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 نرم افزاررویداد  نگارها استفاده از فتار نامتعارف کاربران بتشخیص ر

 

 3حسن کاهانیم؛ 2؛ بهشید بهکمال1احسان عسگریان

 

 چکیده

راحل فرایند مست. اهدف این مقاله، ارائه یک فرایند داده کاوی بومی شده برای تشخیص رفتارهای نامتعارف کاربران 

نتایج نهایی پروژه  سیستم نرم افزاری انجام شده ویک تجربه عملی است که با استفاده از نگاره رویداد یک پیشنهای براساس 

عریف شده و نتایج تشش سناریو برای شناسایی رفتار نامتعارف این پروژه، ابتدا  برای اجرایدر این مقاله ارائه شده است. 

 یهاداده لیتحل یهاتمشامل الگوری اظربا استفاده از روشهای داده کاوی بدون ن سپس. ه استحاصل مورد بررسی قرارگرفت

عملکرد  شباهت لیتحلو  زمان ریسکاربران در  یرفتار راتییتغ لیحل، تکاربران یرفتار هایخوشه لیتحل، رمعمولیغ

 یته شده برابکار گرف یبیپروژه نشان داد که روش ترک جینتاکاربران شناسایی شده است.  نامتعارف ، رفتارهایکاربران

 برخوردار است. یرفتار نامتعارف کاربران از دقت خوب ییشناسا

 

 کلمات کلیدی

 ر، نگاره رویدادداده کاوی، تحلیل رفتار کارب

 

 مقدمه  .1

هایی است که به لحاظ آماری قابل اعتماد باشند، کاوی، دست یافتن به بینشهدف اصلی داده

به عبارت دیگر داده . [1] ها قابل استخراج باشدکاوی مجهول بوده و نیز از روی دادهقبل از انجام داده

فرایند ، ضمنی، معتبر، جدید و مفید است. در این مقاله، غیربدیهی، کاوی فرایند کشف الگوهای مخفی

ز یک تجربه رفتار نامتعارف کاربران به همراه نتایج حاصل ا اهدف شناساییانجام یک پروژه داده کاوی ب
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عملی ارائه خواهد شد. ساختار مقاله بشرح زیر است: در بخش دوم، مساله مورد بررسی و روش پیشنهادی 

اقدامات انجام شده برای شناخت و پیش پردازش داده ها در بخش سوم ارائه می  شود. سپس،بیان می

شود. در بخش چهارم، سناریوهای پیشنهادی جهت شناسایی رفتار نامتعارف تعریف شده و نتایج حاصل 

رفتار گیرد. در بخش پنجم، با استفاده از چهار روش داده کاوی، مورد بررسی قرار میخالصه بطور 

 شود و در بخش ششم مقاله، جمع بندی و نتیجه گیری ارائه خواهد شد. کاربران شناسایی می نامتعارف

 

 و روش پیشنهادی مسالهتعریف  .2

به معنی سوء استفاده از منفعت سیستم سازمانی بدون اینکه لزوما به عواقب قانونی  1ی تقلبکلمه

باشد که به کاهش کنترل تقلب میفرآیند تشخیص تقلب، بخشی از بطور کلی مستقیم منجر شود. 

البته تقلب در هر  کند.ها را خودکار میهای دستی فرآیندهای نظارت و بررسی کمک کرده و آنفعالیت

کند. برای مثال ورود به بانک ساعت های موجود معنی پیدا مینامهوکار با توجه به قوانین و آیینکسب

صبح )نصف شب( ممکن است  1یکه ورود به بانک ساعت بعد از ظهر امری بسیار طبیعی است درحال 1

شناسایی مقاله، این  هدفتقلب )تخلف( محسوب شود. ولی این قاعده درباره بیمارستان صادق نیست. 

( 1برای این منظور از دو روش استفاده شده است:  موارد غیرعادی، یا رفتارهای متفاوت با دیگران است.

( استفاده از روشهای داده کاوی برای تشخیص 2ر نامتعارف کاربران، و تعریف سناریو برای تحلیل رفتا

 شود. میتایج حاصل ارائه نو  هشدتعریف سناریوهای پیشنهادی بخش بعدی، در رفتار نامتعارف. 

