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   چکیده 

 ،ساختماني نسبت دادکَمّي را مي توان به تخلفات  شهرهابخش عمده اي از مسائل و ناهنجاري هاي 

مطالعه و بررسي دالیل و انگیزه هاي تخلف، و کشف ارتباط  بین پارامترها و متغیرهاي موثر در وقوع  

 تخلف با آن، در هدایت شهرها به سمت توسعه نقش بسزایي خواهد داشت. 

در این پژوهش کشف الگوي پنهان از بانک اطالعات ساخت و ساز شهري براي استخراج روابط بین 

چگونگي گردآوري داده ها و ترکیب  تخلفات ساختماني مد نظر قرار گرفته است.این متغیرها و 

ساختار آنها از مهمترین و زمانبرترین بخش هاي پژوهش بشمار آمده و مهمترین اولویت در گردآوري 

 داده ها تالش براي حفظ ارزش آنها بوده است.

زمینه کار با داده هاي ترکیبي ، اهمیت در این مسیر مطالعة روشها و رویکردهاي سایر پژوهشگران در 

انتخاب و استخراج ویژگي، آماده سازي  و پیش پردازش شامل تکنیکهاي پاکسازي، یکپارچه سازي، 

بر داده ها، اهمیت معیارهاي  K-Meansو ضمن ارزیابي الگوریتم  کاهش و تبدیل داده صورت پذیرفته

ایسه خروجي با خروجي الگوریتمهاي فراابتکاري شباهت و شاخصهاي اعتبار سنجي خوشه ها و نیز مق

 مورد بررسي قرار گرفته است.  GAو  PSOخودکار 

نتایج پژوهش با در نظر گرفتن صحت انتخاب تعداد خوشه و ارزیابي اثر تعداد ویژگیها در نتیجه، 

و به بصورت جداول مقایسه اي و با نمایش شاخص هاي مرکزي هر ویژگي در هر خوشه سازمان یافته 

صورت ارائه گزاره هاي منطقي آمده است. در پایان برخي نتایج از جمله ارتباط قیمت منطقه اي 

 ساخت و ساز در حریم با تخلفات ساختماني ارائه گردیده است. یاامالک، مساحت آنها 

 تخلفات ساختماني داده ترکیبي،داده کاوي،   : واژگان کلیدی
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 مقدمه -1-1

است با  شهري سازهاي  و ساخت در رایج الگوهاي آن ماحصل کهتدوین ضوابط و مقررات شهرسازي 

 هاي قابلیت به توجه با و شده اندیشیده و قوانین صحیح و اصول اساس بر شهرها این هدف که

صورت پذیرفته است. این درحالي است یابند،  توسعه  و رشد منطقه اي و فرهنگي اقتصادي، اجتماعي،

درصد از اهداف طرح هاي جامع شهري  21سال گذشته  51بر اساس مطالعات انجام شده در طول که 

 . (1) محقق شده است ،تهیه شده در کشور

عدول از ضوابط طرح هاي جامع و تفصیلي شهرها منتج به تخلفاتي است که بخش عمده آن به تخلفات 

 ي شوند. ساختماني مالکان مربوط مي گردد. این تخلفات به دو دسته کمي و کیفي تقسیم م

 نشاني را در زمان  آتش ضوابط ، مالک  تخلفات کیفي با جان مردم در ارتباط است مانند اینکه

ساختمان هاي بلند مرتبه در نظر گرفته نشود  براي  فرار ةساخت ملک خود رعایت نکند، یا اینکه پل

 ها ساختمان تخریب و زلزله وقوع زمان در که انقطاع درز  در ساختمان ،در زمان ساختیا اینکه و 

عدم وجود استحکام الزم و کافي و عدم وجود مهمتر از همه و  تاثیرگذار است، ایجاد نشود بسیار

 استانداردهاي الزم در شهرسازي. 

ساختمان هاي متخلف و غیر  برايپایان کار بدیهي است که در این گونه موارد با عدم صدور گواهي 

 ، با این تخلفات برخورد شود. مجاز

  ساختماني نسبت کَمّي را مي توان به تخلفات  شهرهابخش عمده اي از مسائل و ناهنجاري هاي اما

ه است. برخورد با شدت یافتها در شهر ها، رونق ساخت و ساز و داد که پس از رشد مهاجرت به شهر

، پارکینگتامین به وضع سابق، اعاده یا جریمه،  عوارضاین تخلفات از طریق اقداماتي چون اخذ 
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رواج  صورت مي پذیرد. اما متداول ترین آن اخذ عوارض و جریمه که بهرفع تعرض و یا  اصالح پخي

 نیز مشهور است در غالب آراء مشاهده مي گردد. فروش تراکم و ضابطه

 ضرورت مطالعه تخلفات ساختماني و مقابله با آنها -1-1-1

، نارضایتي ، مقاومت ، عدم همکاري  فاتبرخورد با این تخلتبعات بروز تخلفات ساختماني در صورت 

، شهري با توسعه  عدم برخورد با آنهاو مشارکت و همراهي با مدیریت شهري بوده و در صورت 

هدایت نشده و ساخت و سازهاي لجام گسیخته خواهد بود که عالوه بر نارضایتي مجاورین و 

تاثیر خود قرار دهد. بعنوان  همسایگان ممکن است امنیت و آسایش را در حوزه اي وسیعتر تحت

مثال عدم رعایت ضوابط مربوط به تامین پارکینگ مشکالت ترافیکي معابر اصلي و پر تردد را عالوه 

بر ساکنین امالک متوجه عموم شهروندان خواهد ساخت. چه آنکه در زمان بروز بحران خود گره اي 

ز اینرو مطالعه و بررسي دالیل و انگیزه بر سایر گره ها و چالشي براي مدیریت بحران خواهد بود. ا

هاي تخلف ، تحلیل زماني و مکاني آن ، تحلیل رفتار شهروندان در قبال برخي قوانین و رویکردها ، 

تحلیل حوادث، تحلیل سالیق شهروندان ، تحلیل رضایتمندي شهروندان، تاثیر عوامل محیطي و 

ه بندي شده در ارائه خدمات متناسب و غیره در فرهنگي بر نوع تخلفات، بهره گیري از اطالعات دست

 هدایت شهر به سمت توسعه ، نقش بسزایي خواهد داشت. 

و همچنین ارائه تحلیل  (2) اگر چه در گذشته در خصوص انگیزه هاي تخلف و بررسي و تحلیل آن

موانع اجرایي ضوابط شهرسازي و ارائه ،  (3)آماري از انواع تخلفات و انگیزه هاي مربوط به آنها 

بررسي تاثیر تصمیمات کمیسیون  (4) راهکارهاي مناسب در جهت جلوگیري از تخلفات ساختماني

و دالیل    ریشه یابي علل تخلفات ساختماني، (5) شهرداري در کنترل تخلفات ساختماني 111ماده 

عدم اطالع رساني صحیح ، عدم آگاهي شهروندان از قوانین و مقررات شهرسازيتخلفات از جمله 

تعیین وضعیت اراضي عدم ،  وضعیت اقتصادي شهروندان ،شهرداري ها در زمان صدور پروانه ساخت

سهل انگاري و عدم نظارت صحیح بر ساخت و  ،با کاربري هاي عمومي از طرف متولیان کاربري

، ضعف ارگان هاي دولتي در محافظت از ( و نظارت ضعف سیستم کنترل) سازها توسط شهرداري ها

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/330115
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/330115
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/330115
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ضوابط با  نترل زمین شهري و ناسازگاريک عدم وجودو  (6) اراضي و امالک تحت مالکیت دولت

نگاه شهرداري ها به ، بالتکلیفي اراضي قولنامه اي، وجود قوانین مبهم و غیرشفاف ،واقعیات جامعه

و موضوعات مشابه،  (7) درآمد منبع یکبه عنوان یا اعاده به وضع سابق( به جاي تخریب ) جریمه ها

تحقیقات خوبي در شهرهاي مختلف کشور از جمله تهران ، مشهد ،تبریز، یزد و غیره صورت پذیرفته 

است. لیکن بررسي بر اساس کشف دانش یا الگوي پنهان از بانکهاي اطالعاتي شهري سابقه چنداني 

 نداشته و موضوعي است که پرداختن به آن مفید به نظر مي رسد.

 مل موثر بر تخلفات ساختماني سایر عوا -1-1-2

همچنین در نگاهي دیگر به پژوهش هاي صورت پذیرفته در خصوص تخلفات ساختماني و از دید 

 نگارنده موارد متعدد دیگري از جمله موراد ذیل مي تواند در وقوع تخلفات ساختماني موثر باشند.

 تعرفه عوارض محلي  

یفه تدوین قوانین محلي )از جمله تعرفه عوارض با عنایت به اینکه شوراهاي اسالمي شهرها وظ

محلي شهرداریها که بخش قابل توجهي از آن به ساخت و سازها معطوف مي گردد( را بر عهده 

اقدام به تعیین جرایم « تضعیف منافع مالي تخلفات ساختماني» هدف  دارند و در این قوانین با

موثر هستند. عامل موثر در تعرفه عوارض  مالي مي نمایند ، در فرآیند ساخت و ساز در شهرها

قانون  64مربوط به ساخت و ساز ، قیمت منطقه اي یا ارزش معامالتي زمین )موضوع ماده 

 ( مي باشد.1مالیاتهاي مستقیم

                                                 
معامالتي باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش تعیین ارزش معامالتي امالک بر عهده کمیسیون تقویم امالک مي - 1

این . ( میانگین قیمتهاي روز منطقه با لحاظ مالکهاي زیر تعیین کند2۲موضوع این قانون را در سال اول معادل دودرصد)

( 21۲درصد)یابد تا زماني که ارزش معامالتي هر منطقه به بیستمیزان دوواحددرصد افزایش ميشاخص هرسال به

 .میانگین قیمتهاي روز امالک برسد

مت ساختمان با توجه به مصالح)اسکلت فلزي یا بتون آرمه یا اسکلت بتوني و سوله و غیره( و قدمت و تراکم و الف ـ قی

 خدماتي و غیره( و نوع مالکیتطریقه استفاده از آن)مسکوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي، 
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 منطقه اي که ملک در آن واقع شده  

بافت جمعیتي مناطق مختلف شهر که پیرو مسائلي چون فرسودگي بافت ، مراکز تفریحي و 

دشگري، مراکز خرید یا اداري و  غیره مي باشد مي تواند از عوامل موثر در نوع تخلفات گر

ساختماني به شمار آید. انعکاس این عامل در بانک اطالعاتي ، قیمت منطقه اي امالک مي باشد 

 که هر ساله ضوابط مربوط به آن توسط اداره دارایي ابالغ مي گردد. 

  طرح تفصیلي شهر  

، نحوه 2عبارت از طرحي است که بر اساس معیارها و ضوابط کلي طرح جامع شهر طرح تفصیلي،

مساحت دقیق زمین  و موقعیت و شهر مختلف محالت سطح در شهري هاي استفاده از زمین

و میزان تراکم جمعیت و تراکم  مرور و عبور شبکه تفصیلي و دقیق وضع و ها براي هر یک از آن

 و توسعه و نوسازي و سازي به مناطق به مربوط هاي اولویت ساختماني در واحدهاي شهري و

 و ها نقشه و شود مختلف شهري در آن تعیین مي عوامل کلیه موقعیت و شهري مشکالت حل

 گردد. مدارک ثبتي تهیه و تنظیم مي اساس بر مالکیت به مربوط مشخصات

متاسفانه اعمال برخي شرایط غیر منصفانه در اجراي این طرح توسط مشاور، مي تواند موجب 

افزایش یا کاهش قیمت امالک شهروندان گردد. که قانونگذار در یک راه کار و براي رفع این 

                                                                                                                                                   
صنعتي، مسکوني، آموزشي، اداري و  ب ـ قیمت اراضي باتوجه به نوع کاربري و موقعیت جغرافیایي از لحاظ تجاري،

هاي راه کشاورزي این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتي کشور، وزارتخانه

و شهرسازي و جهادکشاورزي، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و شوراي اسالمي شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا 

ارات امور مالیاتي، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي و ثبت اسناد و امالک و یا نمایندگان آنها و نماینده شوراي رؤساي اد

بار ارزش معامالتي امالک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین شود. کمیسیون مذکور هر سال یکاسالمي شهر تشکیل مي

 .کندمي

 مسکوني، هاي حوزه به مربوط بندي حوه استفاده از اراضي و منطقهطرح جامع، طرح بلندمدتي است که در آن ن  -2

 هاي اولویت و سازي تاسیسات و تجهیزات و تسهیالت عمومي مناطق نوسازي، به و کشاورزي و اداري بازرگاني، صنعتي،

ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي  همچنین مواردو کلیه به مربوط مقررات و ضوابط و شده تعیین ها مربوط به آن

قانون تغییر نام )طبق  .بود خواهد تجدیدنظر قابل ضرورت، برحسب و گردد تاریخي و مناظر طبیعي، تهیه و تنظیم مي

 (وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعیین وظایف آن
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و تغییر کاربري ها توسط این کمیسیون اصالح  5مشکالت، با ارجاع پرونده ها به کمیسیون ماده 

و اصالحات این  5پیش بیني نموده است. لذا میزان ارجاعات به کمیسیون ماده  طرح را

 کمیسیون مي تواند شاخصي براي ارزیابي عملکرد مشاور و طرح تفصیلي باشد.

  111عملکرد کمیسون ماده  

)بدلیل تفاوت در حل  این ویژگي توسط مقایسه فیلد نوع راي با نوع تخلف قابل ارزیابي است.

 مساله در این پژوهش بررسي نمي شود(

  طرح مسئله  -1-2

موضوعات فوق الذکر از جنبه هاي گوناگون قابل بررسي و پیگیري است. مثالً شیوه هاي مبتني بر اخذ 

)روش بکار گرفته دانش از یک نمونه آماري مناسب و بر اساس مدلهاي استاندارد رایج و تحلیل نتایج 

و یا روش استخراج ویژگیهاي موثر از بانک اطالعات شهري موم موارد تحقیقي در این زمینه( شده در ع

 و دسته بندي و تحلیل نتایج آن )که در این پژوهش به آن خواهیم پرداخت(.

 :بعبارت دیگر این پژوهش پاسخ پرسشهاي ذیل را فراهم خواهد نمود 

 ي تخلف ساخت و ساز در شهر به روابطي آیا مي توان از طریق بررسي اطالعات امالک دارا

 منطقي برسیم که راهنماي ما در رسیدن به دالیل تخلف باشد؟

  آیا تمایل شهروندان منطقه اي از شهر )و یا حتي تمام شهر( به رفتارهایي که مغایر برخي

 ضوابط شهري است، معنادار است؟ 

  ًد مبین شاخص هایي براي هر دسته امالک داراي تخلفات ساختماني مي توان رده بنديآیا اصال

 باشد؟ و آیا این شاخص ها براي تصمیم گیري هاي آینده موثر است؟

   آیا مشخصات امالک از جمله مساحت  یا منطقه اي که ملک درآن واقع شده مي تواند بیانگر

 وقوع نوع خاصي از تخلف در ساختمان آن ملک باشد؟

 :زیر مطرح خواهد شددر پاسخ به این سواالت نیز سواالت فرعي 
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 ویژگیهاي بیان کننده مسئله چگونه انتخاب خواهند شد؟ 

 مزیت ویژگیهاي انتخاب شده بر سایر ویژگیها چیست؟ 

بهره گیري از داده کاوي بانک اطالعات شهري در رده بندي انواع تخلفات ساختماني با توجه به موقعیت 

)مثالً تراکم پایه و مجاز( و سایر مشخصات مورد  مکاني )مختصات و شرایط آن( ، کاربري ، طرح تفصیلي

نظر )با توجه به محتویات بانک هاي مربوط به مطالعه موردي( ایده اي است که در این پژوهش به آن 

این پژوهش در پي یافتن ارتباط بین انواع تخلفات صورت پذیرفته و پرداخته مي شود. بعبارت دیگر 

. بدیهي است که ارزیابي ویژگیهاي هم گروه )موجود در یک خوشه( عوامل موثر در وقوع تخلف مي باشد

یا بعبارت دیگر یافتن ارتباط بین ویژگیها و تخلفات میتواند در جهت اصالح رویه ها و قوانین محلي ، 

 طرح هاي جامع و تفصیلي و همچنین کمک به نظارت بر ساخت و سازها مفید باشد. 

یمت منطقه اي و انواع تخلفات ، ارتباط بین متـراژ زمـین و تخلـف ،    بصورت موردي، یافتن ارتباط بین ق

ارتباط بین کسري پارکینگ و زیر بنا  و یا ارتباط بین مازاد تراکم و متراژ معبر وقوع مي توانـد از نتـایج   

  Bعمدتاً داراي تخلف  Aارزشمند این پژوهش باشد. بعنوان مثال اینکه زمینهاي داراي قیمت منطقه اي 

ند. و نتیجه این ارتباط مي تواند منتج به تصمیم گیري راجع به ضوابط ، تعرفـه محلـي یـا افـزایش     هست

 کنترل بر ساخت و ساز شود.

در بهترین وضعیت )یعني وجود و کشف الگوهاي پنهان(، از دیگر نتایج این پژوهش مي تواند رده بنـدي  

تخلفات، قبل از مراجعه حضوري و بر اساس  داده هاي جدید باشد بعبارت دیگر  پیش بیني نوع تخلف یا

 مشخصات ورودي یک رکورد جدید مي تواند از نتایج پژوهش باشد.

    3 داده کاوی -1-3

                                                 
3 - DataMining   
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از و  آرشیوهاي اطالعاتي، به دلیل حجم بسیار زیاد، غالبا به مقبره هاي اطالعات تبدیل مي شوند

گیري از ابزارهاي تجزیه و  کاوي به بهره دادهقابلیتهاي بالقوه اطالعات ذخیره شده استفاده نمي شود. 

شود. اند اطالق ميها به منظور کشف الگوها و روابط معتبري که تا کنون ناشناخته بودهدادهاین تحلیل 

باشند که کار خود  4ههاي یاد گیرندهاي ریاضي و روشاین ابزارها ممکن است مدلهاي آماري، الگوریتم

آورند بهبود به دست مي الگوریتم هاي یادگیراي که از طریق تجربه را به صورت خودکار و بر اساس

 .  دنبخشمي

 :عبارتند از در بین روشهاي مختلف طبقه بندي داده، دو روش مهم در داده کاوي

 پیدا کردن مدلي براي پیش بیني رکوردهایي که برچسب  فرآیند : 5بنديکالسیا  دسته بندي

 هست.شده شناخته از قبل آنها  دسته

 از آنها  دستهپیدا کردن مدلي براي پیش بیني رکوردهایي که برچسب  فرآیند : 6خوشه بندي

 در آن صورت مي پذیرد کهبندي رکوردها یا اشیاء به نحوي  شده نیست. و ردهشناخته قبل 

اعضاي موجود در یک خوشه بیشترین شباهت را به یکدیگر و کمترین شباهت را به اعضاي 

 .داشته باشند هاي دیگرخوشه

که قابل حل باشد و دیگري  مسالهداده کاوي دو مقدمه مهم است یکي فرمول واضحي از  مسالهدر 

اي در روند کشف دانش در پایگاه دسترسي به داده متناسب. بعضي از ناظران داده کاوي را مرحله

 . دانندمي 7هاداده

 

                                                 
4
-  Machine Learning Methods 

5 - Classification   
6 - Clustering 
7 - Knowledge Discovery in Database (KDD)  
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   گام هاي پژوهش  -1-4

 

 گامهاي پژوهش : 1.1 شکل

  ها گردآوري داده  -1-4-1

  مطالعه موردي  

کَمّي هستند  خصوصاً تخلفات تخلفاتدر شهر شاهرود اکثر ساخت و سازها کم و بیش داراي 

 11۲، بیش از 1394تا  1317پروانه صادره در بازه زمان سالهاي  7511بطوریکه از میان  

نگارنده و  گواهیهاي پایان کار با چنین تخلفاتي ثبت شده اند. همچنین با عنایت به بومي بودن

آگاهي نسبي از ساختارهاي اداري ، فرهنگي و اجتماعي و از همه مهمتر امکان دسترسي به بانک 

 اطالعات امالک شهرداري شاهرود، این شهر گزینه مناسبي براي پژوهش به نظر مي رسد.

