی و سداير مولفده اسدت؛ در ايدن پدژوهش يدک
نظرسنجی از کاربران انجام و شبیهسازی در شبکههای اجتماعی صورت گرفته اسدت تدا
بتوان با استفاده از دادهکاوی از کداربران مراقبدت کدرد (سدینشال ،2510 ،1صدص -069
)067
-4شناسایی رهبران شبکههای جنایی برا اسرتفاده از درخرت ان ران شربکههای

جنایی :کمال تاها ،2از درخدت پنهدان يدک شدبکه جندايی بدرای شناسدايی رهبدران ان
استفاده کردند انها سیستم تحلیل فانزيک به نام «ای سی ال فايندر» 0جهدت شناسدايی
اعضای تاثیرگذار 1يک سازمان جنايتکار م رفی کردند محششان جنايی م مولدا بدهدنبال
شناسايی اعضای تاثیرگذار سازمانهای جنايتکار هسدتند ،زيدرا حدذف انهدا بده احتمدال
زياد مانع عملیات خرابکارانه اين سازمانها میشود «ای سی ال فايندر» ،ابتددا شدبکهای
را براسدداس دادههددای ارتبددا موبايددل مددرتبط بددا گزارشهددا و حددوادا جددرايم سددازمان
جنايتکار ،ايجداد میکندد سدپ

يدک درخدت حدداقل در شدبکه ايجداد میکندد ايدن

درخت ،با ت یین رأسهای مهم در شبکه اعضای تاثیرگدذار را شناسدايی میکندد (تاهدا،
 ،2519ص )100-110
 -5سیستم بصری برای جرمکراوی در فضراهای براز سراسرر دانشرکده :ايددين
پاتريک شیا 5درخصوص موضوع ايمنی در دانشکدهها پژوهش کردندد وی دو هددف
______________________________________________________
1.Singhal
2. Kamal Taha
3. ECLfinder
4. influential
5. Aidan Patrick Shea
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عمده را در پژوهشهای خود دنبال کردند جمعاوری دادههدا بهصدورت بیدرند

از

پايگاههای دانشکدهها انجام شد؛ سپ  ،يک ابزار بصری که جنايات محوطه دانشگاه و
اطراف ان را نشان دهد ،ايجاد شد انان نششه متحدر

مداهوارهای ارائده کردهاندد کده

نشاندهنده تکامل چدالش جدرم در محوطده دانشدگاه و اطدراف ان اسدت (شدیا،2519 ،
صص )0-1
 -6تشخیص اطلاعات مشکوک در وب با استفاده از فنرون دادهکراوی جررایم:

حسینخانی و همکاران ،درخصوص استخراج اطلاعات مفیدد بدا اسدتفاده از دادهکداوی
برای پیداکردن نشا جرمخیز و پیشبینی روند جرم و جنايت پژوهش کردندد اندان بدا
اين فرض کده يدک صدفحه و مجرمانده میتواندد بدهعنوان زنجیدرهای از اقددامات بدا
مجموعهای از ويژگیهای پنهان مورد توجده باشدد ،اطلاعدات و را از منظدر حدوادا
تجزيه و تحلیدل کردندد بیشدتر مسدتندهای ديجیتدالی از دادههدای متندی مانندد رايانامده،
صفحات و و سدیاهههای گفتگدوی بدرخط جمدعاوری شدد پژوهشدگر از ابزارهدای
جستجو برای کشف و استخراج اطلاعات مفید از بین مدر ها و مستندها استفاده کدرد
(حسینخانی و همکاران ،2511 ،ص )11-02
 -7تحقیقات انجامشرده در روزه دادهکراوی در نیرروی انتمرامی :در نیدروی
انتظامی نیز پژوهشهايی درخصوص دادهکاوی در جدرايم انجدام شدده اسدت بدهعنوان
مثال کیوانپور و همکاران در پژوهش خود ،عمل تطابا جرم را بر روی متغیرهای جرم
غیرفضايی ي نی متغیرهای رفتاری جرم انجام دادند بدرای مثدال ،در نرمافدزار پلی يدار،
متغیرهای جرم سرقت از منازل در چهار گروه نوع محل مورد سرقت ،نحوه ت املهدای
مجرم با محدیط سدرقت ،شدیوه ورود و ابدزار مدورد اسدتفاده مجدرم دسدتهبندی شددهاند
(احمدوند و اخوندزاده ،1037 ،صص  22-11و کیوانپدور و همکداران  ،1033صدص
)119-73
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پولادی ،درخصوص کشف ارتباطدات میدان جدرايم و مولفدههای مختلفدی مانندد شدغل،
محددل خدددمت ،تحصددیلات ،درجدده و جايگدداه پددژوهش کددرد او بددا اسددتفاده از فنددون
دادهکاوی ،الگوهای جرم را اسدتخراج کدرد تدا از طريدا بررسدی علدل و انگیدزه انجدام
جرايم ،بتواند راهکارهای پیشگیرانه را ارائه کند پولادی در پژوهش خدود از مددلهای
کلاسبندی درخت تصمیم  CHAID ، CART، QUEST ، C5و شبکههای عصدبی
استفاده کرد و با مشايسه الگوريتمهای يادشده توسط نرمافزار دادهکاوی ،الگوريتم C5