 

 ویدادفایل ر پردازشیشو پ هاشناخت داده .3

کار تولید مجموعه داده مورد بررسی، یک فایل نگاره رویداد است که توسط نرم افزار بصورت خود

در این فایل رویداد، است. بوده گیگابایت  2.5 پردازش اولیه حدودحجم اطالعات بعد از پیششده است. 

جم داده حاین بنابرمیلیون رکورد می باشد.  11، حدود فایلرکوردهای تعداد است و موجود  ویژگی 12

بهمراه اطالعات اولیه درباره آنها  فایل رویدادهای های دادهفهرست ویژگیبرای انجام پروژه مناسب است. 

 است: ( آمده1)در جدول 

                                                 
1 Fraud 
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 فایل رویداد سیستمموجود در  یهاویژگی( 1جدول )

 

 به سه دسته زیر تقسیم میشوند:  هاپردازش دادهاقدامات انجام گرفته برای پیش

فیلدهای فرم، تعداد تغییرات در اولین مرحله پیش پردازش، ابتدا  ها:تبدیل ویژگی •

 عدد اعشاری هشته تاریخ و زمان بجایگزین شده است. سپس ر XMLبجای مقدار 

 تبدیل شده است. 

در این مرحله، برای درک و تفسیر بهتر نتایج، ویژگیهای  های جدید:استخراج ویژگی •

 1استخراج شماره روز ، 50الی  1استخراج شماره ماه . مانند جدید استخراج شده است

افزودن فیلد ،  IPبا استفاده از دو بخش ابتدایی آدرس  IPاستخراج محدوده ، 1481الی 

افزودن فیلد رده تغییرات براساس تعداد الگ موجود در فایل رویداد و رده کاربر 

 .فرم فیلدهای

ی که خاصیت کلید های یژگیپردازش، ابتدا ودر آخرین گام پیش  :پاکسازی داده ها •

کاربرانی که به  گ مربوطداشته و کارکرد غیرتوصیفی دارند، حذف شده اند. سپس ال
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، داده پرت شناخته شده و از فایل رویداد حذف دارندفایل رویداد الگ در  10کمتر از 

 شده است. 

ها و کشف موارد ها به منظور شناخت بهتر دادهفاز تحلیل آماری داده ،پردازشبعد از انجام پیش

 ها الگ آغاز شد.در دادهغیر متعارف 

   و تحلیل نتایج رفتار نامتعارف تشخیص عریف سناریو برای ت .4

ها و کشف روابط ساده و الگوهای همانطور که اشاره شد، هدف این بخش شناسایی بهتر داده

 هاییژگیو برای این منظور، ابتداوکار سازمان است. ها با توجه به کسببین داده غیرمتعارف اولیه در

براساس  یرعادیموارد غ یوهایسناراند. سپس مشخص شده عنوان فرمو  IPنام کاربر،  شاملمهم 

تعیین شد. سناریوهای تعریف شده و نتایج حاصل بصورت خالصه در زیر آورده شده  یمحور هاییژگیو

 است:

 کردندیکار م یستممختلف با س جغرافیایی یکه از مکانها یکاربران شناسایی .4.1

با توجه به اینکه سیستم مورد مطالعه توسط واحدهای سازمانی که در مکانهای جغرافیایی مختلف 

قرار دارند، قابل دسترسی است، در این سناریو کاربرانی که از مکانهای مختلف به سیستم متصل شده 

مختلف )از  IPمحدوده  20با بیش از  انکاربر نتایج نشان داد که تعداد کمی ازشوند. ی میاند، شناسای

 %90بیش از در حالیکه اغلب کاربران ) متصل شده اند؛سیستم  مکان جغرافیایی مختلف( به 20ش از بی

 کنند. مختلف در سیستم فعالیت می IPکاربران( تنها با یک یا دو محدوده 

 براساس تاریخ و زمان استفاده از سیستمکاربران تحلیل رفتار  .4.2

شب در سیستم فعالیت  نیمهدر ساعت  انکاربربراساس نتایج بدست آمده، مشخص شد که برخی 

کاربران بیش از این مشخص شد که همچنین کردند.  یدداده الگ تول 102حدود مجموعاً ه داشتند ک

 دهند. انجام می بح(ص 5شب تا  11)بین  های خود را شبانهفعالیت 90%

 ینبا کمتر یی)روزها یلتعط یالگ مربوط به روزها یشترینکه ب یکاربران .4.3

 الگ( داشتند

روزهایی که کمترین تعداد الگ در سیستم را داشتند به عنوان روزهای در اجرای این سناریو، ابتدا 