ده این داده ها مشتمل بر بیش از شانزده هزار رکورد تخلفات ساختماني )ارجاعي به کمیسیون ما

( بوده و دالیل تفاوت بین تعداد پروانه هاي صادره و تعداد رکورد هاي تخلف به شرح ذیل مي 111

 :باشد 



11 

 

  برخي تخلفات مربوط به پرونده هاي قبل از دوره مکانیزاسیون شهرداري مي باشد که با ثبت

 درخواست جدید به گردش افتاده اند.

 اختماني در مراحل مختلف )حتي پس از ممکن است مالکان امالک پس از دریافت پروانه س

صدور پایان کار ساختماني( اقدام به تخلف نمایند. لذا پس از هر ثبت درخواست جدید امکان 

 مشاهده تخلف جدید وجود داشته و تعدد تخلفات مربوط به یک ملک محتمل مي باشد.

  انواع داده هاي موجود  

و کمي )فاصله اي و نسبي( هستند. بعبارت دیگر در  داده هاي موجود از نوع کیفي )متني و رتبه اي(

 این مسئله با انواع داده ها سر و کار داریم.

 :بعنوان مثال 

 را در خود جاي داده است. )متني(« قطعي»و « بدوي»دو وضعیت « شرح نوع راي»فیلد 

 حاوي مقادیر مثبت عددي و پیوسته مي باشد. )فاصله اي(« زمین اشغال متراژسطح»فیلد 

 حاوي مقادیر مثبت عددي پیوسته که نمایانگر درصد مي باشد.)نسبي(« تراکم»فیلد

حاوي مقادیر مثبت عددي پیوسته در بازه صفر تا شش مي « مالکیت سهم»فیلد 

 باشد.)نسبي(

که نمایانگر شماره بازدیدي است  1حاوي اعداد صحیح یک تا « بازدید  ترتیب شماره» فیلد

 راج شده است.)رتبه اي(که اطالعات از آن استخ

  ویژگیها و  پیش پردازش  استخراجانتخاب و  -1-4-2

هدف استخراج ویژگـي  پس از گردآوري داده ها، مطالعه بر روي تک تک ویژگیها صورت مي پذیرد. 

در نگـاه  .هاي آماري بعدي درآیندتري براي پردازشهاي خام به شکل قابل استفادهاین است که داده

ریف مساله بسیاري از فیلدها قابل حذف یا انتخاب هستند. مطالعه میداني پایگاه اول و با توجه به تع
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داده و گرفتن اطالعات از کاربران نیز مي تواند در انتخاب موثر باشد. مثالً اینکه در بسیاري از مواقع 

راج در شرایط خاصي مقدار غیر صفر دارد. انتخاب و استختنها مقادیر صفر در یک فیلد  ثبت شده و 

ویژگي مي تواند بر اساس اهمیت و میزان تاثیر، پراکندگي، آنتروپي صورت پذیرد. تعیین ویژگیهـاي  

 تاثیر گذار از موارد حائز اهمیت در ارزیابي نهایي خواهد بود. 

 :انجام شود استخراج ویژگي در گامهاي بعدي کارهاي ذیل ممکن است در 

 هاداده یا نویز حذف نوفه 

 هامستقل دادهجداسازي اجزاي  

 براي تولید بازنمایي مختصرتر کاهش ابعاد 

 ترپذیريافزایش بعد براي تولید بازنمایي جدایي 

فرآیند هاي انتخاب و استخراج  .است هادر انواع پردازش داده متداولي استخراج ویژگي فرایند

ویژگي و پیش پردازش، ارتباط زیادي با یکدیگر دارند. بطوریکه در برخي منابع گامهاي یکي را در 

دیگري تعریف و تفسیر نموده اند. بعنوان مثال گامهاي حذف نویز داده ها یا کاهش ابعاد را مي 

 توان نام برد.

خت ماهیت داده است. در این بخش با بررسي نوع مهمترین بخش از پیش پردازش داده ها شنا

داده، سیاستهاي برخورد با داده هاي ناقص، پرت ، نویز و ناسازگار با توجه به خصوصیات هر ویژگي، 

یا کاهش ویژگي هاي تعیین شده، همچنین در صورت نیاز با بهره گیري از روشهاي کاهش داده 

صورت خواهد پذیرفت و در نهایت و در صورت نیاز، با  از جمله کاهش بعد، اقدامات مورد نیازداده 

، آنها را براي مرحله عملیاتي آماده  -که بر اساس نوع داده ها متفاوت خواهد بود-نرمال سازي 

 خواهیم نمود.  
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  خوشه بندي  -1-4-3

خوشه بندي یکي از شاخه هاي یادگیري بدون نظارت مي باشد و فرآیند خودکاري است که در طي 

شند تقسیم مي شوند که به این ها به دسته هایي که اعضاي آن مشابه یکدیگر مي با آن، نمونه

شود. بنابراین خوشه مجموعه اي از اشیاء مي باشد که در آن اشیاء با دسته ها خوشه گفته مي

یکدیگر مشابه بوده و با اشیاء موجود در خوشه هاي دیگر غیر مشابه مي باشند. براي مشابه بودن مي 

معیارهاي مختلفي را در نظر گرفت مثال مي توان معیار فاصله را براي خوشه بندي مورد  توان

استفاده قرار داد و اشیائي را که به یکدیگر نزدیکتر هستند را بعنوان یک خوشه در نظر گرفت که به 

 این نوع خوشه بندي، خوشه بندي مبتني بر فاصله نیز گفته مي شود.

-ها یا خوشه  به عمل تقسیم جمعیت ناهمگن به تعدادي از زیر مجموعهبندي  خوشهبعبارت دیگر 

-بندي به دستهبندي این است که خوشهبندي از دستهشود. وجه تمایز خوشههاي همگن گفته مي

اي ها به دستهبندي بر اساس یک مدل هر کدام از دادههاي از پیش تعیین شده تکیه ندارد. در دسته

اند)مثل ها یا از ابتدا در طبیعت وجود داشتهیابد؛ این دستهختصاص مياز پیش تعیین شده ا

هاي پیشین تعیین هاي پژوهشهایي از این قبیل( یا از طریق یافتهجنسیت، رنگ پوست و مثال

 اند. گردیده

-ها صرفاً براساس تشابه گروهاي وجود ندارد و دادهبندي هیچ دستة از پیش تعیین شدهدر خوشه

هاي گردد. به طور مثال خوشهتوسط کاربر تعیین ميمعموالً  شوند و عناوین هر گروه نیز ميبندي 

هاي مشتریان، هاي ویژگيهاي مختلفي را نشان دهند و خوشهها، ممکن است بیماريعالئم بیماري

ي بندي معموالً به عنوان پیش درآمدي براهاي مختلف بازار باشد. خوشهممکن است حاکي از بخش

 رود.سازي به کار ميکاوي یا مدلهاي دادهبکارگیري تحلیل
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در صورت بهره مندي از رده بندي داده هایي که با تعداد خوشه از قبل تعیین شده کار مي کنند، 

یافتن تعداد مناسب خوشه اهمیت دارد. همچنین مطالعه معیارهاي شباهت مختلف با توجه به 

 ز اهمیت مي باشد.ترکیبي بودن داده هاي مسئله حائ

  اعتبار سنجي خوشه ها  -1-4-4

پارامترهاي  با توجه به انتخاب ها بندي روي مجموعه دادهنتایج حاصل از اعمال الگوریتم خوشه

هایي ها یافتن خوشهتواند بسیار متفاوت از یکدیگر باشد. هدف از اعتبارسنجي خوشهمي ،الگوریتم

پایة  رهايمعیااینکار بر اساس نظر داشته باشند.  هاي مورداست که بهترین تناسب را با داده

)تراکم درون خوشه ها و فاصله بین خوشه ها(  هاي بهینهگیري براي ارزیابي و انتخاب خوشهاندازه

،  شاخص دونصورت مي پذیرد. انتخاب یک شاخص مناسب از بین شاخص هاي متعدد )از جمله 

 این بخش خواهد بود.(  مهمترین مرحله و ... شاخص دیویس بولدین

  تفسیر نتایج  -1-4-5

خروجي کار به صورت گزاره هاي منطقي بیان مي گردد.  این گزاره ها با انضمام دانش مربوط به 

ضوابط و مقررات موجود و حتي فرآیند هاي نظارتي، مجموعه اي از پیشنهادات را براي شهرداري در 

 پي خواهد داشت.  

  موانع و محدودیتهاي پژوهش  -1-5
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از چالشهاي پیش رو عدم ورود اطالعات به صورت کامل براي هر رکورد مي باشد ، که یکي  -1-5-1

 براي مرتفع نمودن آن، فرآیند تکمیل یا حذف داده به شرح فصل سه، شکل گرفته است.

تنوع ورود اطالعات مربوط به یک ملک حتي در یک دوره کوتاه مدت و بر اساس یک  -1-5-2

برخي درخواستها اطالعات مربوط به برخي فیلدها تکمیل نمي درخواست ثبت شده. بعنوان نمونه در 

شود در حالي که ممکن است آن درخواست منتهي به ثبت تخلف شود. مثالً تا زماني که محاسبه 

عوارض براي یک ملک صورت نپذیرد قیمت منطقه اي براي آن ملک ثبت نخواهد شد. حال آنکه در 

 ه عوارض وجود ندارد.برخي درخواستها اساساً نیازي به محاسب

 چهارکار با داده هاي ترکیبي یکي از محدودیتهاي این مسئله هست. به عناون مثال عدد  -1-5-3

 :در فیلدهاي مختلف مي تواند نمایانگر موراد ذیل باشد

در فیلد تعداد طبقات مي تواند نمایانگر چهارمین طبقه باشد. که داده اي رتبه اي بوده  

 نیز در خود دارد. و وجود طبقات سوم و دوم را

 کاربري در تراکم، مازادبر پروانه، بدون مسکوني، بناي"در فیلد نوع خالف معرف  

 مي باشد. "مربوطه

 درصد( مي باشد. 67در فیلد سهم مالکیت معرف نسبت مالکیت )تقریباً  

 معرف متراژ عرصه ملک بعنوان کمیتي دو بعدي مي باشد. ،در فیلد مساحت عرصه 

 

  اصطالحات پژوهش  شرح واژه ها و -1-6

 .است« کاویدن معادن داده»و به معناي   « Data Mining »ترجمه ي عبارتداده کاوي  : داده کاوی

 عرصه در موجود قانونمندیهاي به اعتنایي بي از است عبارت ساختماني تخلف  : تخلفات ساختمانی

 سازي ساختمان تعدول از مقررا و سازي ساختمان در شکني قانون شهري، هاي ساز و ساخت
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داده هایي که همزمان شامل انواع و به معناي «   Mixed Data»  ترجمه ي عبارت : داده های ترکیبی

 عددي )فاصله اي و نسبي(، اسمي و طبقه بندي هستند.
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  مدوفصل 

 مبانی نظری و مرور روشهای مشابه
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  مقدمه  -2-1

که در فصل یک اشاره شد، مطالعات مربوط به تحلیل انگیزه هاي تخلفات ساختماني در  همانگونه

ایران عموماً بر پایه شیوه هاي مبتني بر اخذ دانش از یک نمونه آماري مناسب و بر اساس مدلهاي 

یا آنکه بر گزارشات آماري استخراج شده از بانک صورت پذیرفته   ،استاندارد رایج و تحلیل نتایج

که از طریق یادگیري بدون و داده کاوي از بانک اطالعات شهري  ،است اطالعات شهري استوار بوده

داده  در)رده بندي( پرداختن به داده کاوي ابقه اي ندارد. اگر چه که س در ایران ناظر صورت پذیرد

 ت.مورد توجه قرار گرفته اس در حوزه هاي دیگر هاي ترکیبي، موضوعي است که هر چند کم ،

داده هاي ترکیبي چه داده هایي هستند و تفاوت آنها  کهاین و در بخش پیشینه پژوهش در این فصل

مورد بررسي   ؟است رویکرد ها در مواجهه با این داده ها چگونه بودهیا با داده هاي عددي چیست؟ 

پردازش مرور مباني پیش  با و مطرح شده  برخي روشهاي پیشنهادي . در ادامهگرفتخواهد قرار 

مي ( means-Kموسوم به  1یک روش آسان و سریع خوشه بندي )الگوریتم لوید به شرح ،داده ها

 )تنها براي ارزیابي عملکردمان( و کارکرد آنها 9سپس به الگوریتم هاي فراابتکاري خودکار پردازیم و

 اشاره اي خواهیم نمود. 

   پیشینه پژوهش  -2-2

بنـدي خودکـار داده هـاي مخـتلط بـا اسـتفاده از الگـوریتم        خوشه "مسعود یقیني و مهدي ورد در 

به ارائه روشي پرداخته اند که با بهره گیري از  یـک معیـار فاصـله دقیقتـر و الگـوریتم       (8) "ژنتیک

 ژنتیک به الگوریتمي با دقت باالتر برسند.

                                                 
8- Lloyd's algorithm 
9- Automated meta-heuristic clustering 
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 ي هاي مختلط و بر اساس شباهت متریک واحدبا ویژگرده بندي داده ها  "در مقاله  11ساندراي دوي

با بیان اینکه بسیاري از خوشه بندیها براي داده هاي صرفاً عددي یا داده هاي صرفاً طبقه بندي  "(9)

روشهاي قابل اجرایي هستند و نه براي هر دو، به یک شکاف و فاصله غیر قابل قبول بین معیارهاي 

تریک براي داده هاي طبقه بندي و داده هاي عددي اشاره نموده و خوشه بندي داده ها با شباهت م

صفات ترکیبي را با این روش، کار با ارزشي نمي داند. از نگاه ساندراي یک الگوریتم خوشه بندي 

کلي بر اساس شباهت اشیاء خوشه، باید طوري تنظیم شود که  پاسخگوي داده هاي با  ویژگیهاي 

 بي باشد. ترکی

 استخراج مخفي را از دل آنها بتوانید اطالعات هستند که داده ها تنها زماني معني دار شکي نیست که

 ها، ناشي ازمحدودیت هاي داده با کیفیت باال از دانش به دست آوردنمانع اصلي " نمائید. با این حال،

و حوزه  اندازهبزرگ شدن  ناشي ازعمده ي داده هاي جمع آوري شده  این موانع . "ها ست خود داده

 است.  متنوع آن هاي

، بسیاري از پدید آمده است. با این حال گوناگون بندي در حوزه هاي خوشه برنامه هاي مختلف

طراحي  مرسوم با تمرکز بر روي داده هاي عددي یا داده هاي طبقه بندي الگوریتم هاي خوشه بندي

طبقه بندي  عددي و هر دو نوع پارامتر داده ها اغلب حاوي  شده اند. در حالي که در دنیاي واقعي

 داده ها مشکل به طور مستقیم براي این نوع از سنتي الگوریتم خوشه بندي این هستند. استفاده از

نیاز دارند الگوریتمهاي خوشه بندي سنتي مبتني بر فاصله را  زماني که کاربران است. به طور معمول،

واع داده ها بکار بگیرند، یک مقدار عددي براي هر صفت داده طبقه بندي براي گروه بندي این ان

 تعیین خواهند کرد.

، به راحتي مي تواند به "زیاد"و  "متوسط"، "کم"خي از مقادیر طبقه بندي عبارتند از، بربراي مثال 

و  "سفید"، "قرمز"  :مقادیر عددي تبدیل شود. اما اگر صفات داده طبقه بندي شامل مقادیري شبیه 

                                                 
11- M.Soundaryadevi1  
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، و غیره باشد، نمي توان آن را به طور طبیعي مرتب نمود. در این شرایط، یک راه ساده براي "آبي"

غلبه بر این مشکل تبدیل مقادیر طبقه بندي به یکي از اعداد همان طبقه است، به عنوان مثال رشته 

با این کار اطالعات  ر.باینري، و سپس اعمال روش هاي خوشه بندي مبتني بر مقادیر عددي فوق الذک

تشابه موجود در مقادیر طبقه نادیده گرفته شده و نمي تواند صادقانه ساختار شباهت از مجموعه داده 

ها را نشان دهد از این رو، براي حل این مشکل پیدا کردن یک متریک شباهت واحد و یکپارچه براي 

ي عددي و طبقه بندي را بتوان حذف صفات طبقه بندي و عددي که در آن فاصله متریک بین داده ها

نمود مطلوب است. پس از آن، یک الگوریتم خوشه بندي کلي که براي داده هاي عددي و طبقه بندي 

 قابل اجرا است، که بر اساس این معیار واحد و یکپارچه ارائه شود. 

راي صفات در طول دهه گذشته، برخي کارها که سعي داشت تا یک متریک شباهت واحد و یکپارچه ب

دو گروه  ارائه شده را مي توان به . روشهاي مختلفپیدا کند صورت پذیرفت طبقه بندي و عددي

اگر  طراحي شده است، طبقه بندي کامال براي داده هاي اساساًالگوریتمها  تقسیم نمود. در گروه اول

 گسسته به روشعددي که از طریق یک  ویژگي هاي و همچنین براي داده هاي ترکیبي براي چه آنها

 بر اساس، چندین روش استفاده شده است. در ادامه براي این گروهبندي تبدیل گشته هم  طبقهیک 

  .مطرح شده است داده ها یا آنتروپي افراز گراف متریک، شباهت دیدگاه

) SBAC Similarity Based (10) "بندي خوشه بر مبتني شباهت" 11بیسوا لي و

)Clustering12Agglomerative متریک شباهت که مبتني است بر گودال را ارائه نمودند. الگوریتمي 

                                                 
11  - Li and Biswas 

 نامیده مي شود( یک روش HCA  یا  analysishierarchical clusterخوشه بندي سلسله مراتبي )که اغلب  و آمار، در داده کاوي  - 12

 به دو نوع به طور کلي خوشه بندي سلسله مراتبي استراتژي براي .خوشه ها است سلسله مراتب ازیک  به دنبال ساخت هست که آنالیز خوشه

 :دتقسیم مي شون

بعنوان یک خوشه شروع مي  مشاهده رکه با در نظر گرفتن ه "پائین به باالست"یک رویکرد  :( Agglomerative)جوش آتش فشانی

یش مي پدر نظر گرفته مي شوند و به همین ترتیب تا حصول نتیجه خوشه  به عنوان یکو در ادامه  با هم ادغام شده خوشه ها جفت و شود

 رود.

به  و تقسیمات مي شود.بعنوان یک خوشه شروع  مشاهدات است که با در نظر گرفتن همه "باالبه پائین "یک رویکرد  :(Divisive) تقسیمی

 مي شود. بسمت پائین سلسله مراتب انجام صورت بازگشتي
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از ها  شباهته غیر معمول اختصاص مي دهد. مطابق محاسبمقادیر ویژگیهاي  وزن بیشتري به که

 ویژگي آنها. تضمین ارزشهايو در عین حال با  دانش قبلي بدون توزیع آنها

SBAC اسمي به خوبي کار مي  عددي و که بر روي داده هاي ترکیبي با ویژگي هاياست  الگوریتمي

یک درخت دیاگرام مي سازد و یک اکتشاف واضح و ساده براي  Agglomerative الگوریتم کند. یک

پایگاه   تولید مصنوعي داده هاي واقعي وبر روي  SBACاستخراج یک بخش از داده هاست. عملکرد 

 داده ها بررسي شده است. 