را بهعنوان بهترين الگوريتم انتخا کردند وی در پژوهش خود قوانین منجر بده وقدوع
جرايم کارکنان را ارائه کرد (پولادی)1076 ،
شدداهمحمدی و عباسددی در پژوهشددی بدداعنوان بررسددی عوامددل مددوثر در تصددادفات درون
شهری با استفاده از روشهای دادهکاوی ،عوامل موثر در تصدادفات درونشدهری شدهر
اصفهان را بررسی کردهاند برای تحلیل اطلاعات از کشف قوانین انجمنی تکنیک سدبد
خريد و تولید درخت اشیا مکرر  FP-Growthاستفاده کردند نتايج نشان داد ويژگی
های موثر در بروز تصادف بهترتیب  )1عجلده و شدتا  )2 ،اسدتفادهنکردن از کمربندد و
کلاه ايمنی )0 ،بیتوجهی به جلو )1 ،نبود شانه راه )0 ،تجهیزنبودن خودرو به تجهیدزات
ايمنی هستند (شاهمحمدی و عباسی ،1079 ،ص )162-100
مبانی نمری
جرایم سایبری .واوه سايبر از يک لغت يونانی 1بهم نی سکاندار 2يا راهنما مشدتا شدده
است در طی توس ه شبکههای رايانه بهخصوص اينترنت ،واوههدای ترکیبدی بسدیاری از
کلمه سايبر بهوجود امدده اسدت مانندد :فضدای سدايبر ،0شدهروند سدايبر ،1پدول سدايبر،1
______________________________________________________
1.Kybernetes
2.Sculls
3.Cyberspace
4.Cybercitizen
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فرهن

سايبر ،2تجارت سايبر ،0جرم سدايبر 1و

ايدن واوه نخسدتین بدار توسدط ويلیدام

گیبسددون نويسددندد داسددتانهای علمددی  -تخیلددی در کتددا نورومنسددر 0بکددار بددرده شددد
(شاهمحمدی و تاهو ،1070 ،ص )150
جرايم سدايبری يکدی از پیشرونددهترين جرائمدی اسدت کده بدا سدرعت زيداد در حدال
پیشرفت است اين در حالی است کده همگدام بدا پیشدرفتهای علمدی بدهويژه در زمینده
رايانه و اينترنت ،عدهای برخلاف خدمتگزاران بشريت که به فکر استفادههای مثبت از
فناوریها هستند به فکر سو استفادهاند فضای سايبر با ويژگیهدای خداص ان از جملده
ارتبا سريع و اسان بین افراد و دسترسدی بدهعنوان منبدع اطلاعدات باعدک پیشدرفتهای
بزرگ در روابط اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسدی و فرهنگدی حداکم بدر افدراد شدده اسدت
همانند دنیای فیزيکی و مادی ،در اين فضا نیز افرادی يافت میشوند کده بندا بده نیدات و
انگیزهها و اهداف خاص سد ی دربدرهمزدن نظدم ايدن اجتمداع مجدازی دارندد فضدای
مجازی بهدلیل امنیت ناکافی و طبی ت مجازی ،فرصت مناسبی را در اختیار افدراد مجدرم
قرار میدهد جرائم در اين فضا نیز گاهی متفاوت و خداص فضدای مجدازی هسدتند در
فضای سايبر کشف جرم و پیگیری مجرم غالبا پیچیدهتر از جرائم فضای فیزيکی اسدت
نگرانی عمده در اين فضای مجازی در رابطه با انتشار سريع اطلاعات ،تخريب اطلاعدات
و سو استفاده از ان است انگیزههای جديد مجرمان باعک تنوع و بروز جرائم متندوعی
در اين فضا شده است و هر روز بايد منتظر ظهور جرمدی ندو بدا شدیوهای جديدد در ايدن
دنیای مجازی باشیم (بوربور ،1070 ،ص )10-3
1. Cyber cash
2.Cyber culture
3.Cyber business
4.Cybercrime
5.Neuromancer
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دادهکاوی :دادهکاوی شامل استفاده از ابزارهای پیشرفته تحلیدل داده بدهمنظور کشدف
الگوهای م تبر ،از قبل ناشدناخته و روابدط موجدود در مجموعده دادههدای بدزرگ اسدت
(اسماعیلی ،1071 ،ص  )10دادهکاوی ترکیبی از شیوههای يادگیری ماشدین ،تشدخیص
الگددو ،امددار ،نظريدده پايگدداه داده و تلخددیص و ارتبددا بددین مفدداهیم و الگوهددای جالددب
بهصورت خودکار از پايگاه داده سازمانها و شدرکتهای بدزرگ اسدت هددف اصدلی
دادهکاوی کمک بده فرايندد تصدمیمگیری از طريدا اسدتخراج داندش از دادههدا اسدت
(الپايدين )2515 ،1دادهکاوی فرايند کشدف قدوانین و داندش ناشدناخته و مفیدد از انبدوه
دادهها و پايگاه داده است انجام عملیات دادهکاوی شامل (لین و همکاران)1 :)2512 ،2
جداسازی داده مفید از داده بیگانه )2 ،يکپارچهسازی دادههای مختلف تحت يک قالب
واحد )0 ،انتخا داده لازم از میان ديگدر دادههدا )1 ،انتشدال داده بده محدیط دادهکداوی
برای کشف قوانین )0 ،ايجاد مدلها و الگوهای مرتبط بوسیله روشهای دادهکداوی)6 ،
ارزيابی مدل و الگوهای ايجادشدده بدرای تشدخیص مفیددبودن انهدا و  )9انتشدار داندش
استخراجشده به کاربران نهايی است
روششناسددیهای بسددیاری بددرای پیادهسددازی دادهکدداوی ،مطددرح اسددت از انجددا کدده
روششناسی کريسپ 0همواره بهعلت داشتن رويه واحد در کل طرحهای دادهکداوی و
برخورداری از جام یت و مشبولیت از سوی متخصصدان دادهکداوی يکدی از روشهدای
بسیار قوی در حوزه دادهکاوی است و همچنین سازگاری ان با رويکرد پژوهش ف لدی،
از روند کلی مدل استاندارد کريسدپ و گامهدای ان در اجدرای طدرح حاضدر ،اسدتفاده
میشود کريسپ يک روش اسدتاندارد دادهکاوی است کده در اواخدر سدال  ،1776سده
شرکت بزرگ «دايملر کرايسلر (بندز)»« ،اس پدی اس اس» و «ان سدی ار .ان» را ايجداد
______________________________________________________
1.Alpaydin
2.Lin et al.
3.CRISP
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کردهاند (چپمن 1و همکاران )2555 ،اين روش ،يک مددل فراينددی بدرای دادهکداوی
ارائه میدهد که مدروری بدر چرخدة حیات هدر طدرح دادهکداوی اسدت چرخدة حیدات
يک طرح دادهکاوی ،شامل شدش مرحلدده اسددت :گامهدای شدناخت سیسدتم ،شدناخت
دادهها ،امادهسازی دادهها ،مدلسازی ،ارزيابی و توس ه مدل هرکدام از اين گامهدا بده
زيربخشهايی تشسیم میشود (احمدی و وحیدبسط ،1037 ،ص )16
الف -شرناخت کسر وکار :در گدام اول ،ابتددا بده شدناخت کسدبوکار مدورد نظدر
پرداخته میشدود سدپ