را فعالیت بیشترین  این روزهابرای کاربرانی که اغلب در  یتحلیل تعطیل )کم کار( مشخص شد. سپس
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به اندازه قابل توجهی نسبت به سایرین برخی کاربران که در این تحلیل مشخص شد ، انجام شد. داشتند

 .کننددر روزهای تعطیل با سیستم کار می

پرونده های گاهاً  یول کردندیخاص کار م واحد سازمانییک که اغلب در  یکاربران .4.4

 .دادند ییرتغ یزرا نواحدهای سازمانی  یراس

انی که در کاربراین قسمت تحلیلی بر روی ادامه تحلیل فعالیت کاربران در مناطق مختلف، در در 

ین تحلیل نشان مختلف نامتوازن بوده، انجام شده است. هدف اادارات رفتار آنها از نظر فعالیت بر روی 

ص فعالیت داشتند ولی گاهاً خاواحدسازمانی روی یک یا دو  های کاربرانی است که اغلب بردادن فعالیت

متفاوت با رفتار اکثریت  این رفتار نیز فعالیت داشتند.واحدها های سایر برروی تعداد اندکی از پرونده

 کاربران و رفتاری خارج از عرف شناسایی شده است.

 .نده اداشت یقابل توجهدسترسی ، کاربرانکمی از که توسط تعداد  ییهافرم .4.5

های خاص انجام شده است. منظور از خاص بودن یک فرم این بر روی فرمدر این قسمت تحلیلی 

اشد. نتایج حدودی از کاربران ایجاد شده باست که تعداد قابل توجهی الگ برای یک فرم توسط تعداد م

خط  11.000کاربر به آن دسترسی داشته اند، حدود  10خاص که کمتر از فرم نشان داد که برای یک 

 داد موجود است.در فایل رویالگ 

 یستمورود ناموفق به ستحلیل  .4.6

رفتاری خارج از به عنوان ، کاربرانی که بیشترین ورود ناموفق به سیستم را داشتند سناریودر این 

 شده است. عرف تشخیص داده

 برای تحلیل رفتار نامتعارف یداده کاو هایروشاستفاده از  .5

تشخیص موارد به منظور شوند. های داده کاوی مناسب انتخاب و اجرا میدر این مرحله، روش

، رویکرد ترکیبی روی 2ناظربدون  رویکرد، 1ناظر: رویکرد با ]2[ وجود داردصلی رویکرد اچهار  ،غیرعادی

های قانونی )بدون تقلب(. در این پروژه، روی داده 3گذاری شده و رویکرد نیمه نظارتیهای برچسبداده

                                                 
1 Supervised 

2 Unsupervised 

3 Semi-Supervised 
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 رویکرداز  (،یرمتعارفغ یرفتار یا یاداده یهانمونه ی)معرف ینمونه آموزش یهابا توجه به عدم وجود داده

 عبارتند از:  ناظرنامتعارف با رویکرد بدون تشخیص رفتارهای وشهای رشده است. استفاده  ناظربدون 

 یرمعمولغ یهاداده یلدارد تحلاستان هاییتمالگور 

 کاربران یرفتارهای( های )خوشهگروه تحلیل 

 زمان یرکاربران در س یرفتار ییراتتغ تحلیل 

 یرمعمولموارد غ ییشباهت عملکرد کاربران و شناسا تحلیل 

  IBM SPSS Modeler (SPSS Clementine)از ابزار به منظور اجرای روشهای فوق در این پروژه 

 یناست که در ابتدا با نام کلمنتا SPSSاز شرکت  ی، نرم افزارIBM SPSS Modelerاستفاده شده است. 

(Clementineارائه م )به  13بعد از نسخه شد که یSPSS Modeler ینکرده است. ا یدانام پ ییرتغ 

و  یچیدهم محاسبات پانجا یبرا یحرفه ا یااست و برنامه یداده کاو یابزارها یناز بهتر یکیافزار، نرم

 در ادامه نتایج هریک از چهار روش پیشنهادی ارائه خواهد شد. .است یآمار یزهایآنال

 یرمعمولغ یهاداده یلاستاندارد تحل هاییتمالگور. 5.1

ها و شناسایی بندی دادهخوشه ،های خارج از عرف )پرت(های متداول شناسایی دادهیکی از روش 