با سایر طرحهاي  بدون نظارت را نشان مي دهد. مقایسه در کشف الگو این الگوریتم اثربخشي، نتایج 

قابلیت هاي خوبِ برخورد با  عملکرد برتر این روش است. این روش داراي نشان دهنده خوشه بندي

 .استدشوار  کامال محاسبه آن ترکیبي است، اما ویژگي هاي

کارائي این روش خوشه مشخص نمودن را براي دانشجویان ، داده هاي  13بیندیا ام ، خوزه تومي جي

جمع  در موسسات آموزشي دانشجویان هزار نفر از سوابق علمي در طول این سالهابندي نموده اند.، 

 م عظیم ازحج این مي باشد. با استخراج فرمت دیجیتال داده هاي موجود در بسیاري از این شده و

و  رویکردهاي آموزشي برنامه ریزي مي توانید به دست آورید. و بینش عمیق تري داده ها ممکن است

 در آینده را مشخص تر سازید. استراتژي

طرح آنها براي فرمول بندي این مسئله بود که بعنوان یک کار داده کاوي با استفاده از الگوریتم هاي 

الگوي پنهان موجود در داده ها را بیابند و این دو الگوریتم  C-meansو فازي  k-meansخوشه بندي 

را براي خوشه بندي داده هاي دانشجویان جهت تحلیل عملکرد بر اساس  ورزیدگي شان مقایسه 

 کنند.

                                                 
13- Bindiya M Varghese , Jose Tomy J 
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 ، (11) "بندي و عددي طبقهداده هاي  ترکیبي براي خوشه بنديروش دو مرحله "،  14مینگ یي شیا

ایده   آنها بر اساس روابط میان شباهتها یاشده،  پردازشبندي  طبقهویژگیهاي  آیتمها در در این روش

ویژگي  را مي توان بهبندي  طبقه تمام ویژگي هاي پس از آن؛ سازماندهي مي شوند 15اتفاقي–هم

 طبقه تمام داده هايتبدیل نمود. در نهایت، از آنجائیکه شده  ساخته این روابط بر اساس عددي هاي

براي پایگاه  بدون زحمت موجود را مي توان الگوریتم هاي خوشه بندي تبدیل شده، عددي بهبندي 

و یا نقص روش دو  برخي از معایب موجود از الگوریتم هاي خوشه بندي بکار برد. با این وجود، داده

 رنج مي برند. مرحله اي 

 اضافه کردن ویژگي ها خوشه بندي را با و اجزاء الگوریتم سلسله مراتب ،ارائه شده اي دو مرحله روش

 استفاده از و نقاط ضعف تعریف کرده،را  آیتم ها روابط بین خوشه کامل مي کند. این روش به اشیاء

-Kو HAC الگوریتم هاي خوشه بندي TMCM . الگوریتمبخشدرا بهبود مي  الگوریتم خوشه بندي

means ها  یا استفاده از سایر الگوریتم .کامل مي کندداده ها انواع  را براي خوشه بندي ترکیبي 

 .در پي داشته باشد  ممکن است نتایج بهتري  TMCM در پیچیده معیارهاي شباهت

   اهمیت آماده سازي داده ها -2-3

برابر با فقدان کیفیت  ،فقدان داده با کیفیت اهمیت آماده سازي داده ها به دلیل این واقعیت است که؛ 

وظیفه اصلي پیش پردازش  .(13) ورودي بد خروجي بد به دنبال داردو  (12) نتایج کاوش استدر 

برنامه هاي سازمان دهي داده ها در شکل هاي استاندارد براي داده کاوي و یا سایر عملیات   داده ها

 داده ها را تهیه کرد. آنبراي اعمال متدهاي داده کاوي باید متناسب با . چه آنکه است کاربردي

فلذا بحث را با انواع ویژگي در  مهمترین بخش از پیش پردازش داده ها شناخت ماهیت داده است.

 داده ها آغاز مي کنیم.

                                                 
14- Ming-Yi ShihA 

15- Co-Occurrence 
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   ها داده در ها ویژگي انواع -2-3-1

   16عددی 

 17فاصله اي -2-3-1-1-1

 :خصوصیات 

  اندازه گیري در یک مقیاس از واحدهاي هم اندازه 

 .مقادیر ترتیب دارند 

 عدم وجود نقطه صفر واقعي 

و در این مسئله فیلد ترتیب تاریخهاي تقویم ، درجه حرارت سانتیگراد و فارنهایت  :مثال 

 بازدید

 11نسبي -2-3-1-1-2

  :خصوصیات 

 .نقطه صفر ذاتي دارند 

  .قابل بیان بصورت نسبي هستند 

« تراکم»رجه حرارت کلوین ، طول ، تعداد ، مقدار پول و در این مسئله  فیلدهاي د : 1مثال 

 از این نوع هستند.« تعداد طبقات سایر»و « تعداد طبقات زیرزمین»و 

 درجه کلوین است. 5درجه کلوین دو برابر  11 : 2مثال 

 تقسیم مي کند.  21و پیوسته 19انواع ویژگي عددي را به دو دسته گسسته يدسته بندي دیگر

                                                 
16 -  Numeric 
17 -  Interval 
18 - Ratio 
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شماره ، کدپستي، جنسیت، گروه خوني، رنگ چشم،  اسم دانشجو : اسمی 

کد نوع »در این مسئله تمامي فیلدهایي که با کلمه کد توضیح داده شده اند مثل  دانشجویي

 البته مقادیر مربوط به فیلد شماره بلوک نیز از این دست مي باشند. «. کد نوع سند»یا « اسکلت

  «تعداد طبقات» هاي مربوط بهدر این مسئله فیلد بعنوان مثال : طبقه بندی 

  داده ها  21پیش پردازش -2-4

عملیات داده کاوي نتایج  وابستگيبا توجه به و نها بررسي شود آداده ها باید کیفیت  گردآوريپس از 

 نتایج کار را به مخاطره مي اندازد. ، صحتنها آانتخاب نادرست و کیفیت پایین  ي مسئله،هاه داد به 

با کمک این موضوع، مي توان مراحل است.  فهم دادهمهمترین عامل در یک پیش پردازش خوب ، 

. به این معني که مي توان جامع و مانع بودن داده ها، هدف بخشیدبعدي عملیات داده کاوي را بهبود 

تا ضمن افزایش قابلیت اطمینان به عملیات داده و کاربرد داده ها و مواردي از این دست را درک کرد 

 .کاوي، سرعت انجام کار نیز افزایش یابد

  پردازشها داده ها عملیات اصلي پیش -2-4-1

 22پاکسازي داده ها   

 23و تجمیع داده ها یکپارچه سازي   

 24 کاهش داده    

 25 تبدیل داده ها  

                                                                                                                                               
19 - Discrete Attribute 
20 - Continuous Attribute 
21 - Preprocessing 
22 - Data Cleaning 
23 - Integration Data 

24 - Reduction Data 
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را بصورت ستون به ستون براساس مفهوم فیلد و مقادیر  هایندآپردازش داده ها باید فر در پیش : نکته

 ن انجام داد.آ

  پاکسازي داده ها  

داده و   داده هاي بدون مقدار ، داده هاي آلوده به نویزسیاستهاي حل مشکل  این مرحله شامل

 مي باشد. هاي ناسازگار

 نشده اند. 27یا کامل  26اندازه گیری  که و مقادیري داده هاي بدون مقدار -2-4-1-1-1

  راه حل ها 

 حذف رکورد )یا فیلد( داده  -2-۱-۴-۴-۴-۴

البته در صورت نیاز به استفاده از این روش باید به یاد داشته باشیم که محاسبات انجام 

شده براي مقادیر آمار توصیفي؛ از قبیل میانگین، واریانس و کواریانس به اندازه هاي 

 .متفاوت نمونه مربوط خواهد شد که تأثیر آن باید مد نظر باشد

کامالً از نظر آماري غیر وابسته به داده هایي است که تا کنون  برخي داده ها مفقود

مي گویند. در برخي  21؛ این داده ها را مفقود شده ي کامالً تصادفي دمشاهده شده ان

موارد نیز مقادیر مفقود، تصادفي هستند و به تعدادي از متغیرها یا طبقه داده هاي پیش 

باشند. دسته اي دیگر از داده هاي مفقود نیز، غیر قابل چشم  بیني کننده مشروط مي

هستند؛ به این معنا که این نوع داده هاي مفقوده به کمک داده هاي مشاهده  29پوشي

                                                                                                                                               
25 - Data Transformation 

26 - Missing Value 

27 - Incomplete Value 

21 - Missing Completely at Random (MCAR) 

29 - No Ignorable Missing Data (NMD) 
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این قبیل تفاوت ها سبب مي شود که روش هاي  .شده قبل از خود قابل نقل هستند

 .گیرد متفاوتي براي برخورد با مقادیر مفقود مورد استفاده قرار

 

   (پر کردن به صورت دستيپر کردن با مقدار دلخواه ) -2-۱-۴-۴-۴-2

همان گونه که قابل پیش بیني هم مي باشد این روش چندان عملي نیست؛ چرا که پیدا 

کردن و اصطالحات الزم زمان بر است. البته در برخي مواقع تنها راه حل ممکن است. 

مثالً، دو نام و آدرس فرضي محمد رحیمي ساکن تهران و محمدامین رحیمي ساکن 

نفر دقیقاً یکي بوده و تمامي سایر مشخصات آن ها تهران را در نظر بگیرید. اگر این دو 

نیز یکي باشند؛ تشخیص و رفع این مشکل ممکن است به کمک کامپیوتر مقدور نباشد. 

 البته این موارد بسیار محدود است. 

 

   رپر کردن به صورت خودکا -2-4-1-1-1-3

   سراسريپرکردن با مقدار ثابت  -2-4-1-1-1-3-1

آن است که، ممکن است در  مسأله اي که در این صورت با آن مواجه خواهیم بود

حجم باالي داده ها ویژگي مقدار دهي شده با این مورد، جزء داده هاي محاسباتي 

و به این شکل ایجاد خطا نماید. به عالوه  .در محاسبات منظور گردد محسوب شده و

هنگامي که عملیات پاگ سازي داده ها براي ساخت انبار داده استفاده مي شود، این 

 Flagدر این مواقع با استفاده از یک فیلد به عنوان د. مناسبي نخواهد بو روش انتخاب

براي مشخص کردن مقادیر ثبت نشده رکوردها در این فیلد )اگر ثبت شده بود فیلد 

Flag  )مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر داشته باشد 
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 استفاده از یک معیار مرکزي )میانگین ، میانه( -2-4-1-1-1-3-2

  براي داده هایي که تقریباً بطور متقارن حول مرکز توزیع شده اند میانگین

استفاده از این روش ممکن است سبب شود تا به دلیل تاثیر مناسب است. 

مقادیر نسبت داده شده به این ویژگي، نتایج به دست آمده به نفع این میانگین 

تقال رکوردهاي بایاس شود؛ حتي ممکن است اتخاذ این روش سبب حذف یا ان

 کیدسته خاص از داده ها به سمت دسته نتایج دیگري شده و  کیمربوط به 

 .دسته مهم و واقعي از نتایج را نادیده بگیریم

  اما اگر داده ها به یک سمت انحراف داشت و چولگي در آن بخش بیشتر بود

 آنگاه میانه شاخص مناسبتري خواهد بود. 

 

 کردن داده با معیار مرکزي و توزیع دادهرابطه بین انتخاب روش پر  : 1.2 شکل

 :رمول تجربي ف

Mean- Mode ≅ 3*(Mean-Median) 

 ( 51۲در نمودار هاي طرفین که چولگي به یک سمت است میانه مناسبتر است 

 داده ها در طرفین قراردارد(

 .در نمودار وسط هر سه شاخص قابل قبول و قابل استفاده هستند 
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محدودیت میانگین این است که الزاماً در بین داده ها موجود نیست ولي   :نکته  

میانه حتماً در داده ها وجود دارد. به بیاني دیگر گسستگي داده ها در بسیاري از 

 موارد موجب برتري انتخاب میانه نسبت به میانگین مي شود.

𝑥براي   :1مثال  = 𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑥)داریم    [7  6  5  2  1] = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛و     4.200 =

 وجود ندارد. هادادهمشاهده مي کنید که میانگین در بین   5

 :در بسیاري از منابع از شاخص مرکزي زیر استفاده شده است  : 2مثال 

δ =  
𝑓 − 𝑓

𝑚𝑖𝑛

𝑓
𝑚𝑎𝑥

− 𝑓
𝑚𝑖𝑛

 

 استفاده از یک معیار مرکزي مربوط به همان کالس -2-4-1-1-1-3-3

ساله با شاخص مرکزي کالس همساالن او و  61یک فرد  فشارخونپر کردن  :مثال 

 هادادهنه شاخص مرکزي کل 

با مقادیر با  پر کردن) 31استفاده از مقادیر شایع یا پر احتمال -2-4-1-1-1-3-4

 (احتمال بیشتر

استنتاجي و  يهاروشاست، شامل  اعتمادقابلاین روش که پرکاربردترین روش 

بیزین، رگرسیون و درخت تصمیم است. به نوعي در این  يهافرمول يریکارگبه

بر اساس استنتاج منطقي که مبتني بر نوع اطالعات موجود است؛ عمل  هاروش

 . ردیگيمصورت  ينیبشیپ

  توانديماین مورد نیز مانند ردیف ج Class Based .باشد 

                                                 
30 - Mode 
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 قابل استفاده است. هایژگيومد براي انواع  : ۴نکته 

یا تمایل به سمتي   31در باال تا حدودي مشکل بایاس ذکرشدهیباً تمامي موارد تقر : 2نکته 

 خاص را پیدا خواهند کرد. 

مقادیر  پر کردنقبل از  هاآنو شناخت  هادادهباز هم بایستي یادآوري کنیم که ، نوع 

را با روش میانگین ويژگی  یبندطبقهداده  توانینممفقوده ضروري است. مثالً 

چرا که میانگین براي این نوع داده ها قطعاً بي معنا خواهد بود. درک این موارد در ، پرکرد

 .مواجهه با این قبیل مشکالت اهمیتي حیاتي دارد

 

 و داراي خطا ۹2داده های آلوده به نويز -2-4-1-1-2

  :برخي خصوصیات نویز 

 ماهیت تصادفي دارد 

 و کوچک است مقدار آن نست به داده اصلي از نظر قدر مطلق معموالً خیلي کم 

 تغییرات ناگهاني دارد 

 :روشهاي حذف نویز 

  ( 33رگرسیون )هموار سازي 

 34دسته بندي   

                                                 
31 - Bias 

32 - Noisy Value 

33 - Smoothing 

34 - Bining 
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  این داده ها خصوصاً زماني ایجاد مي شوند که  36« 35داده هاي پرت»)حذف( )

 در زمانهاي معدودي اندازه نویز زیاد باشد.(

 

  ۹7داده های ناسازگار  -2-4-1-1-3

این مشکل مربوط به تناقض در داده ها بوده و از جمله مواردي است که نیازمند تجربه و 

در فیلد تاریخ تولد و سن فرمت متفاوت صرف وقت بسیار است. به عنوان مثال وجود 

مشتري خاص، در صورتي که همخواني الزم را نداشته باشد، ناسازگاري  کیمربوط به 

ممکن است به دلیل استفاده از منابع مختلف داده و در  محسوب مي شود. این گونه خطاها

  .زمان ترکیب دو منبع مختلف داده ها روي دهد

تعیین ، عمده اي که با آن مواجه مي شویم و تشخیص آن بسیار مشکل است مسئلةاما 

ناسازگاري هاي نهفته است. به عنوان مثال اگر به دنبال کشف الگو در مورد مسائل مربوط 

داري باشید و قیمت مربوط به هتل هاي دنیا را از منابع مختلف جمع آوري کنید، به هتل 

جداي از بحث تبدیل نرخ ها و رفع ناسازگاري مربوط به مسایل خاص ارزي هر کشور، باز 

چرا که الزم است تا خدماتي همچون،  ،هم قیمت هتل ها نمي تواند مالک مناسبي باشد

دماتي را که در جاهاي مختلف به شیوه هاي مختلف ارایه صبحانه رایگان، استخر و سایر خ

مي شود، مد نظر داشت. به عبارتي قیمت هر شب اقامت در هتل در کنار نوع، شیوه و 

 .مقدار ارایه خدمات جانبي آن معنا پیدا مي کند

                                                 
35 - Outliers 
36 - disturbance Rejection 

37 - inconsistence 
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روش عمده و اصلي در حل ناسازگاري ها درک ماهیت داده ها است. اما در مواردي نیز 

مي  ،ها را که حاصل تجمیع چند منبع مختلف بوده و بیانگر افزونگي داده هاست ناسازگاري

 .توان با کمک روش هاي آماري بر طرف کرد

  یکپارچه سازي و تجمیع داده ها  

          دراین مرحله داده هاي ناهمگن پایگاه داده هاي مختلف را در یکجا مجتمع نموده و همگن

اهم موارد مربوط به . ونگي داده ها در این دسته قرار مي گیرندمسایلي هم چون افز مي کنیم.

 :این بخش عبارتند از 

 متفاوت فیلدهاي هم نوع اسامي -2-4-1-2-1

در سه بانک مختلف با  SIDو  ID  ،Shenaseبعنوان مثال یک ویژگي با نام فیلدهاي  

 هم ادغام شود.

 فیلدهاي اضافه و وابسته حذف -2-4-1-2-2

𝑤ویژگي ضریب سالمتي )بعنوان مثال مي توان با حذف 

ℎ2( تنها از ویژگیهاي قد  )h و وزن )

(w.بهره برد ) 

 داده تکراري -2-4-1-2-3

بعنوان مثال در تجمیع داده هاي مربوط به یک فروشگاه زنجیره اي قطعاً با مشتریاني 

 مواجه مي شویم که در بیش از یک بانک اطالعاتي مشخصات دارند.

 ناهمخواني مقداري -2-4-1-2-4

ممکن است در تجمیع بانک هاي اطالعاتي مربوط به موسسات آموزشي مختلف با طبقه 

بندي متفاوت مواجه شویم بطوري که در یک بانک شاخص ارزیابي بین صفر تا بیست باشد 
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که این ،   dو   a  ،b   ،cو در دیگري بر اساس چهار طبقه  111، در یکي بین صفر تا 

 واهد شد.مرتفع خ ۹8مشکل با نرمال سازي

, 1]فرض کنیم مقادیر مربوط به بازه هاي  :مثال  4]  ،[−11 , , 11]و  [11 را مي  [21

 11خواهیم نرمال نمائیم. به ترتیب بازه اول را با تقسیم بر چهار ، بازه دوم را با جمع با عدد 

و سپس تقسیم بر ده ، بر بازه  11و بازه سوم را با کم نمودن عدد  21و آنگاه تقسیم بر 

[1 ,  نگاشت مي دهیم. [1

  کاهش داده ها  

 مختلف ارائه هاي تکنیک از استفاده یا سازي خالصه مثل روشهایي با میتوانیم مرحله این در

این امر بخاطر محدودیتهاي حافظه ، زمان و پردازش و جلوگیري از  .دهیم کاهش را داده حجم

سازي داده ها، آن است که دست یابي  نکته مهم در این مرحله از آمادهاتالف منابع اهمیت دارد. 

چرا که در غیر این صورت این  ،به نتایج تحلیلي مشابه با اصل و تمام داده ها تضمین گردد

 :اهم موارد مربوط به این بخش عبارتند از   .کاهش اثر مثبتي براي ما در پي نخواهد داشت

 کاهش ابعاد -2-4-1-3-1

,  𝑥1)فرض کنیم در فضاي  𝑥2)  داریم. با در نظر گرفتن  (2.2)شکل  بهمشابه داده هایي

,  𝑦1)مختصات جدید  𝑦2)  و صرفه نظر از تغییرات ناچیز در محور𝑦2   ، داده ها را از فضاي

,  𝑥1)دو بعدي  𝑥2)   1−به فضاي ≤ 𝑦1 ≤ نگاشت داده ایم. بدیهي است که بازیابي    1

اطالعات اولیه از داده هاي کاهش بعد یافته معموالً به صورت کامل صورت نخواهد پذیرفت 

 و در بسیاري از مواقع ممکن نخواهد بود.