اهدداف و عوامدل موفشیدت کلیددی ان ت یدین شدده و دوبداره

اهداف کسبوکار بازنگری میشود
ب -شناخت دادهها :عبارت اسدت از جمدعاوری دادههدای اولیده ،توصدیف دادههدا،
بازرسددی و بررسددی دادههددا و اعتبارسددنجی کیفیددت دادههددا کددارايی دادهکدداوی بددهطور
مستشیم با دادههای مورد استفاده مرتبط است
ج -آمادهسازی دادهها :گام امادهسدازی دادههدا عبدارت اسدت از انتخدا دادههدا،
پا سددازی دادههددا ،امادهسددازی دادههددا جهددت دادهکدداوی ،مجتمددع کددردن انهددا و
قالببندی دادهها و جمعاوری و محافظت از دادهها ،گام بسیار مهمی است
د -مدلسازی :در اولین قدم از مدلسازی بايد روش مناسب را انتخا کرد انتخدا
روش مناسددب بسددیار ت یینکننددده اسددت بددا توجدده بدده گسددتردگی و تنددوع روشهددای
مدلسازی و وجود الگوريتمهای بسیار زياد در هر روش مدلسدازی ،در ايدن بخدش بدا
توجه به اهداف طرح ،کیفیت و کمیت دادههای در دسترس و قابل اسدتفاده و همچندین
اولويتهای کسبوکار ،س ی میشود مدل مربوطه انتخدا شدود (شدیرر ،2550 ،2ص
)19
______________________________________________________
1.Chapman
2.Shearer
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ه -ارزیابی :نتايج ارزيدابی باعدک بهبدود مددل شدده و مددل را قابدل اسدتفاده میکندد
مشاهدات و استنتاجهای مجری میتواند بهعنوان يک بخدش از ارزيدابی مدورد اسدتفاده
قرار میگیرد (اسکندری و همکاران ،1033 ،ص )05
و -بکارگیری و ایادهسازی مدل :در اين گام اين طرح دوباره بررسی شده و مددون
میشود علاوه بدر ان ،نظدارت و نگهدداری پد

از اتمدام طدرح نیدز در ايدن گدام تهیده

میشود (شیرر ،2550 ،ص )22
روشهای دادهکراوی :روشهدای دادهکداوی مطدابا شدکل زيدر بده دو دسدته کلدی
روشهای پیشبینانه و روشهای توصیفی تشسدیم میشدوند کده بدا توجده بده اسدتفاده از
روشهای پیشبینانه در اين پژوهش ،بهطور اجمالی اين روش م رفی میشود
دادهکاوی ایشبینانه :ايدن روش بدا اسدتفاده از مجموعده دادههدا ،مددلهايی را بدرای
توضیح سیستم تولید میکند که با استفاده از انها میتوان عملکرد متغیرهای مختلدف را
پیشبینی کرد ايدن روش دارای فرايندد دو مرحلدهای اسدت در مرحلده اول يدک مددل
ساخته میشود که مجموعهای از کلاسهای دادهای يا مفاهیم را مشدخص میکندد ايدن
مرحله را يادگیری 1مینامند در اين مرحله الگوريتم کلاسبندی ،يک مدل را با تحلیدل
يک مجموعه اموزشی 2که شامل مجموعهای از سطرهای پايگاه داده است ،میسدازد و
برچسددب کلاسهددای مربددو بدده ايددن سددطرها را مشددخص میکنددد مجموعدده اموزشددی
بهصورت تصادفی از پايگداه داده انتخدا میشدود از انجدايی کده برچسدب هدر سدطر
اموزشی در اين مرحله مشخص است ،اين مرحله يادگیری نظارتشده 0نامیده میشود
در مرحله دوم ،از مدل ساختهشده برای کلاسبندی استفاده میشود يادگیری میتواندد
برچسددب کلدداس هددر سددطر را پیشبینددی کنددد همچنددین در ايددن مرحلدده میددزان دقددت
______________________________________________________
1.Learning
2.Training Set
3.Supervised Learning
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کلاسبندی کننده تخمین زده میشود برخی از الگوريتمهای رايدج در ايدن فدن شدامل
 K ،C0نزديکترين همسايه ،1شبکه عصبی و بیدزين اسدت کده در ادامده بحدک میشدود
(اسماعیلی ،1070 ،ص )10