دور  یارها بسکه از مراکز خوشه ییهادادههای متفاوت به ازای هر خوشه هستند. به عبارت دیگر، داده

چند  در این بخشدارند.  یرفتار متفاوت یرینهستند که نسبت به سا ییهاباشند، نشان دهنده داده

شوند؛ سپس، الگوریتم مورد استفاده برای عرفی میهای پرت مالگوریتم پرکاربرد برای شناسایی داده

و تحلیل  IBM SPSS Modelerدر ابزار  رویکردسازی این های پرت به همراه مراحل پیادهشناسایی داده

پرت مورد استفاده قرار  یهاداده ییشناسا یکه برا ییهایتماز جمله الگور د شد.نتایج حاصل، ارائه خواهن

 های زیر اشاره نمود:یتمالگور توان به یم یرند،گ یم

 Local Outlier Factor (LOF) [3]: که توسط  یتمالگور یناMarkus M. Breunig 

 یانحراف محل یریگاندازه از طریقپرت را  یهاشد، داده یمعرف 2000و همکارانش در سال 

همانطور  یتمالگور ینکند. ایم یداآن هستند، پ یگیکه در همسا ییهاها با دادهاز داده یکهر

 KNNبودن با  یمحل .کند یعمل م یمحل یبر اساس مفهوم چگالید، آیبر م آنکه از عنوان 

 از طریق. باشدیزده شده م ینتخم یو فاصله بدست آمده برابر با چگال یدآ یبدست م



7 

 

که  ییهاداده یآن، منطقه یها یههمسا یمحل یداده با چگال یک یمحل یچگال ییسهمقا

منطقه،  ینا رخود د یها یهکه نسبت همسا ییهاشود، و دادهیم ییمشابه دارند شناسا یچگال

. شوندیم ییپرت شناسا یهابعنوان داده ،داشته باشند یتر یینپا یچگال یبصورت قابل توجه

آن محاسبه  یهاهمس یهافاصله هر نقطه تا نقطه یریگاندازه یبه کمک نوع یمحل یچگال

 شود. یم

 K-NN Global Anomaly Score [4]: فاصله های پرت براساس یتم دادهالگور یندر ا

 یازمقدار امت درواقع، یک .دنشویمشناسایی  ،آن یگیداده در همسا ینام-kهر داده تا  ینب

(score ) یفاصله یانگینمبراساس k که به کمک آن  شودمیداده محاسبه  یک ییههمسا

 شوند. یم ییپرت شناسا یهاداده

 Connectivity-based Outlier Factor (COF) [5]: درجه به  یک یتمالگور ینا

که  ییهاشود. دادهیبر اتصال گفته م ی، عامل پرت مبتنآندهد که به یهر داده )نقطه( م

پرت  یهابعنوان داده ،خود دارند هاییهنسبت به همسا یترکم یاتصال محل یانگینم

 یکمتر COFمعموال مقدار  ،کالس هستند یککه متعلق به  ییهاشوند. دادهیم ییشناسا

 .دارند

 Local Correlation Integral (LOCI) [6]:  یتمالگور LOCI انتگرال  یا

در  باالیی سرعتباشد که میپرت  یهاداده ییدر شناسا یک الگوریتم قوی ی،محل یهمبستگ

 یریگاطراف هر داده را اندازه یهاابعاد داده یتم،الگور ین. ادارد با حجم باال یهاپردازش داده

 یزان تفاوت قابل توجهیبراساس م در این الگوریتم پرت یهاداده. (هایهکند )تعداد همسایم

پرت بلکه  یهانه تنها داده ،روش ین. اشوندیم ییشناسا ،خود دارند یهایهکه با همسا

 کند. یم ییشناسا یزکوچک را ن یهاخوشه

 Local Outlier Probability (LoOP) [7]:  مانندLOF یکها به داده یتمالگور ینا 

 لیمقدار احتما یکمقدار را بصورت  ینا توانیتفاوت که م یندهد با ایم یکصفر و  ینمقدار ب

در  یتم،الگور ینا کرد. یرها تفسداده ینپرت و احتمال پرت بودن ا یهاداده ییشناسا یبرا

 . یده استو همکارانش ارائه گرد Kriegelو توسط  2009سال 

 Cluster-based Local Outlier Factor (CBLOF) [8]: به هر  یتمالگور یندر ا

که با استفاده از دو مقدار  شودیداده م یص( تخصCBLOF) عدد عامل پرت با نام یکداده 
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خوشه به آن محاسبه  ترینیکهر داده تا نزد ینکه داده به آن تعلق دارد و فاصله ب یاخوشه