 

                                                 
38 - Normalization 
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 𝑦2با در نظر گرفتن مختصات جدید و چشم پوشي از تغییرات ناچیز در راستاي محور   کاهش بعد ویژگي ها : 2.2 شکل

  ۹۳انتخاب زير مجموعه ای از ويژگیها -2-4-1-3-2

گاهي با انتخاب زیر مجموعه اي از ویژگیها و بهینه نمودن داده هاي نیازمند پردازش مي 

 : عبارتند از توانیم داده ها را کاهش دهیم. انواع روشهاي متداول

a) Forward Selection     F.W.S 

ویژگیهایي که بیشترین تاثیر را فرض مي کنیم فضاي ویژگیها تهي است حال به ترتیب 

 در تصمیم گیري دارند انتخاب مي نمائیم.

b) Backward Selection   B.W.S 

فرض مي کنیم فضاي ویژگیها حاوي تمامي ویژگیهاست حال به ترتیب ویژگیهایي که 

 کمترین تاثیر را در تصمیم گیري دارند حذف مي نمائیم.

c) Hybrid Forward  Backward  Selection     H.F.B.W 

 ترکیبي از دو روش فوق را بکار مي گیریم.

، ۱0 ،NPCA(PCAانواع الگوریتم هاي متداول کاهش بعد عبارتند از تحلیل مولفه اساسي )

ICA ۱۴، شبکه هاي عصبي انجمني، منوفیلدها(ANN ) (2٫3)شکل 

                                                 
39 - Feature Subset Selection 

40 - Principal components analysis 

41 - Associative Neural networks     
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 ANNابعاد بردار ویژگیها در  : 3.2 شکل

 تعدادکاهش  -2-4-1-3-3

 روشهای پارامتريک   -2-4-1-3-3-1

 مدلهاي رگرسیوني  : مثال

ساله به چند دسته تقسیم  11شرکتهاي حاضر در بورس را مي توان در یک دوره  :مثال 

نمود و یک پارامتر را به عنوان نماینده هر دسته معرفي کرد. به عنوان نمونه مي توان 

 :این شرکتها را به سه دسته تقسیم نمود

 3منحني  .)ول مي کنندشرکتهایي که یک دوره شکوفایي را طي نموده و اف 

 (4٫2در شکل 

 (4٫2شکل در  2منحني  که به مرز اشباع شده گي مي رسند.) شرکتهایي 

  (4٫2شکل در  1منحني )شرکتهایي که  دائماً در حال رشد مي باشند 
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 خودشپارامتر مختص نمایش آن عضو با آن الگو و و به آن اختصاص دارد هر عضو الگوي طبقه اي که  بدست آوردن : 4.2 شکل

 روشهای غیر پارامتريک -2-4-1-3-3-2

 :از جمله  

   42از هر دسته  یک یا چند نمونه )به نسبت وزن هر دسته(انتخاب  :هیستوگرام  

 .انتخاب مي کنیم

 خوشه بندي 

 نمونه برداري 

  شبکه هاي عصبي 

   فشرده سازی اطالعات  -2-4-1-3-3-3

 وجود دارد.  ۱۱بدون اتالفو    ۱۹روش با اتالفدر این خصوص دو 

 و غیره JPEG2000یا  JPEGبه   BMPدر تصویر تبدیل : 1مثال 

 و غیره MP3به   WAVدر صدا تبدیل : 2مثال 

                                                 
42 - Bine 

43 - Lossy 

44 - Loss Less 
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   اه داده تبدیل 

برخي از موارد با  درشاید بتوان تمام حاالت قبل را را نوعي تبدیل نیز در نظر گرفت. در هر حال 

ت را به داده هاي با هموارسازي و نرمال سازي میتوان داده هاي بي کیفی چون هایيعملیات

 :اهم موارد مربوط به این بخش عبارتند از کیفیت تبدیل کرد.

   هموار سازي  -2-4-1-4-1

گاهي اوقات نیاز به هموار سازي نه بخاطر وجود نویز که بخاطر چشم پوشي از تغییرات کم 

 اما واقعي داده ها صورت مي پذیرد. که به آسان شدن پردازش کمک شایاني مي نماید.

  ۱6یا ساخت ویژگي۱5استخراج  -2-4-1-4-2

بجاي کار با همه داده ها مي توان با بخش حائز اهمیت آنها کار کرد یا اینکه از تلفیق 

 برخي خصوصیات داده مي توان به ویژگي قابل قبولي دست یافت.

 ها بجاي کار با کل داده هاه از داد استخراج ویژگي : 5.2 شکل

  ۱7تجمیع -2-4-1-4-3

جهت کاهش داده ها  یا تبدیل بازه هاي مثل تبدیل درآمد روزانه افراد به درآمد ماهانه 

 ساعتي به بازه هاي روزانه

 ۱8نرمالسازي  -2-4-1-4-4

 خطي )شایع ترین روش( -2-4-1-4-4-1

                                                 
45 - Feature extraction 
46 - Feature Constraction 
47 - Aggregation 
48 - Normalization 



37 

 

𝑥𝑚𝑖𝑛فرض کنید  ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑚𝑎𝑥     مي توان با تبدیل�̅� =
𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
0آنرا به   ≤ �̅� ≤

 نگاشت.   1

, 1]آماري  و نگاشت هر بازه به بازه  نرمال سازي خطي : 6.2 شکل 1] 

 ماريآ -2-4-1-4-4-2

  49نرمال سازي با میانگین صفر :مثال 

�̅�را با تبدیل  𝑥مي توان  =  
𝑥−𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑥)

𝑠𝑡𝑑(𝑥)
𝑚𝑒𝑎𝑛(�̅�)نگاشت به گونه اي که   �̅�به     =

𝑉𝑎𝑟(�̅�)و    0 =  شود. 1

 دَهي  -مقیاس دِهيِ  دَه  -2-4-1-4-4-3

|𝑥| داشته باشیم  𝑥  بگونه اي باشد که به ازاي هر 𝑥فرض کنیم فیلد  ≤ 10𝑗   یعني(

−10𝑗 < 𝑥 < 10𝑗  بطوریکه )j  کوچکترین عددي باشد که در این نامعادله صدق مي

�̅�کند. آنگاه با تبدیل  =
𝑥

10𝑗   0به بازه ≤ �̅� ≤  نگاشته مي شود.  1

 نسبت  فراوني -2-4-1-4-4-4

بر اساس فرمول زیر عمل  𝒇𝒊با تعداد فراواني   𝒊در داده هاي اسمي براي هر حالت  

 :نمائیم

                                                 
49 - Zero Mean Normalization 
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δ =
𝒇

𝒊

∑ 𝒇
𝒊

 

 گسسته سازي  -2-4-1-4-5

مي توان بجاي نگاه پیوسته  به کمیتها آنها را به صورت گسسته دسته بندي نمود. مثالً 

واحد یک ساعته در طول شبانه روز تقسیم نموده و داده هاي مربوط به هر  24زمان را به 

 بازه را درآن دسته بندي کرد.

 درختهاي مفهومي -2-4-1-4-6

ه اي از اطالعات نهفته باشد. به عنوان ممکن است برخي اطالعات یک ویژگي حاوي مجموع

مثال زندگي در محله نارمک مبین زندگي در شهر تهران و کشور ایران و ... نیز هست. لذا 

 مي توان با در اختیار داشتن برخي ویژگیها به سلسله اي از خصوصیات رکورد دست یافت.

   51آنتروپی

د در یک صفت را اندازه گیري مي کند. آنتروپي درجه تصادفي بودن داده و مقدار اطالع موجو

 و برد آن در بازه صفر تا یک مي باشد.





outcomesi

ii ppEntropy 2log 

و اگر همه اعضا کامالً   Entropy=0اگر همه اعضاي مجموعه در کالس یکساني قرار گیرند 

 خواهد بود. Entropy=1تصادفي باشند 

  

                                                 
51 - Entropy 
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 در داده کاوي 51بندي الگوریتم هاي خوشه -2-5

 (14)، در اثر تحقیقي خود با عنوان  مروري بر خوشه بندي داده ها  52 (1999فلین ) و مورتي جین،

 ، بیان میکنند که خوشه بندي، طبقه بندي غیرنظارتي الگوها، شامل مشاهدات، اقالم دادها یا

  .است منظم بُردارهاي خصیصه ها، به گروهها و خوشه هاي

داند باشد. خرده فروشي که ميبراي تحلیل تجارت بسیار سودمند مي سازمان نظم پنهان داده ها در

  هدایت کند.معیني  قاعدةرا بر اساس  تواند فروشي قرار دارند، ميمشتریانش در چه گروه

هاي نزدیک به هم و مشابه دارند را در اطالعاتي را که ویژگي (کالسترینگ) بنديخوشه هاي الگوریتم

فرض کنید کودکي هستید که به  دهد.شود قرار ميهاي جداگانه که به آن خوشه گفته ميدسته

ها دهید تا تیلهکنید و اجازه مياید. اکنون کیسه را باز مي همراه یک کیسه پر از تیله در اتاقي نشسته

قرمز، آبي، زرد، سبز. تیله  .شوید که تیله ها رنگهاي متفاوتي دارندند. متوجه ميروي زمین حرکت کن

شوید که تیله داشته باشید. سپس متوجه مي کنید تا اینکه چهار گروهها را برحسب رنگ جدا مي

هاي گیرید که تیلهمتوسط هستند. حال تصمیم مي برخي از تیله ها بزرگ، بعضي کوچک و بعضي

 تقسیم این به شما. کنید بندي دسته مجزا گروهي به را متوسط هايتیله و  ک را با همبزرگ و کوچ

 اید.انجام دادهدسته بندي  عملیات یک اکنون. هستید راضي کار این از و کنیدمي نگاه بندي

بلکه بینید که نه تنها تیله هایي با رنگهاي یکپارچه دارید، کنید و ميها ميدوباره نگاهي به خوشه

ها داراي اي و احتماال انواع دیگري نیز دارید. برخي از تیلهاي، شرابي، شیشههاي چشم گربهتیله

 کنند. شما گروهسائیدگي هستند. برخي از آنها داراي زوایایي هستند که بطور مستقیم حرکت نمي

دیگر از قبیل شکل اندازه، رنگ یا فاکتورهاي  دهید؟بندي خود را براساس کدام خصوصیت انجام مي

                                                 
51 - Clustering 
52 - Jain, Murty & Flynn 
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به احتمال زیاد دوست  آنقدر که اکنون سر درگم هستید کدام یک بر دیگري ارجحیت دارد؟ یا جنس؟

 .دارید فقط بازي کنید!

 تعریف خوشه بندي -2-6

هاي هاي معنادار به طوري که محتویات هر خوشه ویژگيها یا خوشهها به گروهبخش بندي داده

بندي ها غیر مشابه باشند را خوشهیاء دیگر در سایر خوشهمشابه و در عین حال نسبت به اش

هایي گویند. خوشه بندي یک نوع طبقه بندي بدون سرپرست است یعني اشیاء بر اساس شباهتمي

. به گونه اي که مي تواند شوند و نه بر اساس معیارهاي از پیش تعیین شدهکه باهم دارند تقسیم مي

طبقه بندي بدون سرپرست  ،بنديبه خوشه دیگري آنکه دلیل .اشدنبقبل معین  تعداد دسته ها از

کشف  خوشه بندي بار . داستتحلیل این ویژگي ابزاري براي کشف ساختار داده ها گویند. مي

از این فراهم گردد. امکان تصمیم گیري بهتر شود رفتارها شناسایي شده و شباهتها سعي مي

هاي داده زیاد باشد استفاده هاي بزرگ و در مواردي که تعداد ویژگيدر مجموعه داده ها الگوریتم

 شود. مي

کند. هدف بندي مي هایي که با هم دارند گروه، اشیاء را براساس ویژگي بنديبعبارت دیگر خوشه

شترین اي است که در خوشه مخصوص خود داراي بیاصلي در خوشه بندي تقسیم بندي اشیاء به گونه

با این معنا  هاي دیگر داراي بیشترین تفاوت هستند.متعلق به خوشه ءاشیا مقایسه باشباهت و در 

  نیز قلمداد نمود. 53خوشه بندي را مي توان یک مسئله بهینه سازي

                                                 
53 - Optimization 
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  ( معیارهاي شباهت) معیارمطلوبیت خوشه ها -2-6-1

 خوشهیک داخل هر دو شيء شباهت باالي  

 متمایزخوشه هر دو  اشیاءشباهت کم بین  

تواند خود به چند زیر خوشه تبدیل شود. براي درک بهتر مشکالت هر خوشه مي بنديخوشهدر 

که  عضو 21توجه کنید. در این شکل   7.2 گیري براي تشکیل یک خوشه بندي به شکلتصمیم

 توانند بصورت سه روش در خوشه بندي تقسیم شوند، نمایش داده شده است.مي

 

 يعضو 21 متفاوت از یک مجموعه شه بنديسه خوارزیابي  : 7.2 شکل

ا توجه به شکل ممکن است که گرفتن چهار خوشه عقالني نباشد )به علت شباهت نزدیک دو گروه(، ب

توان ها و نتایج آن ميکنیم که اشیاء خوشه را با توجه به وابستگي نوع دادهبه همین علت تاکید مي

بندي ، که در آنها تعداد خوشه ها را از قبل مشخص ایرادي که به برخي روشهاي خوشه بدست آورد. 

 مي کنیم وارد است.
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، 54هندسي اقلیدوسيمي باشد. که بعنوان مثال فاصله فاصله یکي از رایج ترین معیارهاي شباهت 

از معیارهاي شباهت فاصله مورد   correlation distance ، Hamming distancفاصله کسینوسي، 

 نرم افزار مطلب مي باشد. K-means استفاده در روش

 .اند پرداخته هزینه قسم معیارهاي این سوي از شده تحمیل محدودیتهاي به بررسي زیادي محققین

 از کاربر و تصور درک دقیق بازنمایي عدم و معیارها این بودن ساده وارده، بسیار انتقادات معمولترین از

 .باشد مي اصلي دادة ماهیت

  

                                                 
54 - Euclidean 

 :است Minkowskiفاصله اقلیدوسي حالت خاصي از فاصله 

𝑃   بین دو نقطهمبین فاصله مینکوسکي  pL اگر = (𝑥1 , 𝑥2 …𝑥𝑛 ) و 𝑄 = (𝑦1 , 𝑦2 …𝑦𝑛) ∈ 𝑅      باشد برابر است با:    

 𝐿𝑃 = (∑|𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|
𝑝

𝑛

𝑖=1

)

1
𝑝

 

 :در آنصورت 

 1L : فاصله cityblock یا Manhattan   (P =1)       2وL : فاصله اقلیدسي  (P =2) .است 

 Cityblock                    فاصله اقلیدسي 

  همچنینL :Chebyshev distance     

lim
𝑝→∞

(∑ |𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|
𝑝𝑛

𝑖=1 )
1

𝑝 = |𝑥𝑖 − 𝑦𝑖| Type equation here. 
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 الگوریتم خوشه بندي مناسب یک ویژگیهاي -2-7

 انواع صفتها مناسب بودن با 

 پذیر مقیاس 

 هاي مختلف ایجاد خوشه باشکل 

 حداقل بودن پارامترهاي ورودي 

 پرت و حساس نبودن به داده هاي نویز 

 حساس نبودن به ترتیب داده هاي ورودي 

 قابلیت تفسیرساده 

 :قرار زیر است شمرده اند به  روش خوشه بنديکه براي معایب برخي همچنین 

 دارد.ررسي داده ها با ابعاد باال نیازبه زمان بیشتري ب 

  نیستپاسخگوي همه نیازها. 

  ًاستکارایي روش به فاصله تعریف شده وابسته معموال. 

 .قابلیت تفسیرهاي مختلفي دارد 
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   بندي خوشه انواع -2-1

کنیم  بندي ميدراین روش اشیا را به دسته هاي مختلفي تقسیم  :خوشه بندی اثباتی -2-1-1

 (k-meansالگوریتم )

در این روش از دسته کوچک شروع کرده و خوشه بندي و دسته  :روش سلسله مراتبی -2-1-2

بندي انجام گرفته و سپس خوشه هاي نزدیک را با هم ترکیب نموده و خوشه هاي بزرگتر تشکیل 

 DBMS(  55( .شود و همین کار تا ایجاد درخت خوشه ها ادامه مي یابد مي

باشد به  در این روش نواحي که داراي چگالي زیاد مي : بندی مبتنی بر چگالیخوشه  -2-1-3

 عنوان یک خوشه در نظر گرفته میشود.

در این روش فرض میکنیم داده ها از یک مدل پیروي میکنند و  : روش مبتنی بر مدل -2-1-4

 ن مدل میباشد.آهدف از خوشه بندي ایجاد 

کردن خوشه ها الگوریتمهاي تکراري را بکار در این روش براي پیدا  : مبتنی بر فراوانی -2-1-5

 میبریم.

هایي تقسیم شده و در هر  در این روش فضاهاي داده اي به مکعب : مشبک سازی -2-1-6

دهیم و در نهایت خوشه ها را بر اساس شباهت با یکدیگر  نها خوشه بندي را انجام ميآکدام از 

 ترکیب میکنیم.

راز میشود هر افراز یک خوشه را تشکیل بخش اف kدراین روش اشیا به  : روش افرازی -2-1-7

 گیرد. خوشه ها با معیاري با نام تابع شباهت شکل مي میدهد.

  

                                                 
55 - Database Management System 
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    k-meansالگوریتم  -2-9

شود به طوریکه مربع خوشه افراز مي kشي موجود به  nاز ورودي گرفته شده و  kدر این الگوریتم 

باشد. دراین روش شباهت هر خوشه  معیار شباهت کمتر یا حداقل خطاها در آن فرمول اقلیدسي و

 نامیم.آن را مرکز خوشه مي شود و اصطالحاًنسبت به متوسط اشیا آن خوشه سنجیده مي

  مراحل کار

  به طور تصادفيk کنیم. هاي ابتدایي انتخاب مينقطه دلخواه را به عنوان مراکز خوشه 

 ا را در خوشه ها قرار هها نقطه( به مراکز خوشهءبراساس مقدار شباهت هر نقطه )شي

 هاست.دهیم. مرکز میانگین آن نقطهمي

 گردد. هاي ایجاد شده مراکز جدیدي ایجاد ميبراساس خوشه 

  کنیم. تکرار مي مرتباً 2فرایند را از گام 

  ها ایجاد نشود.شود تا دیگر تغییري در خوشهآنقدر تکرار مي 4فرآیند 

 پیاده سازي آسان و سرعت عملکرد دانست.را مي توان    k-means بنديروش خوشه محاسن

   k-means  بنديمشکالت روش خوشه -2-11

جواب نهایي آن واحد الزاماً تضمین شده است ولي   k-meansپذیري الگوریتم رغم اینکه خاتمهعلي

 .روش داراي مشکالت زیر استاین باشد. به طور کلي نبوده و همواره جوابي بهینه نمي

  هاي اولیه وابستگي داردنهایي به انتخاب خوشهجواب. 

 ها وجود نداردروالي مشخص براي محاسبة اولیة مراکز خوشه. 
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 اي صفر شد راهي براي تغییر و هاي متعلق به خوشهاگر در تکراري از الگوریتم تعداد داده

 .بهبود ادامة روش وجود ندارد

 عملتدا مشخص است. اما معموال در ها از ابدر این روش فرض شده است که تعداد خوشه 

 نیست.ها مشخص تعداد خوشه

 گرفتار شدن در دام بهینه محلي. 