شکل  .1فنون و روشهای یادگیری مدل در دادهکاوی (دون م)2002 ،

از انجا که مشادير هدف پژوهش حاضر گسسته است ،بنابراين در اين پدژوهش از فندون
دستهبندی بدرای دادهکداوی شدامل  )1شدبکه بیدزی؛  )2نزديکتدرين همسدايه؛  )0شدبکه
عصبی و  )1درخت تصمیم استفاده شد
درخت تصمیم :درخت تصمیم يکدی از ابزارهدای قدوی و متدداول بدرای دسدتهبندی و
پیشبینی است و پیشبینی خود را در قالب يکسری قوانین اگر -انگاه توضیح میدهدد
روش کار در درخت تصمیم به ايدن صدورت اسدت کده يدک گدره ريشده در بالدای ان
کشیده شده و برگهای ان در پايین هستند يک رکورد در گره ريشده وارد میشدود و
در اين گره يک ازمون صورت میگیرد تا م لوم شود که اين رکدورد بده کددامیک از
گرههای فرزند (شاخه پايینتر) میرود م مولدا روشهدای مختلفدی بدرای انتخدا ايدن
ازمون اولیه وجود دارد ولی هدف همه انها يکی است بايد روشی را انتخا کرد کده
______________________________________________________
1.KNN
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بهترين جداسازی را در کلاسهای هدف انجدام دهدد ايدن فرايندد ان قددر ادامده پیددا
میکند تا رکورد به گره برگ برسد تمدام رکوردهدايی کده بده يدک بدرگ از درخدت
میرسند در يک کلاس قرار میگیرند همچنین برای رسیدن از ريشه به يک برگ تنهدا
يک راه وجود دارد و ان راه در واقع بیان قانونی اسدت کده بدرای دسدتهبندی رکوردهدا
ايجاد شده است ممکن است ت داد زيادی برگ وجدود داشدته باشدد کده همگدی يدک
کلاس داشته باشند ولی هر برگ برای قرار گدرفتن در دسدته مدورد نظدر علدت متفداوتی
دارد .برای ايجاد درخت تصمیم الگوريتمهای متفاوتی وجدود دارندد کده م روفتدرين
انها عبارتاند از QUEST ،CART، C5 :و  CHAIDشايان ذکر اسدت کده تمدامی
اين روشها برای دستهبندی ،ساختار تشريبا مشدابهی دارندد و هددف همده انهدا بهدسدت
اوردن درختی با کیفیت بالا و نرخ خطای کدم بدرای دسدتهبندی دادههدا اسدت و بیشدتر
تفاوتها در شیوه شاخه زدن و برش شاخهها است
ابزارهای دادهکاوی :پ

از انتخا روش دادهکاوی ،بايد در مورد ابزار دادهکداوی

تصمیمگیری شود ابزارهای مختلفی برای دادهکاوی م رفی شده است در اين پژوهش
از  IBM SPSS MODELERکه نسدخه کامدل شدده نرمافدزار دادهکداوی کلمنتداين
است ،استفاده شد کلمنتاين امکان بهبود تصمیمگیری در عملیات کسبوکار از طريدا
توس ه سريع مدلهای پیشگويانه را میدهد اين ابزار که برای مددل اسدتاندارد-صدن تی
کريسپ طراحی شده است ،از کل فرايند دادهکاوی ،از دريافت دادهها تدا ارائده نتدايج
کسبوکار پشتیبانی میکند کلمنتاين مجموعه متنوعی از روشهای مدلسازی را ارائه
میدهد روشهای قابل دسترس در ايدن نرمافدزار امکدان اسدتخراج اطلاعدات جديدد از
دادههای موجود را میدهد

1

روش اژوهش
______________________________________________________
1.http://www.Spss.com/clementine/CLEMENTINE ® 1221 APPLICATIONS
GUIDE
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اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ندوع تحلیدل محتدوا اسدت کده بدا رويکدرد
دادهکاوی انجام میشود جام ه اماری پدژوهش ،جدرايم سدايبری اسدت حجدم نمونده،
جددرايم اخلدداقی فضددای سددايبر در سددالهای  1037تددا  1071اسددت در ادامدده دادههددای
جمع اوری شده در بانک اطلاعاتی پلی

فتا نیروی انتظامی در حوزه جرايم اخلداقی ،از

سالهای  1037تا  1070تحلیل و الگوهای وقوع جرم شناسدايی شدد جهدت دادهکداوی
جرايم اخلاقی فضای سايبر ،ابتدا بايد دادهها پیش پردازش شده و به شدکلهای مناسدب
بدرای اسددتفاده در نرمافزارهددای دادهکداوی درامددد در مراحددل پدیش پددردازش دادههددا،
دادههای دارای خطاها و دادههای گم شده بايد بهنحو مناسب پا سازی و اصلاح شدد
فرايند پا سازی داده ،شامل تکمیل مشدادير مفشدود ،هموارسدازی دادههدای مغشدوش،
شناسايی و حذف نشا دورافتاده و برطرف کردن تناقضهای موجود بین دادهها اسدت
اين پا