 لگوریتمشباهت در ا یارمع یدبا تم،یالگوراین در  داده و خوشه ینمحاسبه فاصله ب ی. براشودیم

 شود. یمتنظ ،مورد استفاده قرار گرفته شده یبندخوشه

 IBM SPSSدر نرم افزار  1شناسایی ناهنجارییتم الگورسازی این سناریو از برای پیاده

Modeler در شناسایی رفتار غیر معمول  های شناسایی ناهنجاری،استفاده شده است. الگوریتم

هایی که ها، دادهمواردکالهبرداری یا شناسایی موارد مشکوک کاربرد دارند. در این الگوریتممانند 

هایی هستند که نسبت به سایرین رفتار ها بسیار دور باشند، نشان دهنده دادهاز مراکز خوشه

به نامتعارف رفتارهای برای تشخیص ها ترین ویژگیمهم، بعد از اجرای الگوریتممتفاوتی دارند. 

( IP ،4محدوده ( 3( محدود تاریخ یا شماره ماه، 2، واحد سازمانی( 1 :شناسایی شدرتیب زیر ت

  .روززمان رخداد فعالیت در شبانه( 5و تعداد تغییرات در فرم 

 کاربران یرفتار یهاخوشه تحلیل. 5.2

ای یکسان در خوشههایی که مشابه هم هستند ، دادهفایل رویدادهای بندی دادهبا استفاده از خوشه

های الگ )فعالیت کاربران( بندی رفتاری دادهبندی به نوعی دستهگیرند. پس هدف از خوشهقرار می

هدف  در این رویکرد هدف شناسایی کاربرانی است که رفتار مشخصی ندارند. به عبارت دیگر است.

گیرند. رار میقاری مختلف های رفتشناسایی کاربرانی است که الگ فعالیت آنها در سیستم در خوشه

 بدین منظور مراحل زیر به ترتیب انجام شدند:

 فایل رویداد یهاداده یبر رو)با پارامترهای مختلف( متفاوت  یبندخوشه هایروش یاجرا .1

   مختلف کاربران یهابرچسب خوشه شناسایی .2

بران ها حضور داشتند به عنوان کارتعداد خوشه یشترینکه در ب یکاربران استخراج .3

  یرمعمول غ

 یهاشده توسط روش یجادا یرمعمولکاربران غ یجکاربران مشترک در نتا استخراج .4

  مختلف  یبندخوشه

  یرمتعارفغکاربران با رفتار  هاییژگیو یفو توص یلتحلبرای  یماستفاده از درخت تصم .5

                                                 

1 Anomaly detection 
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به عنوان پس از انجام مراحل فوق، مجموعه از قوانین برای تشخیص رفتار نامتعارف استخراج شد. 

فعالیت « عنوان پرونده»در بیش از دو رفتار کاربری که " زیر است:یک قانون استخراج شده بصورت مثال 

 سیستم به مختلف« IP» 112مختلف فعالیت داشته و با بیش از « گردش کار» 21داشته و کمتر از 

 IPبا تعداد  یکار کرده ول یکم یهاپرونده یکه رو یکاربر"دیگر  بیانبه  ".هست متعارف، ناشده وصل

 "دارد. یرمتعارفغ یوصل شده، رفتار یستممتفاوت( به س ی)از مکانها یادیمختلف ز

 زمان سیر در کاربران رفتاری تغییرات تحلیل. 5.3

 . مشابهرفتاری متغیر دارند کاربرانی است که در طول زمانشناسایی روش، هدف از اجرای این 

فایل رویداد انجام های بندی بر روی دادهبرای شناسایی الگوهای رفتاری کاربران، عمل خوشهروش قبل، 

فایل رویداد های تقسیم شدند. در دادهبرابر بازه زمانی  10بر حسب زمان مرتب و به  هاشد. سپس داده

هر بازه، بیشترین برچسب خوشه متعلق به هر کاربر به عنوان گروه رفتاری آن  ربر درمتعلق به هر کا

 بدین منظور مراحل زیر به ترتیب انجام شدند:کاربر در آن بازه زمانی تعیین شد. 