 هاگیري اعتبار خوشهبررسي تکنیکهاي اندازه -2-11

هـاي  بندي روي یـک مجموعـه داده بـا توجـه بـه انتخـاب      نتایج حاصل از اعمال الگوریتمهاي خوشه

هـا یـافتن   از یکدیگر باشد. هدف از اعتبارسنجي خوشهتواند بسیار متفاوت پارامترهاي الگوریتمها مي

گیـري  هاي مورد نظر داشته باشند. دو معیارِ پایة انـدازه هایي است که بهترین تناسب را با دادهخوشه

  : هاي بهینه عبارتند ازپیشنهاد شده براي ارزیابي و انتخاب خوشه

  مکن به یکدیگر نزدیک باشند. معیار بایستي تا حد م هاي متعلق به یک خوشهداده : 56تراکم

)از ایـن ویژگـي تحـت عنـوان     . اسـت  هـا داده واریـانس  هاداده تراکم  رایج براي تعیین میزان

 یا فشردگي نیز نام برده اند( 57پیوستگي

   ها خود بایستي به اندازه کافي از یکدیگر جـدا باشـند. سـه راه    خوشه :51 جدايیتفکیک يا

 :گیرد که عبارتند ازها مورد استفاده قرار ميوشهبراي سنجش میزان جدایي خ

o دو خوشههر ها از ترین دادهفاصلة بین نزدیک 

o دو خوشه هر ها ازترین دادهفاصلة بین دور 

o هافاصلة بین مراکزخوشه 

                                                 
56 - Compactness 
57 - Cohesion 
58 - Separation 
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 تقسـیم  دسـته  سـه  صـورت  بـه  را بنـدي خوشـه  از حاصل هايخوشه ارزیابي  هايهمچنین روش

 :از عبارتند که کنندمي

 59معیارهاي خروجي  

   61معیارهاي دروني  

  61معیارهاي نسبي  

  

کننـد و  هـاي آمـاري عمـل مـي    هم معیارهاي خروجي و هم معیارهـاي درونـي بـر مبنـاي روش    

هـا را بـا   پیچیدگي محاسباتي باالیي را نیز دارا هستند. معیارهاي خروجـي عمـل ارزیـابي خوشـه    

هـا را بـا   عمـل ارزیـابي خوشـه    ،معیارهاي درونـي  دهند.استفاده از بینش خاص کاربران انجام مي

 دهند. شود، انجام ميها و نماي آنها محاسبه مياستفاده از مقادیري که از خوشه

م به عالوة پارامترهاي آن( مختلف تبندي )الگوریهاي خوشهپایه معیارهاي نسبي، مقایسة بین شما

بـا پارامترهـاي مختلـف روي یـک      بندي چنـدین بـار  است. یک و یا چندین روش مختلف خوشه

شـود. در  بندي از بین تمام شماها انتخاب مـي شوند و بهترین شماي خوشهمجموعة داده اجرا مي

هاي ارزیابي بسیار متنـوعي  هستند. شاخص  62هاي اعتبارسنجياین روش مبناي مقایسه، شاخص

مـي پـردازیم. برخـي دیگـر از      و شـاخص   به شـاخص  اند که در این قسمت پیشنهاد شده

  ، ،  ،  ،  ،  ،  ،   مراجعشاخص هاي رایج اعتبار سنجي در 

 مقایسه گردیده اند. بعضاً معرفي شده و 

  

                                                 
59 - External  Criteria 
60 - Internal Criteria 
61 - Relative Criteria 
62 - Validity-Index 
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 شاخصهاي اعتبارسنجي    -2-12

بندي به منظـور مقایسـة بـین    نتایج خوشه 63هاي اعتبارسنجي براي سنجش میزان صحتشاخص

بندي مختلف یا مقایسة نتایج حاصل از یـک روش بـا پارامترهـاي مختلـف مـورد      روشهاي خوشه

 گیرند.استفاده قرار مي

 1979 – (DB) 6۱شاخص دیویس بولدین -2-12-1

𝐷𝐵 = 
 فاصله  درون کالسترها

 فاصله  بین کالسترها
 

( iS) خوشه یک  پراکندگي  کند که بر اساساستفاده مي( ijRاین معیار از شباهت بین دو خوشه )

شود. شباهت بین ( تعریف ميijd) که با فاصله دو مرکز بیان مي شود و عدم شباهت بین دو خوشه

 بایستي شرایط زیر را دارا باشد. وتوان به صورتهاي مختلفي تعریف کرد دو خوشه را مي

 𝑅𝑖,𝑗 ≥ 0 

 𝑅𝑖,𝑗 =  𝑅𝑗,𝑖               

  اگرis    وjs   هر دو برابر صفر باشند آنگاهijR  نیز برابر صفر باشد 

 اگر  𝑆𝑗 > 𝑆𝑘 و   𝑑𝑖,𝑗 = 𝑑𝑖,𝑘      آنگاه   𝑅𝑖,𝑗 > 𝑅𝑖,𝑘   

 اگر   𝑆𝑗 = 𝑆𝑘  و𝑑𝑖,𝑗 < 𝑑𝑖,𝑘      آنگاه   𝑅𝑖,𝑗 > 𝑅𝑖,𝑘   

 :شودميمعموال شباهت بین دو خوشه به صورت زیر تعریف 

𝑅𝑖,𝑞,𝑡 =  max
𝑗

𝑗≠𝑖

𝑆𝑖,𝑞+ 𝑆𝑗,𝑞

𝑑𝑖,𝑗,𝑡
                               

)اگر دو خوشه تداخل داشته باشند بزرگتر از یک و اگر تداخل نداشته باشند کوچکتر از یـک  

 شوند.با روابط زیر محاسبه مي isو  ijdکه در آن خواهد بود.(

                                                 
63 - Goodness 
64 - Davies Bouldin Index 
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𝑑𝑖,𝑗,𝑡 = √∑ |𝑚𝑖𝑝 − 𝑚𝑗𝑝|
𝑡𝑑

𝑝=1

𝑡

= ‖𝑚𝑖 − 𝑚𝑗‖𝑡
 jو  iفاصله دو مرکز دو کالستر   :      

𝑆𝑖,𝑞           :   پراکندگی اعضاء هر کالستر   = √
1

𝑁𝑖
∑ 𝑑(𝑥,𝑚𝑖)𝑞

𝑥∈𝐶𝑖

𝑞
      

با توجه به مطالب بیان شده و تعریف شباهت بین دو خوشه شاخص دیویس بولدین به صورت 

 شود.زیر تعریف مي

𝐷𝐵 =  
1

𝑛𝑐
∑ 𝑅𝑖,𝑞,𝑡

𝑛𝑐

𝑖=1
 

                                                                               

 شود.به صورت زیر محاسبه مي 𝑅𝑖,𝑞,𝑡  در آن  که

𝑅𝑖,𝑞,𝑡 =  max
𝑗

𝑗≠𝑖

𝑆𝑖,𝑞 + 𝑆𝑗,𝑞

𝑑𝑖,𝑗,𝑡
            𝑖, 𝑗 = 1…𝑛𝑐 

به آن را محاسبه  ترین خوشةبا شبیهاین شاخص در واقع میانگین شباهت بین هر خوشه 

 های بهتریهرچه مقدار اين شاخص بیشتر باشد، خوشهتوان دریافت که کند. ميمي

 تولید شده است.

 (CS)65شاخص چو ، سو و الي  -2-12-2

𝐶𝑆 =  
میانگین  فاصله دورترین نقطه  خوشه  براي  هر عنصر  خوشه

میانگین فاصله  نزدیکترین  خوشه به  هر  خوشه
 

𝑥𝑝فاصله دورترین نقطه از نقطه  ∈  𝐶𝑖    برابر است با: 

 𝑑𝑝
𝑚𝑎𝑥 = max

𝑥𝑞∈𝐶𝑖

𝑑(𝑥𝑝 , 𝑥𝑞)  

 :میانگین فاصله دورترین نقطه خوشه براي همه عناصر خوشه برابر است با 

�̅�𝑖 = 
1

𝑁𝑖
∑ 𝑑𝑝

𝑚𝑎𝑥
𝑥𝑝∈ 𝐶𝑖 

= 
1

𝑁𝑖
 max

𝑥𝑞

𝑑(𝑥𝑝 , 𝑥𝑞)              )شاخصي از وسعت خوشه( 

                                                 
65 - Chou .Su and Lai 
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 :و در سرانجام 

𝐶𝑆 =  

∑
1
𝑁𝑖

∑ max
𝑥𝑞∈𝐶𝑖

𝑑(𝑥𝑝 , 𝑥𝑞) 𝑥𝑝∈ 𝐶𝑖 𝑖

1
𝑘
 ∑ min

𝑖≠𝑗
𝑑(𝑚𝑖 , 𝑚𝑗)𝑖

 

 معیار ارزیابي فیشر -2-12-3

معیاري با عنوان ضریب تغییرات که بر اساس آن هر چه اندازه این معیار کمتر باشد، مي توان 

در عملیات خوشه  نتیجه گرفت که اعضاي یک کالس شباهت بیشتري با یکدیگر داشته و

بندي نتایج بهتري را حاصل نماید.با توجه به این معیار مي توان الگوریتم خوشه بندي درست 

 را انتخاب نمود.

 𝑓 =  
𝑚𝑣

𝑉𝑚
= 

میانگین واریانسها

  واریانس مراکز
 

 

 الگوریتم هاي فراابتکاري خودکار -2-13

عامل مهم در خوشه بندي یعني  در توابع هدف الگوریتم هاي خوشه بندي ساده معموالً به دومین 

توجهي نمي شود. از طرفي اگر چه خوشه بندي خود « متمایزخوشه هر دو  اشیاءشباهت کم بین »

یک روش خودکار در تعیین اعضاء خوشه هاست ولي بطور معمول تعداد خوشه ها را باید از قبل 

خوشه "در  66آجیت آبراهام تعیین نمود که این خود یک ایراد قابل توجه مي باشد. سواگات داس و

به معرفي یک روش خودکار براي  (23) "بندي خودکار با استفاده از الگوریتم تکاملي اصالح تفاضلي

                                                 
66 - Swagatam Das, Ajith Abraham 
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که ضمن بررسي محل  پرداخته اند. 67تعیین تعداد خوشه ها و با استفاده از شاخص هاي اعتبار

 تشکیل خوشه ها، تعداد آنها را نیز کنترل مي نماید. که شرح مختصري از روش آنها در ذیل مي آید.

دو بخش مجزا در نظر  بصورت: 1.2 جدول بر اساسدر این روش با کدینگ داده ها بصورت خطي و 

و بخش دوم حاوي مقادیر  61گرفته شده است. بخش اول حاوي مقادیري با عنوان آستانه فعالسازي

 )کدینگ غیر خطي هم بشکل مشابه صورت مي پذیرد( در این مرحله هستند. 69مراکز خوشه

 در روش داس و آبراهام کدینگ خطي داده ها : 1.2 جدول

�⃗⃗� 𝑖,𝑘𝑚𝑎𝑥
 ... �⃗⃗� 𝑖,1 �⃗⃗� 𝑖,1 𝑇𝑖,𝑘𝑚𝑎𝑥

 ... 𝑇𝑖,2 𝑇𝑖,1 �⃗� 𝑖(𝑡) = 

Cluster Centroids Activation Threshhold 

 

بدست مي آیند. و روال کار آنستکه در  CSو  DBمقادیر آستانه بر اساس شاخصهاي اعتبار سنجي 

بیشتر بود آن مرکز بعنوان یک مرکز فعال در نظر گرفته خواهد شد  1.5صورتي که  مقادیر آستانه از 

و  1.3چراغ مربوط به مقادیر  : 1.2 شکلدر غیر اینصورت چراغ مربوط به آن خاموش خواهد شد. در 

 بوده به فعالیت خود ادامه مي دهند. 1.9و  1.1،  1.6خاموش شده و مراکزي که شاخص آنها  1.1

                                                 
67 - Validity Index 
61 - Activation Thresholds 
69 - Cluster Centroids 
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 از فرآیند خوشه بندي )مراکز سفید رنگ(  خارج شدن مراکز داراي اعتبار کمتر از آستانه : 1.2 شکل
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  فصل سوم 

 پیش پردازش و رفع خطاهای دیتا ،آماده سازی
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  مقدمه  -3-1

هدف از مراجعه و خواستگاه مسئله مطرح است. فلذا در  ،در مراجعه به یک بانک داده، قبل از هر چیز

میزان اثر گذاري ویژگیهاي  وحله اول انتخاب ویژگیهاي اولیه، به مسئله طرح شده بر مي گردد.

اضافه در رسیدن به  یاانتخابي در خروجي هاي مسئله، اثرات مخرب انتخاب ویژگیهاي نادرست 

و پاسخ به پرسشهاي فرعي مطرح شده در فصل  (بهینه حلاز جمله ایجاد بایاس و انحراف از )جواب 

(  انتخاب شده بر سایر ویژگیها ویژگیهايو مزیت  ویژگیهاي بیان کننده مسئله)چگونگي انتخاب اول 

 . مي شودپرداخته  هابه آنفرآیند هاي پاالیش و آماده سازي داده ها ي است که در اتموضوع

و اطالع از برخي عوامل  و قوانین موجود )شهرداري شاهرود( مسئله بر اساس مطالعه سازماناین در  

در ابتدا  به صورت شهودي نسبت به موثر در تخلفات )فارغ از سهم این ویژگي در وقوع تخلف(، 

 معموالً ناقص، واقعي دنیاي داده هاي مي دانیم که اما انتخاب ویژگیهاي مسئله اقدام مي نمائیم.

که به تفصیل در فصل دوم  داده ها پاالیش هستند. روالهاي و مشکالت متعدد، نویز ناسازگار، داراي

 اصالح اسکلت، سازي مشخص نویز، حذف مفقوده، مقادیر کردن پر در بدانها پرداخته شد سعي

فصل ابتدا به اهم موارد  در این .و سایر موارد مورد نیاز براي آماده سازي داده ها دارند ناسازگاري

پیاده سازي و تکنیک هاي به کار  روشهاي ویژگیها اشاره خواهیم نمود. سپسیا عدم انتخاب انتخاب 

و  ده، سیاستهاي کار با داده هاي ترکیبي را بیان مي نمائیم. عنوان نمو را داده ها پاالیش رفته

 سرانجام با بیان شیوة نرمال سازي داده ها فصل را به پایان خواهیم رساند.

 

   اقدامات صورت پذیرفته جهت انتخاب ویژگیها  -3-2

با عنایت به اینکه این پژوهش در پي یافتن عوامل موثر بر تخلفات ساختماني است بررسي کلیه 

فیلدهاي مربوط به امالک داراي خالف در دستور کار قرار گرفته است. شاید در نگاه اول اینگونه به 
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ا در یک نظر بیاید که با مراجعه به بانک، مي توان کلیه اطالعات یک ملک به همراه تخلفات آن ر

رکورد تجمیع نمود در حالیکه اطالعات مربوط به امالک ایستا نبوده و در طول زمان تغییر یافته اند 

و به عنوان مثال اگر تخلفات بصورت غیر همزمان صورت پذیرفته باشند، بسیاري از اطالعات مربوط 

ع موارد ذیل در چگونگي به آن ملک در تخلفات بعدي تغییر یافته اند فلذا و با عنایت به این موضو

 :انتخاب  ویژگیها مورد عمل قرار گرفته است
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در فرآیند انتخاب ویژگي ها، با عنایت به اینکه تخلفات یک ملک بر اساس درخواستهاي  -3-2-1

متفاوت، از زمان درخواست پروانه تا درخواست صدور پایان کار و یا حتي در طول سالهاي مختلف 

شد که رکورد مربوط به هر درخواست با اطالعات به روز شده آن  بروز نموده است ، بهتر آن دیده

ملک در همان درخواست به صورت یک رکورد جدا در نظر گرفته شود. فلذا امکان مشاهده چند 

 رکورد براي پرونده مربوط به یک ملک وجود دارد.

تنوع اطالعات مربوط به یک ملک حتي در یک دوره کوتاه مدت و براي یک درخواست  -3-2-2

هم اجتناب ناپذیر مي باشد. بعنوان مثال در برخي درخواستها اطالعات مربوط به برخي فیلدها 

تکمیل نمي شود در حالي که ممکن است آن درخواست منتهي به ثبت تخلف شود. مثالً تا زماني 

که محاسبه عوارض براي یک ملک صورت نپذیرد قیمت منطقه اي براي آن ملک ثبت نخواهد 

که در برخي درخواستها اساساً نیازي به محاسبه عوارض نیست. این فیلدها حتي . حال آن71شد

االمکان با قیمت منطقه اي  مربوط به نزدیکترین زمان محاسبه عوارض به آن درخواست تکمیل 

 گردیده است.

از طرفي بدالیل متعدد از جمله خطاي مامور بازدید یا اعتراض به راي، امکان دارد با یک  -3-2-3

دو سري اطالعات مربوط به یک ملک )دو رکورد( درج شده باشد، لذا جهت اصالح درخواست 

و بجهت دسترسي هاي بعدي به مشخصات ملک منحصر بفرد نبودن فیلد شماره درخواست، 

جلوگیري از درهم ریختگي داده ها در فرآیند پیش پردازش )انواع مرتب سازیهایي که صورت مي 

به داده ها افزوده شده که منحصر به فرد بوده و در هر زمان امکان پذیرد(، فیلدي با عنوان کلید 

 مرتب سازي داده ها به شکل اول را میسر مي سازد.  

                                                 
قانون مالیاتهاي مستقیم( که  در محاسبه مبلغ جریمه بکار گرفتـه نمـي    64موضوع ماده -قیمت منطقه اي )ارزش معامالتي زمین - 71

 قانون شهرداریهاست. 111ماده  11ساختمان موضوع تبصره شود. بلکه مالک ارزش معامالتي 
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یکي از ایده هاي مطرح در آغاز کار جهت مشخص نمودن نوع تخلف مربوط به هر رکورد  -3-2-4

)به تعداد نوع  23بعد از انتخاب ویژگیهاي ضروري و پیش پردازش اولیه، افزودن برداري با بعد 

تخلف( به انتهاي بردار ویژگي بود بگونه اي که مقادیر تک تک ویژگیهاي آن صفر یا یک باشد. 

بعبارت دیگر در صورت وقوع هر تخلف در آن رکورد مقدار مربوط به آن تخلف یک و در غیر 

لفات یک و عدم امکان تجمیع تخ«  ت»اینصورت صفر در نظر گرفته شود. اما با عنایت به بند 

ملک در یک رکورد، تصمیم بر آن گرفته شد تا تحت عنوان فیلدي واحد، تخلفات کد شود. 

بعبارت دیگر هر رکورد مربوط به یک درخواست از یک ملک و تنها حاوي یک نوع تخلف خواهد 

 بود.

چالش دیگر پیش رو عدم امکان تفکیک موقعیت ملک، تنها بوسیله فیلد قیمت منطقه  -3-2-5

زیرا بنا به روال موجود شهرداري شاهرود، قیمت منطقه اي بصورت دستي و توسط  اي مي باشد.

کاربر از دفترچه تعرفه عوارض انتخاب مي شود. لذا بدلیل مشابهت در عدد مربوط به این عامل در 

مناطق مختلف امکان تفکیک دقیق موقعیت امالک میسر نخواهد بود. بعبارت دیگر امالک داراي 

یکسان در جاي جاي شهر پراکنده بوده و مکان یابي امالک تنها براین اساس  قیمت منطقه اي

میسر نیست. لیکن با در نظر گرفتن فیلد شماره بلوک، موقعیت منطقه اي ملک، بصورت حدودي 

  قابل تفکیک مي باشد.

کد نمودن مقادیر کیفي در دستور کار قرار گرفته تا بردار ویژگي مربوط به هر رکورد تنها  -3-2-6

 اوي اعداد باشد.ح

ترکیبي بودن داده هاي مسئله از مسائل حائز اهمیت مي باشد. همانگونه که در فصل دو  -3-2-7

 بدان پرداخته شد دو رویکرد در مقابله با این داده ها وجود دارد. 