سازی ،با حذف کل رکورد ،حذف داده متناقض يا جايگزينی مشداری بهجای

اين داده ،امکانپذير است در مرحله ب دد براسداس فندون دادهکداوی و در

و پدويش

دادهها  ،الگوريتم و نرمافزار مناسب انتخا و دادهها تجزيه و تحلیل شده و تحلیلهدای
اولیه بهدست امد درنهايت از بین قواعدد بهدسدت امدده ،ارزيدابی الگوريتمهدای بکدار
رفته ،نتدايج بدسدت امدده تفسدیر شدد برخدی از انجدام مراحدل امادهسدازی دادههدا در
نرمافزار اکسل انجام شد
فرایند اژوهش :با توجه به اينکه اين پژوهش براساس روششناسی کريسپ انجام شده
است؛ گامهای پژوهش حاضر براساس اين روششناسی انجام شد
الف -استخراج دادههای جرایم از سیستم جامع الیس فترا دادههدا در ايدن باندک
اطلاعات در چهار دسته اطلاعات کلی ،فردی ،ادله ديجیتال و پرونده ثبدت میشدود کده
شامل فیلدهای گوناگون است ولی بدا توجده بده هددف طدرح ،سدن ،جنسدیت ،مددر
تحصیلی ،وض یت تاهل ،شغل مجرم و قربانی و سال وقوع جرم برای تحلیل بهتر جرايم
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اخلاقی فضای سايبر با استفاده از دادهکاوی از بین ويژگیهای ثبت شده در پايگداه داده
انتخا شد
ب -آمایش دادهها :دادهها در نرمافزار اکسل جمعاوری و با استفاده از اين نرمافدزار،
دادهها محدودسازی و رکوردهای خاص بررسی شدد تدا قبدل از بکدارگیری دادههدا در
نرمافددزار دادهکدداوی  ،IBM SPSS MODELERدادههددا امادهسددازی شددوند؛
بهطوریکه بخش اعظمی از زمان اين پژوهش صرف امادهسازی و پالايش دادهها شدد
پد

از امادهسددازی دادههددا ،بددا توجدده بدده اينکدده دادههددا در نرمافددزار اکسددل ،تهیدده و

امادهسازی شد ،دادهها وارد نرمافزار دادهکاوی شدند قبل از مدلسازی دادههدا ،بدرای
در

بهتر از دادهها ،نمايش گرافیکی هريک از ويژگیها ارائه شدد کده در ادامده بیدان

میشود
ج -انتخاب مدل و مدلسرازی :در ايدن پدژوهش ،بدا توجده بده اينکده متغیدر هددف
پژوهش (موضوع جرم) ،گسسته است؛ فندون و مددلهای بکدار رفتده در ايدن پدژوهش،
مدددلهای دسددتهبندی (روش بددا ندداظر) اسددت در ادامدده دادههددای پددژوهش براسدداس
الگوريتمهای مدلهای با نداظر ،مدلسدازی و بهتدرين مددل براسداس دقدت ان انتخدا
میشود
د -انجام دادهکاوی :پ

از اجرای مدل ،عملیات دادهکداوی بدر روی دادههدا انجدام

شده و نتیجه در محیط نرمافزار نشان داده میشود با کلیک بدر روی نتیجده دادهکداوی،
میتوان فیلدهای تاثیرگذار در عملیات دادهکاوی را به همراه قوانین خروجی اسدتخراج
کرد که در يافتههای پژوهش ارائه میشود
یافتههای اژوهش
در اين بخش يافتههای حاصل از اجرای فرايند پژوهش در پنج بند ارائه میشود
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-1نمایش گرافیکی ویژگیهای دادههای جرایم اخلاقی فضرای سرایبر .نمدايش
گرافیکی ويژگیهای حاوی اطلاعات مفید و قابل بررسدی اسدت کده بده بخشدی از ايدن
نمودارها در ادامه اشداره میشدود مطدابا نمدودار  ،1فراواندی نشدش شداکیها در باندک
اطلاعاتی جرايم اخلاقی فضای سايبر بالاتر است که اين امدر بیدانگر يدک بده چندد بدودن
نسبت مجرمان به شاکیان در برخی از پروندههای جرايم اخلاقی است

مجرم

نقش فرد

شاکی

نمودار  .1فراوانی نقش فرد

مطابا نمودار  ،2جرايم اخلاقی کد 15و ( 11ساير هتدک حیثیدت و مزاحمدت اينترنتدی)
دارای بالدداترين فراوانددی و کددد  0و ( 3تحريددک دسددتیابی مسددتهجن و توزيددع مسددتهجن
سازمانيافته) دارای کمترين فراوانی هستند همانطورکه در بخشهای قبلی مطرح شد،
در برخی از روشهای دادهکاوی ،میتوان دادههای با فراوانی بسیار کم نسدبت بده کدل
دادهها (دادههای نويز) را حذف کرد ،ولی در اين طرح بهدلیل حساسیت نوع جرم ،بايد
تمددام جددرايم تحلیددل و ريشددهيابی شددود بددهعنوان مثددال جرمددی ماننددد توزيددع مسددتهجن
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سازمانيافته ،گرچه دارای فراوانی بسیار کم است ولی از ارزش بسیار بالدايی برخدوردار
است؛ بنابراين از حذف اين رکورد خودداری میشود

ارسال محتويات مستهجن

انتشار فیلم خصوصی

تحريک منافی عفت

تحريک انحرافات جنسی

تحريک دستیابی مستهجن

انتشار فیلم مستهجن

تولید محتويات مستهجن

توزيع مستهجن سازمانيافته

ساير جرائم اخلاقی

ساير هتک حیثیت

مزاحمت اينترنتی

انتسا برخلاف حشیشت

نمودار  .2فراوانی موضوعهای جرم

مطابا نمدودار  ،0افدراد بدا مشداغل کدد  1و ( 3ازاد ،دانشدجو) در جدرايم کدد  11و 12
(مزاحمت اينترنتی ،انتسا برخلاف حشیشت) بیشترين فراوانی را دارند
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نمودار  .3رابطه بین شغل فرد و موضوع جرم

