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 بسترهای از استفاده با اینترنت در نوجواناى کاربراى رفتار شناسایی و کشف

  کاوی داده الگوریتن
 

 2هحودی شهریار ،1خلج الهام
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 چکیده

ّبی اجتوبػی در ثسیبری اس هَارد اس طزیك حذف فبصلِ جغزافیبیی ٍ دستزسی آساد ثِ  هشَْد است کِ استفبدُ اس ایٌتزًت ٍ دیگز شجکِ

دی را ثزای کبرثزاى ثِ ّوزاُ داشتِ است. اهب ّوِ هبجزا ثِ ّویٌجب ختن ًشذُ ٍ ّبی هتؼذ ًْبیت اطالػبت، لذا هشایب ٍ سَْلت دًیبی ثی

استفبدُ اس ایي اثشار، در ثلٌذهذت هوکي است سجت ثزٍس ثزخی تغییزات هلوَس ٍ هحسَس در رفتبرّبی کبثزاى گزدد. ثِ ّویي هٌظَر ایي 

افشار تخصصی ٍکب، ایي هَضَع را اس حیث ػلوی پبیش ًوَدُ است.  ثب ًزمکبٍی ٍ  پیوبیشی ثب استفبدُ اس شیَُ دادُ -پژٍّش ثِ شیَُ تحلیلی

ثیٌی ًوَد. ایي کبر ثب استفبدُ اس  کبٍی ثتَاى همَلِ رفتبرّبی کبرثزاى را هتزصذ ٍ پیش ّذف اس اًجبم پژٍّش ایي است کِ اس طزیك ػلن دادُ

ّب حبکی  دادُ کبٍی ثب رٍیکزد خَشِ ثٌذی اًجبم گزدیذُ کِ یبفتِ  یک دیتبست دارای ّشار رکَرد دادُ اس پیش تؼزیف شذُ تَسط الگَریتن

اس آى است کِ کبرثزاى ًَجَاى فضبی هجبسی ثِ حیث استفبدُ هتٌَع اس ایي ثستز اطالػبتی در هؼزض اًَاع تغییز الگَّبی رفتبری لزار 

ئش اّویت ثَدُ ٍ خَاّذ تَاًست در سهیٌِ هذیزیت ثْیٌِ گیزًذ کِ ثزحست التضبی سيّ آًْب، ایي آًبلیش رفتبری حبصل اس دادُ کبٍی حب هی

ّبی حبکی اس آى است کِ کبرثزاًی کِ در اٍلبت غزٍة ٍ سبػبت آخز  دّی ًوبیذ. یبفتِ سهبى ٍ ًَع استفبدُ کبرثز ًَجَاى اس ایٌتزًت را، جْت

غ دٍری گشیذُ ٍ افزادی کِ در ّویي سبػبت در ّبی هتي هجٌب، حضَر دارًذ ٍ ثیشتز اس سبیزیي اس جو یت شت ثِ صَرت پیَستِ در ٍثسب

ّبی خَد ٍ حضَر در اجتوبع دارًذ. کبرثزاى  ّبی خجزی ٍ ٍرسشی حضَر دارًذ، افزادی ّستٌذ کِ اشتیبق ثیشتزی در ًشز داًستِ ٍثسبیت

ّبی  دی ّستٌذ کِ گزٍُکٌٌذ، ثیشتز افزا ًَجَاًی کِ ثِ صَرت گسستِ ٍ غیزهٌظن حضَر در ایٌتزًت را ثزحست ًیبس خَد تجزثِ هی

کٌٌذ ٍ اجتوبع گزا ّستذ ٍ در ًْبیت کبرثزاى ًَجَاًی کِ تجزثِ حضَر در  فیشیکی دٍستی را ثزای گذراًذى اٍلبت خَیش گشیٌش هی

ای  کٌٌذ، اغلت کسبًی ّستٌذ کِ در سًذگی فزدی خَیش ًیش دچبر اضوحالل ًسجی ٍ ػذم تؼبدل رٍیِ ایٌتزًت را ثذٍى ّذف دًجبل هی

کٌٌذ ٍ ثیشتز ایي دستِ اس افزاد، ًَجَاًبًی ّستٌذ کِ در درٍس خَد ًیش  ُ ٍ صزفبً ثِ حیث اتوبم سهبى ثیکبری، اس ایٌتزًت استفبدُ هیثَد

 اًذ، سیزا اّذاف تزسیوی در سًذگی آًْب ٍجَد ًذاشتِ یب کوزًگ است. کبّل ٍ ضؼف ًشبى دادُ
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