 با صرفاً بر اساس تخصیص اعداد ترتیبي،  دیتا رویکرد اول با پذیرش کامل نبودن کدینگ

اصالح  معیارهاي شباهت و شاخص هاي اعتبارسنجيبا بکار گیري بعضاً و )پیش پردازش 

 بهبود مي بخشند. در تعیین خوشه ها را  این اعداد و تفاوت هایشانشده( نقش 
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 داده ها حائز اهمیت بوده و خوشه بندي را تنها با بهبود  در رویکرد دوم اهمیت کدینگ

این رویکرد بدنبال داند.  ياعتبارسنجي، کار موثري نممعیارهاي شباهت و شاخص هاي 

 چند مرحله اي است. پردازشهايداده یا  اصالح روشهاي کدینگ

 .خواهد گردید مقایسهبراي هر کدام(  کدینگ مربوطه )با اعمال در این پژوهش خروجي هر دو رویکرد

 

  بررسي ویژگي هاي موجود  -3-3

داده کاوي بر روي اطالعات بانک  ، 1317با عنایت به مکانیزه شدن شهرداري شاهرود از سال  

این شهر مشتمل بر حدود هفده هزار رکورد تخلفات ساختماني  1394تا  1317مربوط به سالهاي 

 ( حاوي فیلدهاي در دسترس ذیل الذکر صورت مي پذیرد. 111)ارجاعي به کمیسیون ماده 

بانک ثبت نشده به صورت  )توضیح اینکه در کلیه جداول، سلول مقادیر ویژگي که در هیچ رکوردي از

 رنگي درآمده است(

  و مقادیر نامشخص است.« قطعي»و « بدوي»حاوي مقادیر نوع راي فیلد 

 یکي از تفکیک کننده هاي اطالعات رکورد هاي مربوط به یک ملک  – شماره ترتیب بازدید

 مي باشد. )این مقدار در بانک بین یک تا هشت ثبت گردیده است(
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 شامل یازده گونه اطالعات  – نوع سند   

 نوع سند : 1.3 جدول

 اجاره نامه .4 وکالتنامه .3 147ثبتي ماده  .2 ثبتي منگوله دار .1

 قرارداد واگذاري .1 هبه نامه .7 رهني .6 وقف نامه .5

  نامشخص .11 صلح قطعي .11 قولنامه اي .9

 در شاهرود دو بخش ثبتي یک و دو وجود دارد. که با رکوردهاي نامشخص سه  :بخش ثبتي

 وضعیت خواهد شد. 

 متر( 316214.5 تا صفر  بین )مقداري عددي مساحت طبق سند 

 شامل شش گونه اطالعات  نوع زمین: 

 نوع زمین : 2.3 جدول

 بایر محصور .5 دایر مشجر .3 بایر .1
 مزروعي .6 دایر ساختماني .4 موات .2

 مرحله ساختماني  

  مرحله ساختماني : 3.3 جدول

 اتمام کار .13 سقف طبقه  سایر .11 سقف طبقه دوم .7 سقف همکف .4 فونداسیون .1

 نامشخص .14 سفت کاري .11 سقف طبقه  سوم .1 طبقه سقف نیم .5 اسکلت بندي .2

  نازک کاري .12 سقف طبقه  چهار .9 سقف طبقه اول .6 سقف زیر زمین .3

 نوع اسکلت 

 نوع اسکلت  : 4.3 جدول

 نامشخص .9 نیمه بتوني .7 نیمه فلزي .5 تیر چوبي .3 بتوني .1

  صنعتي ساز .1 خشت و گل .6 آجري .4 فلزي .2

 

 وضعیت ساختمان   
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 وضعیت ساختمان : 5.3 جدول

 سینما .14 مسکوني .1
 صندوق قرض الحسنه .27

 اقتصادي
 آشپزخانه .41

 کتابخانه .41 ندامتگاه .21 بانک .15 مسکوني تجاري .2

 تجاري پرزباله .42 زمین مزروعي .29 گرمابه .16 تجاري .3

 آموزشي دولتي .43 باغ .31 فروشگاه .17 فرهنگي .4

 بیمارستان .44 پارک .31 پارکینگ .11 آموزشي .5

 درمانگاه .45 پست برق .32 انبار .19 تفریحي -ورزشي  .6

 نامشخص .46 مسکوني آپارتماني .33 کارگاه  .21 پذیرائي -گردشگري  .7

  مخروبه مسکوني .34 کارخانه .21 پزشکي درماني .1

  کاروانسرا .35 بال استفاده .22 حمل و نقل .9

  زمین بایر .36 سکونيم تجاري .23 اداري دولتي .11

  مدرسه .37 صندوق و موسسه مالي .24 انجمن ، شورا ، کانون .11

  شهرداري .31 قرض الحسنه صندوق .25 مذهبي .12

  پروژه .39 اوقاف .26 تاریخي .13

 

 یک حالت نامشخص  (سهصحیح )بین صفر تا  يعدد : تعداد طبقات زیرزمین  + 

 یک حالت نامشخص  (هشت)بین صفر تا  صحیح يعدد : تعداد طبقات سایر  + 

 یک حالت نامشخص  (شصت و یکتا  یک)بین  صحیح يعدد : شماره بلوک  + 

 با عدد دو مقداري به صورت متني که عمدتاً تلفیق :( شرح و موقعیت محل) شماره ردیف 

 دقیق ملک و عرض شارع مجاور مي باشد.متفاوت که مبین محل  هاي فرمت

 ( ضریب محلهبر جبهه ):  )مقداري عددي صحیح )یک و دو 

 (111صحیح )بین صفر تا  يعدد : تراکم   

 بافت ویژه"+ مقادیر متني   (1111تا  دوازدهعدد صحیح )بین مقداري  : تراکم تجدید نظر" 

 مشخص + یک حالت نا "با نظر میراث"،  "بافت"،  "بافت قدیم"، 

 یک حالت نا مشخص  (7111صحیح )بین صفر تا  يعدد : حد نصاب تفکیک + 

 محدوده 
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 محدوده : 6.3 جدول

 نامشخص .5 بافت ویژه .4 استحفاظي .3 قانوني .2 خدماتي .1

 

 یک حالت نا مشخص  (111صحیح )بین صفر تا  يعدد : درصد اشغال زمین + 

 شش تا یک بین  عدد : سهم مالکیت 

 یک حالت نا مشخص  (161111 تا 145 بین) صحیح عدد : قیمت منطقه اي + 

 

 

 )تصویري از نقشه شاهرود با تفکیک منطقه اي مناطق مختلف( : 1.3 شکل
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 نوع خالف  

 نوع خالف : 7.3 جدول

 فراواني نوع خالف
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 441 بناي بدون مجوز مبتني بر کاربري مصوب در حریم شهر .11
 3 بناي بدون مجوز مغایر بر کاربري مصوب در حریم شهر .19
 331 تجاوز به حریم .21
 63 سایر .21

 16731 جمع

 

  



63 

 

 نوع راي 

 نوع راي : 1.3 جدول

 فراواني نوع راي
 217 عوارض

 12545 جریمه

 5 تعطیل 

 521 اعاده 

 47 تامین پارکینگ

 1 اصالحي پخي

 1 تعویق راي

 463 تخریب

 3 رفع تعرض  

 1444 برائت 

 1416 نامشخص

 16731 جمع

  پیش پردازش داده ها  -3-4

عملیات پیش پردازش در محیط اکسل و با استفاده از توابع آن صورت پذیرفته است. عدم انجام این 

بخش در برنامه هاي اجرائي، یا در نرم افزار هاي رایج داده کاوي و صرف وقت جهت تبدیل داده ها 

ثال براي نرمال بدلیل آن بوده که با کلیه داده ها بر اساس یک روال ثابت برخورد نگردیده و بعنوان م

سازي، داده ها به سه بخش تقسیم شده اند. )داده هایي که نیازي به نرمال سازي ندارند ، داده هاي 

)نوع اسمي ، داده هاي عددي و داده هاي نسبي( از طرفي شیوه کدینگ داده هاي اسمي و نسبي 

 ، در نرم افزاري هاي موجود ممکن نبود.دوم(
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  ي ترکیبي سیاست هاي کار با داده ها -3-5

تفکیک هر چه بهتر ویژگیها  و عد براي تولید بازنمایيافزایش بُهمانگونه که در فصول قبل اشاره شد، 

از اقدامات مربوط به استخراج ویژگي است. از طرفي و بر اساس موارد اشاره شده در پیشینه تحقیق در 

کدینگ داده هاي اسمي به فصل دوم، موضوعي که مورد انتقاد برخي از محققین واقع گردیده ، 

صورت تخصیص اعداد صحیح ترتیبي است. چه آنکه بعضاً هیچ ترتیبي در دنیاي واقعي و بلحاظ 

 مفهومي بین مقادیر ممکن و قابل تخصیص در داده هاي اسمي وجود ندارد.

  کدینگ داده هاي اسمي  دیگرشیوه  -3-6

را با این روش اینگونه بیان نمود  71مي توان ویژگیهاي اسمي ، طبقه بندي و حتي ویژگیهاي نسبي

که هر ویژگي اسمي را به تعداد مقادیر کاندید براي آن ویژگي در بانک، توسعه داده و بدین ترتیب 

بجاي یک ویژگي، به تعداد مقادیر ممکن براي آن، بردار  ویژگي  را توسعه مي دهیم. حال در یک 

دد یک و به ازاي سایر مقادیر صفر را در نظر مي رکورد تنها به ازاي فیلد مربوط به مقدار واقعي ع

گیریم. بعنوان مثال در ذیل مقادیر سه رنگ قرمز ، آبي و زرد در نظر گرفته شده اند. با این روش 

 حتي رنگهاي بینابیني را مي توان بصورت تلفیقي ارائه نمود. 

 داده هاي اسميکدینگ  : 9.3 جدول

 داده هاي اسميکدینگ 

 

کدینگ 

 ساده

 

 رنگ
 فیلد قرمز فیلد آبي زردفیلد 

 قرمز 1 1 1 1

 آبي 2 1 1 1

 زرد 3 1 1 1

                                                 
روي  61بعنوان مثال ویژگي عددي مقدار  در نظر داشته باشید که ویژگیهاي عددي نسبي هم رفتار متفاوتي از ویژگیهاي عددي دارند - 71

 باشد.مي  61شامل سطح تمامي مقادیر صفر تا  61نمودار یک نقطه است در حالي که ویژگي عدد نسبي 
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  براي  کدینگ داده هاي نسبي  عنوان شده توسعه شیوه -3-6-1

یک پیشنهاد براي مقادیر نسبي نیز آنست که مي توان مثالً براي فیلد سهم مالکیت بجاي کد 

 کردن 

فیلدهاي یک ، دو ، سه و چهار را یک در نظر گرفت. در ازاي مالکیت چهاردانگ، مقادیر  4عدد 

این کار کامالً متفاوت از کدینگ معمولي و بدلیل افزایش بعد مسئله، بدون تاثیر در رفتار ویژگیها 

هم تنها یک فیلد مجزا در نظر گرفت تا از  1.5در ابعاد قبلي خواهد بود.  مي توان براي مقادیر 

 ي نمود.افزوده شدن چندین فیلد جلوگیر

 براي داده هاي نسبي کدینگ پیشنهادي : 11.3 جدول

 کدینگ پیشنهادي

 

 کدینگ

 ساده 

 

سهم 

 1 2 3 4 5 6 1.5 مالکیت

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 4 4 

1 1 1 1 1 1 1 5 5 

1 1 1 1 1 1 1 6 6 

1 1 1 1 1 1 1 7 1.5 

1 1 1 1 1 1 1 1 5.5 

 

  اهم موارد مورد استفاده در پیش پردازش داده هاي مسئله  -3-7
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 مرحله پاکسازي داده  -3-7-1

بدلیل ناکافي بودن داده ها )عدم ورود اطالعات( در اکثر رکوردها فیلدهاي ذیل  

 حذف گردیدند.

 درصد اشغال زمین 

 متراز سطح اشغال زمین 

 تعداد طبقات مجاز 

 تعداد واحد اضافه 

 نوع نما 
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بدلیل آنتروپي پائین ویژگي محدوده نیز حذف مي گردد. زیرا عمالً تاثیري بر خوشه  

بندي نخواهد داشت.)عموم امالک ثبت شده در محدوده قانوني هستند( همچنین انتظار داریم 

که سهم مالکیت که عموماً بصورت شش دانگ ثبت شده است، نقش چنداني در خوشه بندي 

 ایفا نکند.

ن بدلیل تنوع محتوا و نیز ترکیب موارد و عدم انتخاب کاربران از یک لیست همچنی 

ثابت از فیلد شرح کاربري صرف نظر گردید. ذکر این نکته ضروریست که مشاور طرح تفصیلي، 

عموماً وضعیت ساختمان را در تدوین طرح لحاظ نموده است که بعنوان فیلدي در داده ها 

 موجود است.

ه فیلدهاي قیمت منطقه اي و شماره بلوک در داده ها موجود است با عنایت به اینک 

شرح و موقعیت ) شماره ردیفو به صورت ترکیبي مبین موقعیت ملک هستند  از کار با فیلد 

 ( نیز صرف نظر گردید.محل

در کلیه فیلدها یکسان سازي فرمت ورودي داده ها صورت پذیرفته است. مثالً در  

ابتدا « 120 - 180»، « 120180« »180 -120»، « 180 - 120»مقادیر  «تراکم تجدید نظر»فیلد 

 همگي با فرمت یکسان درج شده اند. 

در فیلدهاي حاوي داده هاي اسمي مقدار صفر بعنوان نا مشخص در نظر گرفته شده  

 است. )پر کردن با مقدار ثابت سراسري(

اده شده است. یعني بجاي ( نیز از میانگین استف2براي مواردي )از قبیل مثال ردیف  

 در نظر گرفته شده است. 151عدد   «180 - 120»

در موارد بسیار محدودي که فیلد اسمي بوده نیز از معیار مد در کالس داده براي  

 مقادیر نامشخص استفاده شده است.

    داده هاي ناسازگار 
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بافت » ،  « NULL»با انواع داده هاي « تراکم تجدید نظر»در فیلدهایي چون فیلد 

و ... مواجه بودیم که بدلیل « نظر میراث با»و « میراث»، « بافت»، « بافت قدیم» ، «ویژه

رکورد( و همچنین عدم دسترسي به مقدار عددي  341نسبت بسیار کم این داده ها )

 محتمل یا قطعي براي آنها وضعیت همه نامشخص)برابر صفر( در نظر گرفته شد.

براي طبقات زیر  24براي سایر طبقات یا  91عدادي چون همچنین رکوردهاي حاوي ا

 زمین که غیر واقعي بوده و خطاي کاربر مي باشد نیز بطور کامل حذف گردیده است.

 

  نرمال سازي داده ها  -3-7-2

کد گردیده اند نیازي به نرمال سازي نداشته اند. سایر داده هاي  دوماسمي که به روش  داده هاي

 مسئله به دو صورت نرمال گردیده اند. 

 عددي  داده ره𝑥  بر مبناي فرمول زیر نرمال شده است : 

δ =  
𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

 

  هر داده نسبي، به نسبت سهمش از کل )مثالً نسبت سهم در شش دانگ مالکیت( در بازه

[𝟎,  نگاشته مي شوند. [𝟏

   براي تنها یک حالت داده اسمي )فیلد شماره بلوک( براي هر حالت𝒊   با تعداد فراواني𝒇𝒊  بر

 :اساس فرمول زیر نرمال شده اند

δ =
𝒇

𝒊

∑ 𝒇
𝒊
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   پیش پردازش و رفع خطاهاي دیتا –آماده سازي اهم نتایج اقدامات -3-1

رکورد حاصل گردید که با  16731 فوق االشاره، پیش پردازشاعمال رویه هاي  در نهایت پس از

ویژگي )کدینگ نوع یک( و در رویکرد دوم هر رکورد حاوي   21رویکرد اول هر رکورد حاوي 

 ویژگي )کدینگ نوع دو(  مي باشد.  112

 :دو وضعیت صورت پذیرفته است  پیش پردازش در

ضریب منطقه اي شامل مقادیر صفر نیز باشد. حالتي که اساس پژوهش را تشکیل مي  -3-1-1

دهد و از بسیاري از رکوردها صرفنظر نمي نماید. در این حالت یکي از فیلدهاي موثر در موقعیت 

مقدار دهي شده و ملک )ضریب منطقه اي( با روشهایي از قبیل پر نمودن با نزدیکترین مقدار، 

همچنین تعداد کمي از رکوردهایي که امکان پیش بیني مقدار براي آنها وجود نداشت به صورت 

نامشخص در فرآیند خوشه بندي شرکت داده شده اند. الزم به ذکر است که ویژگيِ همیشه داراي 

وشه بندي مقدارِ شماره بلوک که حاوي اطالعات موقعیت حدودي ملک مي باشد هم در فرآیند خ

 دخالت دارد.

 ضریب منطقه اي مخالف صفر باشد. -3-1-2

همانگونه که در فصل سه نیز بدان اشاره شد تنوع اطالعات مربوط به یـک ملـک حتـي در یـک     

دوره کوتاه مدت و براي یک درخواست هم اجتناب ناپـذیر مـي باشـد. بعنـوان مثـال در برخـي       

ي شـود در حـالي کـه ممکـن اسـت آن      درخواستها اطالعات مربوط به برخي فیلدها تکمیل نمـ 

درخواست منتهي به ثبت تخلف شود. مثالً تا زماني که محاسبه عوارض براي یک ملـک صـورت   

. حال آنکه در برخي درخواستها اساساً 72نپذیرد قیمت منطقه اي براي آن ملک ثبت نخواهد شد

                                                 
قانون مالیاتهاي مستقیم( که  در محاسبه مبلغ جریمه بکار گرفتـه نمـي    64موضوع ماده -قیمت منطقه اي )ارزش معامالتي زمین - 72

قانون شهرداریهاست. )بخاطر داشته باشید کـه دلیـل اسـتفاده از     111ماده  11شود. بلکه مالک ارزش معامالتي ساختمان موضوع تبصره 

 اي در کنار ویژگي شماره بلوک، تعیین حدود و موقیعت امالک بوده است ( ویژگي قیمت منطقه
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هاست. اگـر چـه کـه    نیازي به محاسبه عوارض نیست. یک شیوه برخورد با این رکوردها، حذف آن

سیاست در این پژوهش  حفظ حداکثري اطالعات بانک بوده، برخي نتایج حاصل از حذف حدود 

 به شرح ذیل مي باشد.شش هزار رکورد با مقادیر صفر براي قیمت منطقه اي 

 این رکوردها همه زمین از نوع دایر ساختماني هستند. 

یا  اجاره نامه،  147ثبتي ماده ،  ثبتي منگوله دارنوع سند این رکوردها  فقط شامل  

 است. صلح قطعي

 سهم مالکیت رکوردهاي داراي خالف تماماً شش دانگ مي باشد. 

 همه امالک در محدوده قانوني هستند. 

 تمامي آراء صادره از نوع جریمه هستند. 

 تخلفات از انواع ردیفهاي دو ، سه ، چهار ، پنج ، شش، هفت ، هشت و ده هستند. 

تا پنج و پنجاه و یک تا شصت و یک فاقد رکورد هستند. بعبارت دیگر  بلوکهاي یک 

 تخلف ثبت شده ندارند.

 همه امالک فاقد زیر زمین هستند. 

 مي باشد. چهارنوع اسکلت از ردیف یک تا  

سفت ،  سقف طبقه  سایر،  سقف طبقه  چهاراز نظر مرحله ساختماني در مرحله  

قرار دارند.که عدم وجود سقفهاي تا طبقه سوم معنا دار به نظر  اتمام کاریا  نازک کاري،  کاري

 مي رسد.

فلذا در صورت استفاده از این داده ها در عملیات خوشه بندي فیلدهاي تک مقدار )یا فیلدهایي که 

 غالباً داراي یک مقدار مي باشند قابل حذف به نظر مي رسند(. 
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 هارم فصل چ

 پیاده سازی و نقد -روشهای پیشنهادی 
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  مقدمه  -4-1

فرآیندهاي پرداختیم به تفصیل به مباني نظري پژوهش و کارهاي مشابه  ضمن آنکهدر فصل دوم 

و  آنها ، سیاست هاي مربوط به آماده سازي و پیش پردازش گردآوريشناخت ماهیت داده ها و 

آماده سازي و پیش پردازش اقدام  اعمال روشهايدر فصل سوم نسبت به اشاره نموده و خوشه بندي 

 در این فصل ابتدا به روش هاي تعیین تعداد خوشه ها و اعتبار خوشه ها خواهیم پرداخت ونمودیم. 