مطابا نمودار  ،1فراوانی مجرمان در مردان بیش از سه برابر زنان است

نمودار  .4فراوانی مجرمان جرایم سایبری براساس جنسیت

مطابا نمودار  ،0قربانیان جرايم کد  2 ،11 ،15و ( 12انتشار فیلم خصوصی ،ساير هتدک
حیثیت ،مزاحمت اينترنتی ،انتسا برخلاف حشیشت) دارای بالداترين فراواندی هسدتند از
طرفی در فراوانی موضوعات جرم در بین قربانیان ،جرايم کد  9 ،0 ،1و ( 3تحريدک بده
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انحرافهددای جنسددی و امددوزش ان ،تحريددک بدده دسددتیابی بدده محتواهددای مسددتهجن و
امدوزش ان ،تولیددد محتواهدای مسددتهجن بده قصددد م املده يددا تجدارت ،تولیددد و توزيددع
محتواهای مستهجن بهصورت سازمانيافته) دارای فراوانی بسیار پايین است؛ اين مطلدب
بیانگر اين است که در اين موضوعات ،کشف جرم بهصورت پیشدستانه توسدط پلدی
با رصد فضای مجازی يا گزارش های بدون شکايت شاکی حشیشی ،صورت میگیرد

نمودار  .5فراوانی موضوعات جرم در بین قربانیان جرایم سایبری

نکته حائز اهمیت در تحلیل نمودارهای حاضدر اينکده ،نمودارهدای ارائده شدده در ايدن
پژوهش را میتوان از جنبههای مختلف بررسی و تحلیل کرد ولدی بدهدلیل طولانیشددن
مطالب ،تمامی جوانب امر بررسدی نشدده و میتدوان از ان در پژوهشهدای اتدی بدرای
ريشهيابی جرايم بهصورت مجزا استفاده کرد
مطابا نمودار  ،6افراد با تحصیلات کارشناسی در کد جرم  11 ،15 ،2و ( 12انتشار فدیلم
خصوصی و خانوادگی ،ساير هتک حیثیت و نشر اکاذيب ،مزاحمدت اينترنتدی ،انتسدا
اعمالی برخلاف حشیشت) دارای بیشترين فراوانی (قربانی) هستند
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نمودار  .6رابطه بین تحصیلات قربانیان و موضوع شکایت

مطابا نمودار  ،9افراد با سن  05-11سال در کد جدرم  15و ( 11سداير هتدک حیثیدت و
نشر اکاذيب ،مزاحمت اينترنتی) و افراد با سن  20-21سال در کد جدرم ( 2انتشدار فدیلم
خصوصی و خانوادگی) دارای بیشترين فراوانی (قربانی) هستند

نمودار  .7رابطه بین سن قربانیان و موضوع شکایت
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-2ارزیابی مدل :در اجرای مددل بدر روی دادههدای جدرم ،دو جددول ارائده میشدود
جدول اول ،جدول دقت مدل است که در ان میزان درستی در دادههای ازمون ،بیدانگر
دقت مدل و میزان اتکا به نتدايج ان اسدت جددول دوم ،جددول اشدفتگی مددل اسدت
جدول اشفتگی بیانگر اين است که مدل در پیشبینی درست انواع متغیر هدف ،چشددر
موفدا بدوده اسدت درنهايدت مددلی کده دارای دقدت بالدا و مداتري

اشدفتگی مناسددب

(پیشبینی دقیا تمام موضوعات جرايم اخلاقی فضای سايبر) باشد؛ قابل اتکا است
در ايددن پددژوهش ،درختهددای تصددمیم  ،CART ،CHAID ،C5شددبکه عصددبی و
نزديکترين همسايه بر روی دادههای جرايم اخلاقی سايبری اجرا شد کده نتدايج حاصدل
نشددان داد درخددت تصددمیم  C5بهتددرين دقددت را در ارزيددابی مدددل دارا اسددت بددهدلیل
محدوديت فضا ،جداول مربو به اجرای ساير روشها ارائه نشده است
مطابا جدول زير ،دقت درخت تصمیم ( C5کده مربدو بده دادههدای امدوزش اسدت)
 62/17درصد است که دقت نسبتا خوبی است درخت يادشده  0251کلاسبندی اشتباه
برای دادههای ازمون و  12030کلاسبندی اشتباه برای دادههای اموزش داشته است
جدول  .1دقت درخت C5
بخش

ماتري

آموزش

آزمون

درست

0261

 62/17درصد

21109

 62/91درصد

نادرست

0251

 09/31درصد

12030

 09/27درصد

جمع

3160

 155درصد

0091

 155درصد

اشفتگی درخت تصمیم مدل  C5نشان میدهد که اين درخت تمدامی جدرايم

را پیشبینی کرد ولی در برخی از جرايم پیشبینی با دقت کمدی همدراه اسدت بندابراين
بهترين مدل برای پیشبینی جرايم سايبری درخدت تصدمیم مددل  C5اسدت ولدی بدرای
اطمینان بیشتر به قوانین خروجی ،همچنان دقت اين مدل نیز پايین است و بايد روشدی را
ارائه کرد که اين مدل بتواند با دقت بالاتری دادهها را پیشبینی کرد
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 -3روش افزایش دقت مدل در دادهکاوی دادههرای ایییرده :پد