  رویداد  یهاداده یمتفاوت بر رو یبندروش خوشه یاجرا .1

 مختلف یبازه زمان 10الگ به  یهاداده یمالگ براساس زمان و تقس یهاداده سازیمرتب .2

 یهر کاربر در هر بازه زمان یتکرار( برا یشترین)با ب یبرچسب خوشه رفتار یک انتساب .3

را  یرفتار ییرتغ یشترینمختلف( ب یزمان یهازمان )بازه یرکه در س یکاربران استخراج .4

 یرمعمولداشتند به عنوان کاربران غ

  قبل مراحل یبندخوشه یهاروش یجکاربران مشترک در نتا استخراج .5

شدند، با استفاده  ییشناسا یرمتعارفکه با رفتار غ یکاربران هاییژگیو یفو توص تحلیل .6

 یماز درخت تصم

برای تحلیل نتایج و شناسایی سلسله عوامل و قوانین حاکم بر روی نتایج )عوامل تعیین کننده 

 یانپا و در های درخت تصمیم استفاده شدمشابه رویکرد قبل از روش ،رفتارهای خارج از عرف کاربران(

 شدند. ییشناسا یرمتعارفکاربر بعنوان کاربران با رفتار غ 9

 یرمعمولموارد غ ییشباهت عملکرد کاربران و شناسا یلتحل. 5.4

های عملکردی بندی روی ویژگیملکرد کاربران انجام شد. سپس خوشهعتحلیلی بر  ش،در این رو

های کاربرانی است که رفتارهای بندی تعیین گروهکاربران انجام شد. هدف از این خوشه)پروفایل عملکرد( 
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های رفتاری سایر کاربران مشابه دارند. در نهایت کاربرانی که رفتار آنها فاصله قابل توجهی از مراکز خوشه

ای انجام این تحلیل شود. اولین گام برداشته باشد به عنوان کاربران با رفتار خارج از عرف شناسایی می

به ازای هر یک از این کاربران یک سطر در جدول پروفایل . ایجاد جدول پروفایل عملکردی کاربران است

آوری های الگ جمعهایی که برای هر کاربر از روی دادهعملکردی کاربران در نظر گرفته شد. ویژگی

دیر غیر تکراری( بیشترین مقدار تکراری هر های الگ )تعداد مقاکردیم ترکیبی از اطالعات فیلدهای داده

 های بازدید شده در نرم افزار هستند. های انجام شده برای کاربران و اطالعات فرمبندیفیلد، گروه

 %81شامل  1خوشه اند. بندی شدهخوشه گروه 5ها در دادهبراساس نتایج حاصل از خوشه بندی، 

اری مشابه به هم دارند. نکته جالبی که در خروجی این رویکرد ( رفت%81یعنی اغلب کاربران )، هاستداده

تنها یک داده )کاربر(  3و  2های است. در هر یک از خوشه 3و  2های شود مربوط به خوشهدیده می

. وجود دارد. این امر بدین معنی است که دو کاربر هستند که رفتاری متفاوت نسبت به سایر کاربران دارند

نتایج این خوشه بتدی در شکل از کاربران هستند.  %5.2و  %13.5نیز به ترتیب شامل  5و  4های خوشه

 ( آمده است.1)

 
 

 بندی اطالعات پروفایل عملکردی کاربراناطالعات خوشه( 1شکل )

 نتیجه گیری .6

در این مقاله، فرایند اجرا و نتایج حاصل از یک پروژه عملی داده کاوی با هدف تشخیص رفتار 

نامتعارف کاربران ارائه شد. ابتدا با بیان مساله مورد بررسی، روش پیشنهادی توضیح داده شد. 
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ویژگی ها، استخراج ویژگی شامل تبدیل  ،سپس، اقدامات انجام شده برای پیش پردازش داده ها

شناسایی رفتار برای سناریو پیشنهادی پس از آن، شش د. شارائه جدید و پاکسازی داده ها، 

داده  هایروشگرفت. همچنین با استفاده از نامتعارف تعریف شده و نتایج حاصل مورد بررسی قرار

، کاربران یرفتار یهاگروه لیتحل، رمعمولیغ یهاداده لیتحل یهاتمشامل الگوری اظربدون ن کاوی

ران رفتار کارب ،شباهت عملکرد کاربران لیتحلو  زمان ریکاربران در س یرفتار راتییتغ لیحلت

 و موارد نامتعارف استخراج شد. تحلیل 
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