بر داده ها، نتایج را با سایر روشها مقایسه مي نمائیم. توضیح  K-meansسپس ضمن اعمال روش 

وع کدینگ نوع یک )بر اساس تخصیص مقادیر عددي به داده هاي اسمي( و اینکه کار را با دو ن

در فصل سوم( انجام خواهیم داد. تحلیل تفاوتها  دوم مطرح شدهکدینگ نوع دو )بر اساس روش 

 خواهد بود. لپایان بخش این فص

 خود مي تواند تعیین کننده تعداد خوشه ها باشد؟ K-Meansآیا  -4-2

( این فرض را مطرح نموده ایم که در صورت بزرگتر بودن 1.4ص )شکل در برخورد با یک نمونه خا

K  به عنوان مثال( از تعداد واقعي خوشه هاM تعداد ،)K-M  خوشه را تنها از میان داده هاي پرت و

با تعداد اندک اعضاء انتخاب خواهد کرد. در این صورت مي توانیم بر اساس سنجش تعداد اعضاء 

شه و تعیین یک آستانه کوچک براي حذف خوشه هایي که تعداد اعضایي تخصیص یافته به هر خو

 مناسب اقدام نمائیم. Kکمتر از مقدار آستانه، به خود اختصاص داده اند، نسبت به انتخاب 
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تعداد هفت خوشه تک عضو یا با  ،در نظر گرفته شده است K=10 تعداد واقعي خوشه ها سه تا است و : 1.4 شکل

 اعضاء محدود ایجاد شده اند.

داده  3111را براي  K_Meansررسي این فرض را با یک آزمایشي شهودي انجام مي دهیم. الگوریتم ب

)تابع توزیع نرمال با میانگین صفر و انحراف معیار یک  randnدو بعدي تصادفي ایجاد شده توسط تابع 

)براي در نظر گرفتن مقداري تداخل در  X1=(1,1)  ،X2=(2,3.5)  ، X3=(2,2)پیرامون سه نقطه (

 :در ذیل آمده است  K=6و  K=10و  K=4داده ها( با مقادیر 

 حول سه نقطهداده دو بعدي تصادفي  3111براي  K=10با  K_Meansاجراي  : 1.4 جدول

 جمع 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 خوشه
 3000 395 357 203 271 358 237 305 315 339 220 فراواني

 حول سه نقطهداده دو بعدي تصادفي  3111براي  K=6با  K_Meansاجراي  : 2.4 جدول

 جمع 6 5 4 3 2 1 خوشه

فراوان

 ي

421 543 615 526 379 516 3000 

 

 حول سه نقطهداده دو بعدي تصادفي  3111براي  K=6با  K_Meansاجراي  : 3.4 جدول

 جمع 4 3 2 1 خوشه

فراوان

 ي

624 689 792 895 3000 
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 :( : 2.4شکل درست و حل مسئله ) توزیع

 حول سه نقطهداده دو بعدي تصادفي  3111براي  K=3با  K_Meansاجراي  : 4.4 جدول

 جمع 3 2 1 خوشه

فراوان

 ي

879 1279 842 3000 

 

 

 مثال شهوديدر توزیع درست خوشه ها  : 2.4 شکل

( بیان گر K=10و  K=4  ،K=6وزیع متناسب داده ها در بین خوشه ها در هر سه آزمایش )ت

ر قابل تکیه بودن آن مي باشد. توضیح اینکه در تکرار روش، ینا معتبر بودن این فرض و غ

براي داده هاي آزمایش، نتایج مشابهي بدست آمده است. همچنین از مقایسه جواب مسئله با 

هاي سه گانه قبل به این نتیجه مي توان رسید که در حقیقت خوشه هاي واقعي به دو یا حالت

چند خوشه توسعه یافته اند که علي رغم وجود شباهت حداکثري در داخل خوشه ها، داراي 

تفاوت حداکثري در بین خوشه ها نیستند. و آن نمونه بخصوص که فرض ما را شکل داده بود، 
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با عنایت به سایر موارد تحقیقي در  73بوده است. Means-Kروش  محصول یکي از مشکالت

 این پژوهش اتفاقاً این موضوع را مي توان ضعف بزرگ الگوریتم لوید دانست.

  بررسي معیار ارزیابي فیشر  -4-3

 بیان مي شد. زیربه خاطر دارید که معیار فیشر با رابطه 

               𝑓 =  
𝑚𝑣

𝑉𝑚
= 

میانگین واریانسها

  واریانس مراکز
     

مان داده هاي آزمایش و تعیین معیار ارزیابي فیشر  در هر تکرار بر ه K-Meansنتیجه چند بار اجراي 

 نمایش داده شده است.: 3.4شکل  درقبلي 

 

 نتیجه دو بار اجراي معیار فیشر روي داده هاي ایجاد شده به روش آزمایش قبل : 3.4 شکل

 X1=(1,1) ،X2=(2,3.5)  ، X3=(2,2)ا توجه به اینکه ساختار داده ها توسط خود ما براي سه نقطه ب

به بعد مقادیر ناچیزي را به  3که از تکرار  4.3نرمال ایجاد شده بود، با توجه به خروجي شکل با توزیع 

خود اختصاص داده است، و ما را به انتخاب سه خوشه هدایت مي کند، به نظر مي رسد که این معیار 

                                                 
 .اي صفر شد راهي براي تغییر و بهبود ادامة روش وجود نداردهاي متعلق به خوشهاگر در تکراري از الگوریتم تعداد داده - 73
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عیار بر روي هر دو ارزیابي، براي مسئله ما قابل اتکا باشد. لذا در ادامه خروجي برنامه را بر اساس این م

 نوع کدینگ بررسي مي کنیم.

 

 براي داده هاي با کدینگ نوع یک K=1...50با معیار فیشر براي   K-Meansارزیابي  : 4.4 شکل

ا مشاهده خروجي حاصل از اعمال معیار فیشر بر داده ها با هر دو نوع کدینگ یک و دو )شکلهاي ب

ینگ نوع دوم شرایط بهتري براي تصمیم گیري ( در مي یابیم  که در کد 4.7و  4.6،    4.5،    4.4

حاکم است، بطوریکه از اعمال این معیار ارزیابي مي توان این نتیجه را گرفت که تعداد خوشه مورد 

نیاز باید بین یازده تا چهارده دسته باشد. الزم به ذکر است که با گرفتن خروجیهاي بیشتر از اعمال 

 مي رسیم.دوازده غالباً به عدد این الگوریتم بر داده هاي مسئله ، 

 

 براي داده هاي با کدینگ نوع یک K=1...30با معیار فیشر براي   K-Meansارزیابي  : 5.4 شکل
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 براي داده هاي با کدینگ نوع دو K=1...50با معیار فیشر براي   K-Meansارزیابي  : 6.4 شکل

 

 براي داده هاي با کدینگ نوع دو K=1...30با معیار فیشر براي   K-Meansارزیابي : 7.4 شکل

  ارزیابي تعداد ویژگیها در نتیجه مساله  -4-4

شاید این فرض وجود داشته باشد که انتخاب زیاد پارامترها بعنوان ویژگي و بجهت دخالت دادن آنها 

در کشف ساختارهاي پنهان ممکن است موجب بایاس اولیه الگوریتم به سمت خاصي شود. لذا در یک 

تخلف، این اتفاق بصورت چشمگیري رخ  نوعدوره آزمایش با مقایسه دو ویژگي قیمت منطقه اي و 

به مقادیر اولیه و همچنین ضعف  K_Meansنمي دهد. تَعَدُّدِ خروجي هاي تهیه شده بدلیل وابستگي 

 بعنوان نماینده اي از مشاهدات آورده 4.1 در مقابله بهینه هاي محلي صورت پذیرفته است. )شکل

از کل تخلفات را به   5۲تخلفاتي که بیش از شده مقایسه این کاهش ویژگي در کدینگ نوع دو براي 
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،   9.21۲به ترتیب با حدود  16  و 11،  4،  3،  2،  1خود اختصاص داده اند )تخلفات ردیف هاي 

 ( نیز به نتیجه مشابهي مي رسیم. 5.11۲و  22.91۲،  6.19۲،  7.11۲،  34.94۲

 

ویژگي )سمت چپ( براي داده هاي با ویژگي)سمت راست( و نه  21با   K-Meansارزیابي مقایسه اي  : 1.4 شکل

 کدینگ نوع یک



79 

 

 شهودي از این آزمایش مي باشد. )ردیف اول قیمت منطقه اي و تخلف دوم ، ردیف دوم 4.9کل ش

 قیمت منطقه اي و تخلف دهم و ردیف سوم قیمت منطقه اي و تخلف اول(

 
ویژگي )سمت چپ( براي داده هاي با   63ویژگي )سمت راست( و  112با   K-Meansارزیابي مقایسه اي  : 9.4 شکل

 CityBlockکدینگ نوع دو  با معیار فاصله 
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با معیار شباهت فاصله  K-Meansهاي بزرگ یا کوچک در  Kنتایج ناشي از انتخاب  -4-5

 اقلیدوسي

براي  طف نیست.چه نتایجي حاصل خواهد شد هم خالي از ل K-Meansدر  Kاینکه در انتخابهاي غلط 

، الگوریتم را بر روي داده هاي نرمال تصادفي ایجاد شده  Kمشاهده نتایج حاصل از انتخابهاي غلط 

اجرا مي   K=8و    K=3   ،K=5و با X1=(1,1)  ،X2=(1,2)  ، X3=(3,2)حول سه نقطه 

  (11.4)شکل نمائیم.

 

 K=8و    K=3    ،K=5با      K-Meansارزیابي مقایسه اي   : 11.4 شکل
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 7.2شکل مشاهده مي کنید که با افزایش خوشه ها  از تعداد واقعي آن، در غالب موارد خوشه ها چون 

چند خوشه تعلق  تقسیم نمي شوند بلکه تحدید مي شوند و خوشه هاي جدید با اعضائي که به دو یا :

داشتند شکل مي گیرند. یعني هر خوشه جدید با یک یا چند خوشه دیگر داراي شباهتهایي خواهد 

، در هر خوشه میزان شباهتها افزایش خواهد یافت. لذا این Kبود. اما در عین حال قطعاً با افزایش 

اس بازنمایي دانش حاصل هاي بزرگتر( میتواند به حساسیت مسئله برگردد و بر اس kموضوع )انتخاب 

از ویژگیهاي خوشه ها مي توان به شباهت هاي آنها رسید. بعکس اگر تعداد خوشه ها کمتر از تعداد 

واقعي در نظر گرفته شود، شبهات ها نادیده انگاشته مي شوند. و اعضایي که خود یک خوشه تشکیل 

کمتر در نظر گرفته  Kلتي که مي دادند در سایر خوشه ها تقسیم مي شوند. لذا ریسک خطا در حا

 را بیش از مقدار واقعي در نظر بگیریم. Kشود، بیشتر از حالتي است که 

 

  اجراي  الگوریتم هاي فرا ابتکاري اتومات بر روي داده ها  -4-6

علي رغم سرعت بسیار باال و پیاده سازي آسان، داراي معایبي نیز هست. از  Means-Kدانستیم که 

نیاز به مشخص بودن   مقادیر اولیه و گرفتار شدن در دم بهینه هاي محلي، حساس بودن به :جمله 

تعداد خوشه ها قبل از اجرا و نداشتن استراتژي گریز از حالتهایي که در یک تکرار تعداد اعضاء یک 

خوشه صفر مي شوند و همچنین نتیجه اي که در بخش اول همین فصل گرفتیم و آن عدم تاثیرقاعده 

ي بین اعضاء خوشه ها علي رغم در نظر گرفتن شباهت حداکثري درون خوشه ها مي تفاوت حداکثر

 باشد.

اگر چه مواردي چون عدم امکان خروج از وضعیت بدون عضو شدن یک خوشه با مشاهده و تکرار قابل 

حل به نظر مي رسد اما براي سایر موارد باید الاقل به حدي از اطمینان برسیم. بعنوان نمونه مي دانیم 

هستند. مشکل که الگوریتمهاي ژنتیک و توده ذرات راه حل مناسبي براي گریز از بهینه هاي محلي 
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انتخاب اولیه تعداد ویژگیها را هم با روشهاي اتومات مربوط به این دو الگوریتم مي توان آزمایش نمود 

(، CSو   DB)شاخص هاي مورد استفاده  که درآن صورت با استفاده از شاخص هاي اعتبار سنجي

 تفاوت حداکثري در بین خوشه ها را هم دنبال کرده ایم. 

در خصوص اعمال الگوریتمهاي ژنتیک و توده ذرات بر داده هاي مسئله مشابهت  یافته هاي پژوهش

 گرفته نظر  در  دسته  12معموالً تعداد خوشه ها کمتر از  1.5دارد. اگر چه با در نظر گرفتن آستانه 

( میزان اهمیتِ 1.45یا  1.4)مثالً  1.5مي شود. البته مي توان با تغییر مقدار آستانه به مقادیر کمتر از 

خوشه مشاهده نمود. که با انجام این  12تفاوتِ بین خوشه ها را کمتر نموده و در  در خروجي مسئله 

یک خروجي حاصل از : 11.4شکل در  مشابه مي باشد. K-Meansتغییر به لحاظ تعداد نتایج با روش 

مرتبه بر داده  51و تکرار  111، جمعیت  1.4، آستانه  DBبا شاخص   PSOاعمال الگوریتم اتومات 

ودار هزینه و شکل سمت راست هاي با کدینگ نوع دو آمده است. توضیح اینکه شکل سمت چپ نم

 نمودار دو بعد قیمت منطقه اي و تخلفات مي باشد.

 

 مرتبه بر داده هاي با کدینگ نوع اول 51و تکرار  111، جمعیت  1.4، آستانه  DBبا شاخص  PSO : 11.4 شکل
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 )ستون دوم هر یک از بزرگ به کوچک مرتب شده( K-Meansاتومات با  PSOو  GAمقایسه یک خروجي روشهاي  : 5.4 جدول

GA  K-Means  PSO 

 فراواني خوشه فراواني خوشه فراواني خوشه

10 5224 4 2430 8 3999 

12 2586 5 2042 12 3174 

1 1860 2 1938 1 2039 

8 1727 9 1829 9 1930 

5 1259 3 1767 11 1375 

3 1009 6 1731 2 1365 

6 808 10 1196 3 728 

2 607 1 1042 4 701 

11 545 11 799 7 510 

7 449 8 697 6 445 

9 363 12 681 10 386 

4 293 7 578 5 78 

 

مالحظه مي شود که تفاوت چنداني در خروجیها به چشم نمي خورد. اگر چه که در تکرارهاي متفاوت 

خواهد بود، لیکن با تکرار زیاد بر روي  متغیرقطعاً شرایط براي کلیه گروهها  K-Meansو خصوصاً در 

داده هاي این مسئله خواهیم یافت که تغییرات محدود به بازه هایي است که قابل چشم پوشي بوده 

 است.
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،  DB=0.5، شاخص   k=15با  PSOنمودار مربوط به قیمت منطقه اي و تخلفات در اجراي الگوریتم  : 12.4 شکل

 مرتبه بر روي داده هاي کدینگ نوع اول 111و تعداد تکرار  111جمعیت 

آنست که خوشه ها بر اساس : 13.4شکل و : 12.4شکل ک تحلیل ساده از مشاهده خروجي هاي ی

قیمت منطقه اي چیدمان یافته اند. یعني داده هاي داراي قیمت منطقه اي پائین یک خوشه و به 

)خوشه هاي  همین ترتیب داده هاي شامل باالترین قیمت منطقه اي با تعداد کمترشان به نسبت آنها

در یک خوشه قرار گرفته اند. )فراموش نکنیم که خوشه بندي را بر  یمت منطقه اي پائین(داراي ق

اساس ویژگیهاي متفاوتي انجام داده ایم( و بنا بر انتظار با افزایش قیمت منطقه اي از میزان تخلفات 

مناطق  به دو دلیل قابل قبول است. اول آنکه کاسته مي شود. این موضوع با مشاهده نقشه مربوطه و

وسعت سهم بیشتري از امالک دارند و دوم  از نظر)داراي قیمت منطقه اي کم( حاشیه اي در نقشه 

 و توسعه مي یابد. شکل گرفته ،آنکه حاشیه نشیني معموالً خارج از قواعد
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،  DB=0.4، شاخص   k=15با  PSOنمودار  مربوط به قیمت منطقه اي و تخلفات در اجراي الگوریتم  : 13.4 شکل

مرتبه بر روي داده هاي کدینگ نوع دوم )ویژگي قیمت منطقه اي )نرمال نشده( و  211و تعداد تکرار  111جمعیت 

 (25با ضریب  2تخلف 

 

بر روي داده هاي کدینگ   k=12با  K-Meansمساحت و تخلفات در اجراي الگوریتم  نمودار  مربوط به  : 14.4 شکل

 نوع دوم
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بین مساحت امالک و تخلفات وجود ندارد. یعني اینکه نمي  شاهده مي نمائید که چنین رابطه ايم

 توان با افزایش متراژ ساختمان ارتباطي واضح شبیه ارتباط قیمت منطقه اي با خوشه ها یافت. 

 بر داده هاي مسئله K-Meansنتایج اعمال  -4-7

( مي دانیم که مناطق حاشیه اي از فراواني : 6.4جدول )ه ها و بر اساس آمار تخلفاتقبل از تحلیل یافت

قابل توجهي برخوردارند. همچنین انتظار داریم بین وسعت مناطق مسکوني و تعداد تخلفات رابطه 

 مستقیمي وجود داشته باشد.

 ده منطقه اول شهر بلحاظ تخلفات : 6.4 جدول

 فراواني

 منطقه تخلف

3072 9 

1712 6 

1173 54 

923 46 

679 53 

656 8 

448 7 

445 57 

442 52 

386 42 
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 مي باشد.: 7.4جدول ده تخلف شایع به ترتیب فراواني در بانک داده مسئله نیز به شرح 

 ده تخلف شایع : 7.4 جدول

 نوع تخلف74  فراواني تخلف

5846 2 

3845 10 

1540 1 

1308 3 

1020 4 

837 16 

710 8 

441 18 

331 20 

256 13 

 

بکار گرفه شده و در  با اطمینان قابل قبول از صحت پیش پردازش ، خوشه بندي و معیار شباهت

نهایت اعتبار خوشه ها،  تحلیل نتایج قطعاً ما را به روبط بین ویژگیها رهنمون خواهد شد. لذا و براي 

تخلف و هشت گونه راي صادره( را با توجه به برخي از دیگر ویژگیهاي اعضاء  21نمونه چند ویژگي )

 هر خوشه بررسي مي نمائیم.

   خصیص یافته به آنها تحلیل خوشه ها و  ویژگیهاي ت -4-1

سرانجام ماحصل اقدامات پژوهش در تحلیل خروجي رده بندي مشخص خواهد شد. لذا با بررسي 

 ویژگیهاي خوشه ها ، روابط موجود را به صورت گزاره هاي منطقي استخراج مي نمائیم. 

)توضیح اینکه فراواني هاي  :به نتایج ذیل مي رسیم : 9.4جدول همچنین و   : 1.4جدول  با نگاهي به

 رنگي شده اند( 111بیشتر از 

                                                 
 آورده شده است. 3.1بر اساس جدول شماره تخلفات  - 74
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 بوده و منجر به صدور راي جریمه گردیده است. 16و  11عمدتاً حاوي تخلف  :ه اول خوش 

  و شانزدهم بوده و منجر به صدور راي جریمه  2و  13،  1،  3عمدتاً حاوي تخلف  :خوشه دوم

 گردیده است.

  بوده و منجر به صدور راي جریمه گردیده  1و  4،  3،  11عمدتاً حاوي تخلف  :خوشه سوم

 است.

 بوده و منجر به صدور راي جریمه گردیده است. 16و  2عمدتاً حاوي تخلف  :وشه چهارم خ 

  بوده و منجر به صدور راي جریمه و اعاده گردیده است. 11عمدتاً حاوي تخلف  :خوشه پنجم 

  بوده و منجر به صدور راي جریمه گردیده است. 2عمدتاً حاوي تخلف  :خوشه ششم 

  بوده و منجر به صدور راي جریمه گردیده است. 2تخلف عمدتاً حاوي  :خوشه هفتم 

  بوده و منجر به صدور راي عوارض گردیده است. 3عمدتاً حاوي تخلف  :خوشه هشتم 

  بوده و منجر به صدور راي عوارض و رفع  15،  1،  7،  2عمدتاً حاوي تخلف  :خوشه نهم

 تعرض گردیده است.