از اجدرای

دادهکاوی در مرحله ب دی از فرايندد کريسدپ ،بايدد مددل ارزيدابی شدود مطدابا نتدايج
ارزيابی مرحله قبل از انجا که دقت درخت تصمیم  C5پايین بود ( 60درصد) ،درنتیجه
برای افزايش دقت دادهکاوی ،دو مرحله تحلیل دادهها بهشرح زير انجام شد:
 درخت تصمیم  C5بهطور جداگانه بر روی دادههدای مجدرم و قربدانی اجدرا و
دقت حاصل بررسی و نتايج ،بهینه نبود
 در اين مرحلده ،بدرای افدزايش دقدت مددل ،دادهکداوی بدر روی اندواع جدرايم
اخلاقی فضای سايبر بهصورت جداگانه و متوازن اجرا شد که نتدايج نشدان داد
دقت به مشدار قابل توجهی افزايش میيابد بهطور نمونه دقت بدرای دادههدای
جرم ارسال محتواهای مسدتهجن و مبتدذل مطدابا جددول  ،2بده مشددار 39/13
درصد افزايش يافت
جدول  .2دقت درخت  C5بر روی دادههای جرم ارسال محتواهای مست جن و مبتذل
بخش

آموزش

آزمون

درست

672

 39/13درصد

2636

 33/60درصد

نادرست

77

 12/02درصد

011

 11/00درصد

جمع

971

 155درصد

0505

 155درصد

-4رتبهبندی مشخصههای ورودی تاثیرگذار بر نوع جرایم اخلاقی فضای
سایبر :يکدی ديگدر از نتدايج مهدم حاصدل از اجدرای مددل بدر روی دادههدا ،رتبهبنددی
مشخصههای فردی تاثیرگدذار بدر روی جدرايم اخلداقی فضدای سدايبر اسدت در فرايندد
دادهکاوی جرايم اخلداقی فضدای سدايبر ،در اجدرای هدر مددل مشخصدههای تاثیرگدذار
متفاوت بوده است همانطور که در بخشهای قبلی مشخص شد ،مدل درخت تصدمیم
 C0بهترين مدل برای دادههای ثبت شده در جرايم اخلاقی فضای سايبر اسدت و قدوانین
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ان قابل اطمینان است بندابراين مشخصدههای ورودی تاثیرگدذار نیدز بدا اسدتفاده از ايدن
مدل ،رتبهبندی میشود که در شکل زير نشان داده است

شکل  .3مشخصههای تاثیرگذار بر روی دادههای جرایم اخلاقی فضای سایبر

همانطورکه در شکل  0مشخص است ،مشخصههای تاثیرگذار بر روی دادههای
پژوهش حاضر به ترتیب شغل ،تحصیلات ،جنسیت ،سن ،تاهل و نشش فرد است که بنا
به ان ،ويژگی شغل ،بیشترين تاثیر را در جرايم اخلاقی فضای سايبر دارد
 -5قوانین استخراجی از اجرای مدل :با اسدتفاده از ايدن قدوانین میتدوان پیشبیندی
کرد که چه افرادی با چه ويژگیهايی مرتکب چه جرايمی میشوند يدا در کددام جدرم
اخلدداقی سددايبری ،قربددانی میشددوند و از ايددن طريددا ،راهکارهددای پیشددگیرانه ازجملدده
اگاهسازی را طرح کرد
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بحث و نتیجه گیری
با توجه به رشد فناوری و افزايش استفاده از فضای سايبر و بدهدنبال ان رشدد جدرايم در
اين حوزه ،انجام پژوهشهدای مفیدد و مدوثر در راسدتای پیشدگیری از جدرايم سدايبری،
ضروری است مسئله تحلیل جرايم اخلاقی فضای سايبر و بررسی ريشهها و علدل وقدوع
اين جرايم در اين پژوهش ،مطرح شد هدف اين پژوهش ،تحلیل جرايم اخلاقی فضدای
سايبر بود تا از اين طريا بتوان راهکارهای پیشدگیرانه ارائده داد در ايدن پدژوهش تلداش
شد از طريا تحلیل جرايم و استخراج الگوهای جرم ،مشخص شدود چده افدراد و بدا چده
ويژگیهايی مرتکب چه نوع جدرايم اخلداقی فضدای سدايبر (بدهويژه در حدوزه اخلداقی)
میشوند و چه افرادی با چه ويژگیهايی ،قربانی جرايم اخلاقی فضای سايبر میشوند
بددرای تحلیددل جددرايم در ايددن پددژوهش از رويکددرد دادهکدداوی کدده يکددی از روشهددای
قدرتمنددد در تحلیددل دادههددای جددرم اسددت ،اسددتفاده شددد در ايددران بددا توجدده بدده ايجدداد
سدامانههای اطلاعدداتی در پلدی

و ثبددت اطلاعدات مجرمددان درايدن سددامانهها ،تلاشهددای

مت ددی بهمنظور تحلیل دادههای جرايم مبتنی بر رويکرد دادهکاوی انجدام شدده اسدت
شاهمحمدی و عباسی ،مولفههای تاثیرگذار بر وقوع تخلفات رانندگی را مبتنی بدر روش
دادهکاوی استخراج کردهاند .پولادی ،ارتبا میان جرايم و ويژگیهای شغلی کارکنان
را مبتنی بر روش دادهکاوی بررسی کرده است بنا به بررسیهای انجام شدده در نیدروی
انتظامی تاکنون پژوهشی در مورد رابطه بین ويژگیهای مجرمان و جرايم اخلاقی فضای
سايبر انجام نشده است بنابراين پژوهش حاضر در نوع خود منحصر بفرد اسدت در ايدن
پژوهش براساس روششناسی کريسپ ،شش گام دادهکاوی بدر روی دادههدای جدرايم
اخلاقی فضای سايبر اجدرا شدد قبدل از اجدرای مددلهای دادهکداوی بدر روی دادههدای
جرايم ،برای ارائه ديد بهتر و دقیاتر درخصوص ويژگی دادههای جرايم اخلاقی فضدای
سايبر ،ابتدا نمايش گرافیکی از دادهها ارائه شد در مدلسدازی جدرايم سدايبری ،اغلدب
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الگوريتمهای درخت تصمیم ،نزديکترين همسايه ،شبکه بیزی و شدبکه عصدبی بدر روی
دادههای پژوهش اجرا شد که نتايج نشان داد الگوريتم  C5دارای بالاترين دقت است و
بهعنوان الگوريتم مناسب برای دادههای جرايم اخلاقی فضای سايبر انتخا شد
در ادامه قوانین حاکم بر موضوعات جرايم که جز پرسش اصلی پدژوهش بدوده اسدت؛
استخراج شد اين قوانین حداوی يافتدههای بسدیار غندی در راسدتای پیشدگیری از جدرايم
اخلاقی فضای سايبر است يافتههای اين پژوهش بیانگر اين اسدت کده افدراد بدا مشداغل
ازاد ،خانددهدار و دانشددجو ،بیشددترين جددرايم اخلدداقی فضددای سددايبر را مرتکددب شدددهاند
همچنین افراد با مدار

