
 91 ...مدیران گرییتصمیم در کاویداده هایبررسی روش

 

 
 

 
 

 

 

 

Study of Various Data Mining Methods to 

Select the Appropriate Method for Managers 

to Make Decisions in Urban Management 

(Case Study: Tehran Municipality)
1
 

 

Shayesteh Shojaei Karizaki 

PhD. Student, Department of Information Science and Knowledge, Information Retrieval, 

Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Mazandaran, Iran. Shojaee.sh776@gmail.com 
Soodabeh Shapoori 

Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge, Information Retrieval 

Orientation, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Mazandaran, Iran (Corresponding Author). 

shapoori110@yahoo.com 

Hajar Zarei 

Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge, Information Retrieval 

Orientation, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Mazandaran, Iran. hajar_zarei@yahoo.com 

 

Abstract 

Purpose: The main purpose of this article is to analyze the data of the Tehran Municipality 

websites and provide data mining solutions for managers' decisions. 
Methodology: This research is fundamental and in terms of nature, it can be considered 

analytical. The data collection method was the field. The statistical population was selected 

from 220 domains of Tehran Municipality and for analysis, data mining techniques were used to 
discover the appropriate decision model of city managers. The source of data collection was 

web analytics and tools used by Google Analytics. 
Findings: The accuracy of the LSTM deep neural network is 99.84%. Network accuracy is 

99.90%, the call is equal to 99.63%, the error is equal to 0.16%, MSM standard is equal to 

0.003. The accuracy of the DBScan method with other basic methods for analyzing the data of 

Tehran Municipality websites is 99.84%, the deep learning method is 99.25%, the nearest 
neighbor method is 99.81% and the decision tree method is equal to 99.8%. 
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With these interpretations, the rate of improvement of the accuracy of the DBScan method 

in comparison with the deep learning methods is equal to 0.59%. 

Conclusion: Finally, by simulating the DBScan method to identify and analyze the data of 

Tehran Municipality websites and provide data mining solutions for managers' decisions, it was 
observed that the proposed method provides suggestions to managers to improve site visits and 

The performance of the municipality is significantly effective. 

 

Keyword: Tehran Municipality, Data Mining, LSTM Deep Nervous Network, Clustering, 

DBScan. 
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 . مقدمه1

 یها و در حال رشد است که حوزه یا رشته انید میک حوزه جدی یکاو کشف دانش و داده
ق کرده تا یمرتبط را با هم تلف یها نهیر زمین و سایماش یریادگیگاه داده، آمار، یهمچون پا یمختلف

ع ید. با رشد سریها را استخراج نما از داده یاطالعات و دانش ارزشمند نهفته در حجم بزرگ
می از داده را در یها حجم عظ همه سازمان یر تا حدودیاخ ی وتر و استفاده از آن در دو دههیکامپ

ها  د از آنیا کشف دانش مفیها و  ن دادهیا ها به فهم اند و سازمان ره کردهیهای داده خود ذخ  گاهیپا
را  یمناسب یخوب، الگو یها از داده یشهر یها ژه سازمانیچه هر سازمان به و از دارند. چنانین

جاد شهر هوشمند فراهم خواهد ینه ایران خود ارائه دهند، زمیمد یاری میو تصم یریگ میجهت تصم
ران یمد یاری میو تصم یریگ میمناسب تصم یدر جهت کشف الگو یکاو شد. استفاده از داده

شتر به یب یکاو که داده ییاست. از آنجا این موضوعات روز دنیآن از پرکاربردتر ینیب شیو پ یشهر
ح یها و اطالعات، تشر ت دادهیر توجه دارد تا به اهمیا مدیکاربردها و اهداف موردنظر محقق و 

 یها سازمان .است ید و ضروریمف یمات انرژخد یساز  میآن در تصم یریکارگ کاربردها و به
و  یآور خود جمع یتجار یکنندگان و شرکا نیان، تأمیرا درباره مشتر یادیار زیبس یها بزرگ، داده