  نجر به صدور راي جریمه گردیده است.بوده و م 2عمدتاً حاوي تخلف  :خوشه دهم 

  بوده و منجر به صدور راي جریمه گردیده است. 11و  2عمدتاً حاوي تخلف  :خوشه یازدهم 

  بوده و منجر به صدور راي جریمه گردیده  11و  21عمدتاً حاوي تخلف   :خوشه دوازدهم

 است.

نشان دهنده سیاستهاي مدیریت بدون در نظر گرفتن ارتباط سایر ویژگیها با تخلفات، نسبت آراء 

شهري در طول زمان در مواجهه با  تخلفات ساختماني یعني نگاه درآمدي به جریمه هاي اخذ شده 

 است.
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 K-Meansاستخراج شده از روش  توزیع تخلفات در بین خوشه هاي دوازده گانه : 1.4 جدول

 خوشه
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 

 جمع

1 0 8 21 59 0 0 0 17 12 694 3 4 8 0 0 213 0 3 0 0 0 1042 

2 724 149 601 0 0 0 0 0 0 0 20 96 180 12 0 74 5 77 0 0 0 1938 

3 0 84 301 232 6 56 7 176 0 888 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1767 

4 239 1699 0 0 0 0 0 0 0 0 15 38 21 78 0 314 0 26 0 0 0 2430 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 20 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2042 

6 0 1731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1731 

7 2 559 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 8 0 0 0 1 0 578 

8 6 0 677 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 6 0 0 0 0 0 0 697 

9 475 221 304 0 0 0 0 490 0 85 35 51 0 14 7 122 0 24 0 0 1 1829 

10 26 1069 14 20 0 0 0 0 0 1 0 2 27 0 0 37 0 0 0 0 0 1196 

11 74 320 67 29 0 4 4 27 1 156 6 7 9 11 0 60 1 19 0 4 0 799 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 3 326 60 681 
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 K-Meansاستخراج شده از روش  توزیع آراء کمیسیون در بین خوشه هاي دوازده گانه : 9.4 جدول

لتعطی جریمه عوارض خوشه گتامین پارکین اعاده   برائت رفع تعرض تخریب تعویق راي 

1 8 647 0 88 4 1 46 3 143 

2 48 1450 0 32 0 0 30 0 209 

3 30 1223 2 62 10 0 72 0 198 

4 27 1996 2 65 0 0 40 0 127 

5 14 1214 1 153 30 0 53 0 322 

6 2 1530 0 18 0 0 12 0 51 

7 8 502 0 6 1 0 6 0 19 

8 31 542 0 0 0 13 0 48 48 

9 25 1402 0 34 1 0 89 0 128 

10 6 1059 0 20 0 0 5 0 48 

11 12 600 0 25 1 0 15 0 78 

12 6 380 0 17 0 0 81 0 74 

 

ظر گرفتن بیشینه در نگاهي دیگر به خوشه ها و مد نظر قرار دادن ویژگیهاي مساحت ، تراکم ، تراکم تجدید نظر ، حد نصاب تفکیک و قیمت منطقه اي، با در ن

 به گزاره هاي ذیل خواهیم رسید.( : 11.4جدول ) براي هر خوش مقدار آن ویژگي در هر خوشه ، میانه و  میانگین  به ترتیب در ردیفهاي یک تا سه
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 K-Meansدوازده گانه استخراج شده از روش ویژگیهاي هفت گانه خوشه هاي  : 11.4 جدول

شه
خو

 

 مساحت

 تعداد

طبقات    

زمینزیر   

 تعداد

طبقات   

سایر   

 تراکم
 تراکم 

 تجدید نظر

 حد نصاب 

 تفکیک
 منطقه اي قیمت

1 

88321 1 3 1.8 3 1000 150000 

102.7 0 1 1 1.5 200 3960 

326.26 0.17 0.70 1.00 1.59 219.82 8409.61 

2 

386214.5 2 7 1.8 2.1 2000 100000 

198.35 0 1 1 1.5 200 2904 

426.80 0.22 0.91 0.94 1.31 172.69 6689.48 

3 

96218 1 3 1.8 3 2000 129500 

186 0 0 1 1.2 200 3960 

350.31 0.20 0.48 0.87 1.28 174.14 8512.05 

4 

15642 3 7 1.8 3 2000 129500 

190.5 0 0 1 1.2 200 4950 

225.99 0.20 1.10 0.86 1.32 177.46 10617.42 

5 

10312 1 3 1.8 3 2000 104544 

190 0 0 1 1.2 200 2500 

197.03 0.10 0.52 0.79 1.13 151.64 7068.47 

6 

124286 2 6 1.8 3 2000 80000 

173 0 1 1 1.5 200 4950 

283.42 0.13 1.26 0.85 1.31 175.79 9553.81 

7 

100000 3 7 1.8 7.1 3000 83688 

171.655 0 2.5 0.6 2.1 250 9900 

648.21 0.22 2.16 0.71 2.05 246.37 12142.78 

8 

3657.09 1 3 1.8 3 2000 60000 

198 0 0 1 1 0 2000 

192.04 0.18 0.49 0.78 0.88 91.99 4886.61 

9 

30000 2 6 1.8 2.1 2000 103620 

120 0 0 1 1.2 200 3960 

218.79 0.16 0.60 0.81 1.00 142.22 6666.15 

10 

8750 2 6 1.8 3 450 103620 

143.76 0 0 0.6 2.1 250 10850 

178.45 0.14 0.77 0.76 1.88 233.51 14943.21 

11 

14309 1 5 1.8 2.4 7000 129500 

180 0 0 1 1.2 200 4200 

253.64 0.19 0.89 0.85 1.30 181.70 9876.58 

12 

40000 1 3 1.8 2.4 2000 160000 

160 0 0 1 1.2 200 2500 

262.89 0.09 0.63 0.85 1.20 171.17 18525.88 
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   بیشترین تعداد زیر زمین را دارا هستند. 7و  4،  3،  2امالک خوشه هاي 

  قرار دارند. 4و  6،  7امالک بلند مرتبه به ترتیب در خوشه هاي 

  مي باشد. 4و  3،  2،  1بیشترین تراکم به ترتیب مربوط  به خوشه هاي 

   تعلق دارد. 5و  1،  11،  7کمترین تراکم به ترتیب )و از کم به زیاد( به خوشه هاي 

  تعلق گرفته است.  1و  11،  7بیشترین تراکم تجدید نظر به ترتیب به خوشه هاي 

  تعلق دارد. 5و  9،  1کمترین تراکم تجدید نظر به ترتیب )و از کم به زیاد( به خوشه هاي 

 تعلق گرفته است.  1و  11،  7به ترتیب به خوشه هاي  بیشترین حد نصاب تفکیک 

  تعلق دارد. 5و  9،  1کمترین حد نصاب تفکیک به ترتیب )و از کم به زیاد( به خوشه هاي 

  :توجه 

 این نتایج بر اساس شاخص مرکزي میانگین حاصل شده است. -

 خوشه هاي حد وسط در تراکم تجدید نظر و حد نصاب تفکیک یکسان نیستند. -
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 متوسط مساحت امالک خوشه ها و قیمت منطقه اي خوشه ها  ول مربوط به متوسط اجد:  

 متوسط  قیمت منطقه اي خوشه ها : 11.4 جدول

 خوشه میانگین
18525.88 12 

14943.21 10 

12142.78 7 

10617.42 4 

9876.58 11 

9553.81 6 

8512.05 3 

8409.61 1 

7068.47 5 

6689.48 2 

6666.15 9 

4886.61 8 

 متوسط مساحت امالک خوشه ها : 12.4 جدول

 خوشه مساحت
648.2052 7 

426.8004 2 

350.3086 3 

326.2565 1 

283.4215 6 

262.8919 12 

253.6399 11 

225.9897 4 

218.7948 9 

197.0347 5 

192.0431 8 

178.4502 10 
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 ترکیب خوشه ها از نظر نوع اسکلت : 13.4 جدول

يتیر چوب فلزي بتني خوشه يفلزنیمه  آجري  نينیمه بت خشت و گل  زصنعتي سا   

1 0 0 0 814 158 67 3 0 

2 639 0 0 750 362 12 90 0 

3 0 0 0 1765 0 0 0 2 

4 1410 505 3 0 419 43 30 0 

5 0 0 0 2039 1 2 0 0 

6 1278 427 9 17 0 0 0 0 

7 453 60 0 52 12 0 1 0 

8 0 0 0 683 8 6 0 0 

9 414 65 0 1039 198 9 38 1 

10 893 197 0 39 64 2 0 0 

11 279 88 0 315 79 9 25 0 

12 0 0 0 0 0 0 681 0 

 

 

  بیشترین تعداد ساختمانهاي تمام بتني و تمام فلزي را دارند. 2و  11،  6،  4خوشه هاي 

  فاقد ساختمان تمام بتني هستند. 3و  5،  1،  12خوشه هاي 

  جري را در خود دارند.آبیشترین تعداد امالک  1و  9،  3،  5خوشه هاي 

  ه فلزي را در خود دارند.میبیشترین تعداد امالک ن  9و  2،  4خوشه هاي 

  حاوي امالک نیمه بتني است.تنها  12خوشه 

  ه نتایج نهایي حاصلنمونه  -4-9

  کاهش مي  تبا افزایش قیمت منطقه اي سهم تخلفا: 12.4شکل  و: 11.4شکل با عنایت  به

یابد. البته این موضوع شامل امالک واقع در حریم شهر نمي شود. مطالعه خوشه دوازدهم این 
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علي رغم قیمت منطقه  ،بر دارد که تجاوز به حریم شهر و ساخت و ساز در حریمنتیجه را در 

 اي باال ، اتفاق افتاده است.

  اگر چه منطقي است که  امالکي که حد نصاب تفکیک پائین را به خود اختصاص داده اند

د ( کمترین تراکم تجدید نظر را نیز اخذ نموده اند. اما امالکي که ح5و  9و  1)خوشه هاي 

( بیشترین تراکم 1و 11و  7نصاب تفکیک باال را به خود اختصاص داده اند )خوشه هاي 

تجدید نظر را نیز اخذ نموده اند. در حالي که بر اساس طرح تفصیلي کمترین تراکم را داشته 

 اند. 

  7تخلفات رابطه معنا داري با مساحت امالک ندارند. بعنوان مثال در خوشه کم تعداد 

انگین مساحت را داریم که مي تواند موید کاهش تخلف با افزایش مساحت باشد بیشترین می

که در رتبه هاي بعدي مساحت قرار  1و   3،  2در حالیکه در خوشه هاي نسبتاً پر تعداد  

به ترتیب کمترین   5و  1،  11دارند این قاعده بچشم نمي خورد. همچنین خوشه هاي 

نسبتاً پر  5و   11 خوشه هاي ص داده اند در حالیکهمیانگین مساحت ها را به خود تخصی

تعداد هستند. )در نظر داشته باشید که تعداد در یک خوشه نمایانگر تخلف هم هست زیرا هر 

 رکورد مربوط به یک تخلف است(
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 فصل پنجم

 و کارهای آینده، پیشنهادات نتایج
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   مقدمه -5-1

راهي دیگر جهت تحلیل در این پژوهش سعي شد تا با تکیه بر داده کاوي در بانک اطالعات شهري 

تند رفتار شهروندان در حوزه ساخت و ساز و در کنار پژوهش هاي رایج که عمدتاً مبتني بر آمار هس

تحلیل دالیل وقوع تخلفات ساختماني با تکیه بر الگوهاي پنهان داده ارائه نمائیم. این روش که جهت 

ارائه گردیده است مي تواند در سایر حوزه ها و ساختارهاي در بانک اطالعات شهري هاي ثبت شده 

. اگر چه که در نگاه اول تصور حل مسئله به شیوه اي جدید مطرح  مي بکار گرفته شودداده اي نیز 

چشم اندازهایي رهنمون ما را به  ،عالوه بر حل مسئلهاز مواقع روشهاي هوشمند  شود اما در بسیاري

مدعي هستند که در دنیاي جدید بحق متخصصان آمار  مي شوند که در نگاه آماري مغفول مانده اند.

اما استنتاج آماري مبتني بر این آمار هست که گرفتن تصمیمات را براي مدیران ناگزیر مي سازد، 

ي هوشمندانه و یادگیرنده انساني است که علي رغم محاسن فراوان داراي محدودیتهایي نیز ساختارها

ي چون امکان تصمیم گیري در مواجهه با انبوهي از  اطالعات که اگر چه هر یمحدودیت ها هست.

به یک نتیجه  در کنار هم کدام به تنهایي تصمیم مشخصي از انسان هوشمند را رغم مي زنند اما

 همسو نباشد.  ،واهند رسید که شاید با نتایج حاصل از تحلیل تک تک اطالعاتجامع خ

این پژوهش شامل دو طیف از نتایج  مي باشد. اول ارائه یک روش مبتني بر داده کاوي بدون ناظر )با 

استفاده از رده بندي داده ها( و دستیابي به دانش جهت تصمیم گیري مدیریت شهري، و دوم 

ها در مواجهه با داده هاي مختلط یا ترکیبي. در ادامه به ارائه خالصه نتایج، ارزیابي رویکرد

 پیشنهاداتي براي شهرداري شاهرود و ذکر کارهاي مفید براي آینده مي پردازیم.
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  خالصه نتایج حاصله -5-2

 بخاطر شکاف و فاصله غیر قابل  فاقد ارزش دانستن  خوشه بندي با معیارهاي شباهت متریک

در این  ،براي انواع داده هاي طبقه بندي و داده هاي عددي متریکقبول بین معیارهاي شباهت 

پژوهش مورد نقد قرار گرفت. با عنایت به پاسخهاي ارزشمند و منطقي حاصله مي توان چالش 

ازي آنها بر اساس پیش روي این تفکر را در نظر نگرفتن پیش پردازش داده ها و نرمال س

خواصشان دانست. بعبارت ساده تر و بعنوان نمونه وقتي نرمال سازي یک داده طبقه بندي بر 

اعداد حاصل حاوي اطالعات عددي مرتبط با اساس فرمولهاي مبتني بر فراواني شکل مي گیرد، 

 فراواني ویژگي خواهند بود. 

  مسئله به نظر مي رسد که علي رغم همچنین در مقایسه دو روش کدینگ بکار گرفته شده در

در بسیاري از مواقع بدلیل نرمال سازي که در بند قبل اشاره  نوع دومموثر بودن روش کدینگ 

 شد، تفاوت چشمگیري در نتایج حاصله وجود نداشته باشد. 

  ،نظر   به با عنایت  به اینکه با افزایش قیمت منطقه اي عموماً سهم تخلفات کاهش مي یابد    

 ي رسد که در دید کالن، این گزینه عامل بازدارنده موثري خواهد بود.م

  امالکي که حد نصاب تفکیک باال را به خود اختصاص داده اند بیشترین تراکم تجدید نظر را نیز

اخذ نموده اند. در حالي که بر اساس طرح تفصیلي کمترین تراکم را داشته اند. لذا تجدید نظر 

 الک ضروري به نظر مي رسد.در طرح تفصیلي این ام

  برخالف تصور اولیه، تخلفات رابطه معنا داري با مساحت امالک ندارند و بیش از آنکه مساحت

امالک در وقوع تخلف موثر باشد سایر ویژگیهاي آن از جمله موقعیت مکاني ملک در وقوع 

 تخلفات موثر هستند.
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  شاهرود شهرداري پیشنهادات یا نقطه نظرهاي پژوهشگر براي  -5-3

برخي نتایج پژوهش از قبیل اصالح روال انجام کار و پیشنهادات نرم افزاري براي شهرداري 

 :شاهرود به شرح ذیل مي باشد

  اصالحات عملکردي چون  -5-3-1

 ارزشمند در هر پرونده ضرورت تکمیل و ورود اطالعات برخي فیلدهاي 

 از جمله اطالعات کامل مالک 

   اصالحات نرم افزاري چون  -5-3-2

  خودکار سازي محاسبات عوارض در بخشهاي مختلف از قبیل کسب و پیشه ، نوسازي و

در غیر اینصورت عالوه بر پذیرش ریسک خطاهاي سهوي ، امکان انجام خطا زیرا شهرسازي، 

 را براي پرسنل فراهم مي نماید.

  خودکار سازي برخي قواعد  

 مقرر قانوني و عدم مثال آراء بدوي کمیسیون ماده صد با گذشت مدت  بعنوان

اعتراض به راي )از سوي مالک یا شهرداري( خود به خود قطعي خواهند شد در حالي 

یابند، لذا باید پس از گذشت مدت قانوني بصورت  نميکه در سیستم تغییر وضعیت 

 خودکار به قطعي تبدیل گردند.  

 کاربران نتایج توضیحي متفاوت و تکیه نرم افزار بر مطالب  امکان ورود اطالعات با فرمتهاي

 :ذیل را در بر دارد 

 دشوار نمودن ورود اطالعات ایجاد سختي کار براي کاربران 

  عدم امکان گرفتن گزارشات آماري به صورت مقایسه اي 
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  عدم شفافیت عملکرد کاربران 

  عدم امکان نظارت بر کاربران 

 عدم وجود وحدت رویه 

گزینه هاي انتخابي بجاي توضیحات و همچنین چک  لذا اصالح نرم افزاري براي جایگزین نمودن

 نمودن برخي مغایرتها قبل از ثبت اطالعات ضروري مي باشد.

  اصالحات فرآیندي  -5-3-3

  مطالعه مجدد و مورد به مورد فرآیندها و اصالح آنها و اعمال تغییرات همزمان در نرم افزارها 

 ضرورعات مشابه و غیر مثال جایگزیني لینک بین داده ها بجاي ورود اطال بعنوان  

  پیشنهاد براي پژوهش هاي آتي -5-4

در این پژوهش بر اساس محدودیت ها و شرایط پایگاه داده و چگونگي ثبت اطالعات ،  -5-4-1

آن محدودیتها را مرتفع نمائیم. اما  ،اصالح ساختار رکورد هاي دادهسیاستهایي اعمال گردید تا با 

 مورد نیاز مي باشد.به نظر مي رسد که در بسیاري از مواقع اعمال محدودیتهایي در خوشه بندي 

اینکار مي تواند تلفیقي از یادگیري با ناظر و یادگیري بدون ناظر باشد. بعنوان مثال خوشه بندي 

ت تعداد روبرو باشند. یا اینکه یک یا چند که خوشه ها با محدودیصورت پذیرد داده ها بنحوي 

و یا آنکه تاثیر یک یا چند ویژگي در فرآیند رده بندي  مرکز بصورت حدودي مشخص شده باشند.

بنابراین مطالعه چگونگي اعمال محدودیتها بر  بیشتر و یا کمتر از سایر ویژگیها در نظر گرفته شود.

 مفید بنظر مي رسد.الگوریتم هاي خوشه بندي بعنوان پژوهش آتي 

ارائه روشهاي مبتني بر کمي سازي داده هاي کیفي )داده هاي به عنوان  کار آینده  -5-4-2

  .اسمي( با حفظ ارزشهایشان بعنوان یک پژوهش ارزشمند پیشنهاد مي شود 
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Abstract 

Major issues of cities including chaos and disorder are attributed to quantitative 

construction violations, Investigating the reasons behind this violations and finding the 

relationship between the violations and the influencing parameters promote the 

development of the cities. 

The study aims at finding the hidden pattern of urban constraction data bases the 

discover the relationships between these variables and the construction violations. 

Data gathering and analyzing were the most significant and the most time-consuming 

parts of the project with preserving the values of the data being the main priority. 

In the study methods and approaches of other researchers concerning combined data , 

the importance of selecting and finding the feature extraction, preparations and pre-

procen including techniques of purifying , integrating , data reduction and data 

conversion have all been investigated. 

And while  assessing the k-mains algorithm an data , the significance of Similarity 

measures and validity of clusters along with comparison of research out put with the 

output of automatic PSO and GA algorithms  have been considered. 

Considering the correct choice of the number of clusters and assessing the impact of the 

number of variables in the result , the research result has been presented in the form of a 

comparative table with organizing  the central feature of each cluster on logical 

propositions. 

The study ends with presenting the relationship between the regional price of estate and 

their area  or the relationship  between constraction in privancy an unauthorized 

constraction.  

Keyword : data mining, mixed data, construction violations 
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