ديپلم ،کاردانی و کارشناسدی بیشدترين جدرايم اخلداقی فضدای

سايبر را مرتکب شدند از اين دست قوانین ،علاوه بر هوشدیاری پلدی

در مظنونيدابی و

کشف پیشدستانه ،میتوان از جنبههای اموزشی به خانوادهها يا امدوزش در مددارس و
دانشگاهها استفاده کرد بررسی اجمالی قوانین مربو به قربانیان در اين پدژوهش بیدانگر
اين است که افراد با تحصیلات ديپلم و کمتر ،بیشتر قربانی اين نوع جدرم میشدوند ايدن
موضوع نشانگر لزوم افزايش سواد رسانه قربانیان جرايم فضدای سدايبر از طدر مختلدف
است از کاربردهدای جالدب ايدن قدوانین در مخاطبشناسدی جهدت برگدزاری جلسدات
اگاهسازی از قبیل طرح کوا است در اين قبیل طرحهدا ،بسدیار مهدم اسدت کده بدانیدد
طیف مورد بحک ،قربانی چه نوع جرايمی هستند با تحلیل صحیح و منطشی اين قدوانین،
پلی

میتواند با دقت بیش از  91درصد (دقت مدل جهدت دادهکداوی جدرايم اخلداقی

فضای سايبر) پیشبینی کند چه افرادی با چه ويژگیهايی مست د ارتکا يدا در م درض
قربانی شدن چه نوع جرايم اخلاقی فضای سايبر هستند از يافتههای ديگر ايدن پدژوهش،
ويژگیهای تاثیرگذار افراد بر جرايم اخلاقی فضدای سدايبر اسدت کده بده ترتیدب شدغل،
تحصیلات ،جنسیت ،سن ،تاهدل و نشدش فدرد بدوده اسدت کده بندا بده ان ويژگدی شدغل
بیشترين تاثیر را در اين حوزه دارد
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در اين پژوهش برای افزايش دقت مدل در دادههای پیچیده جرايم اخلاقی فضای سدايبر
چند روش بررسی و اجرا شد؛ روشها و مدلهای مختلف دادهکاوی پیشبینانه بر روی
دادههای حاضر ازمون شده است که الگوريتم  C5بهترين روش بوده است؛ ولی دقدت
مدل بر روی دادههای پژوهش حدود  60درصد بود که قابل اتکدا و اطمیندان نیسدت بدا
توجه به اينکه دادههای اين پژوهش مربو به قربانیان و مجرمان جدرايم اخلداقی فضدای
سايبر است؛ در اين مرحله دادههای قربانیان و مجرمان را از هم تفکیک و مددل  C5بدر
روی دادههای جديد اجرا شد؛ ولی دقت مدل افزايش قابل توجهی نداشته است
ایشن ادها
 1ارتشا طرحهای اگاهسازی مانند طرح کوا از طريا تحلیدل قدوانین اسدتخراجی و
استفاده از نتايج پژوهش حاضر ،در تهیه و ارائه محتوا ،امکانپذير است
 2از انجا که برابر نتدايج ايدن پدژوهش ،افدراد بدا مشداغل ازاد ،خاندهدار و دانشدجو،
بیشددترين فراوانددی ارتکددا جددرايم اخلدداقی فضددای سددايبر را دارنددد ،اسددتفاده از
رسانههای مختلف از جمله صداوسیما و پايگاهها با محتوای چندرسدانهای ،امکدان
ارتشا فرهن

استفاده از اينترنت و فضای سدايبر و اطلاعرسدانی عواقدب ارتکدا

جرم در فضای سايبر ،برای اينگونه افراد ،زمینه پیشگیری و کاهش جرايم اخلاقی
فضای سايبر را فراهم میسازد
0

رصد دقیا و نظارت بر تولیدکنندگان محتوا ،در جهتدهی مثبدت بده کداربران و
کاهش جرايم سايبری تاثیرگذار است

 1ويژگیهای تاثیرگذار بر وقوع جرايم اخلاقی فضای سايبر شامل شغل ،تحصیلات،
جنسیت ،سن ،تاهل و نشش فرد بیشترين تاثیر را در وقوع ايدن ندوع جدرايم دارندد
بنابراين برای پیشگیری از وقوع اين نوع جرايم ،علاوه بر رفع بیکداری ،میتدوان بدا
افزايش سطح اگاهی کاربران فضای سايبر ،از وقوع اين جرايم پیشگیری کرد
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 0از انجا که افراد با تحصیلات ديپلم و کمتر ،بیشتر قربانی جرم اخلاقی فضای سايبر
میشوند ،بايد به شیوههای مختلف از طريا رسانههای مختلف مانند صداوسدیما و
پايگاههای فضای مجازی اگاهسازی انجام شود
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