شود  یها سبب م ن دادهیکشف دانش پنهان درون ا یها برا ن سازمانیا یناتوان یکنند، ول یره میذخ
ل به استخراج یوکار م بدون استفاده بمانند. صاحبان کسبل نشوند و یها به دانش تبد ن دادهیکه ا

ن یم خود و استفاده از ایعظ یاطالعات یها ناشناخته، معتبر و قابل درک از بانک یاطالعات
، اساس یریگ میند تصمی( فرآ2000، 2یو ثاکار 1یشتر دارند )دشپاندیکسب سود ب یاطالعات برا

أخذ  یتوان از ملزومات اصل یح را میاطالعات صح دهد و یل میها تشک ت را در سازمانیریمد
از  یکیبه عنوان  یکاو گر، دادهید یها به شمار آورد. از سو ح در سازمانیهای صح میتصم

 یاساس یها، توانسته نقش نه از دادهیاطالعات در حوزه استفاده به یآور د فنیموثر و مف یدستاوردها
با  یشهر د. تهران کالنیفا نمایها ا ها و نهاد ران در سازمانیاز مدیبه اطالعات مورد ن یابیدست یبرا

 یها از داده یا نهیآن، تاکنون استفاده به یت شهریریرسد در مد یانبوه است که به نظر م یها داده
ها  ن دادهیا یو معرف یینه شناسایپژوهش حاضر در زم یرا برا ین امر ضرورتیاست. ا موجود نشده 

ت در یجمع ی ندهی، ایجاد نموده است. با رشد فزایکاو ها و فنون مناسب داده کیو استفاده از تکن
                                                           

1. Deshpande 
2. Thakare 
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ع یدر ابعاد وس ینیاز شهرنش یش مشکالت و مسائل ناشیشهر تهران و به دنبال آن افزا کالن
 یت شهریریمد یجاد و استفاده از بسترهای، لزوم ایطیمح ستیو ز ی، فرهنگی، اجتماعیاقتصاد

، 03۲۲و همکاران،  یریشود )ام یها احساس م یآور ن فنیتر ین و کاربردید همراه با بروزتریجد
ن یتر تیلومتر مربع، پرجمعیک 730ون نفر و مساحت یلیم 03ش از یت بی(. تهران با جمع3ص

با  یشهر ن کالنیدر چن یدا است که ارائه خدمات شهریشود. ناگفته پ یران محسوب میشهر ا کالن
دور و  ین شهرهایساکن 1یآونگ یلومتر مربع که سفرهاین نفر بر کویلیم 207/03ش از یتراکم ب

ژه بوده و بدون یدات ویتمه یریکارگ ازمند بهید، نیافزا یت روز آن میز به جمعیک اطراف نینزد
 باشد.  یر نمیپذ حضور و نقش فعال شهروندان امکان

موجود در پایگاه داده های  کاوی برای تجزیه و تحلیل داده های پیشین از داده در پژوهش
بهبود  یبرا یکاو داده یها استفاده از روش یکه چگونگ  ها بدین صورت استفاده شده شهرداری

ن یکردند، استفاده از ا یها را بررس تقاطع ییراهنما یها کننده چراغ کنترل یها نیعملکرد دورب
ن یدهد. به ا یا کاهش ماز تصادفات ر یش و تلفات ناشیک را افزایتراف یمنیهوشمند ا یها روش

تم یو الگور یمصنوع ی، شبکه عصب2م سی.ای.آر.تییدرخت تصم یها تمیمنظور الگور
سازد که  یرا م ینیم مجموعه قوانین مورد استفاده قرار گرفت. درخت تصمیانگیم-یک یبند خوشه

ل یتحله و یو تجز یهم با بررس یتواند مؤثر باشد. شبکه عصب ینده میآ یها یریگ میدر تصم
ر ین هم تأثیانگیم -یک یبند کند. مدل خوشه یم ینیب شینده را پیگذشته، اتفاقات آ یها داده

 یها ها با استفاده از داده ن مدلیکند. همه ا یم یده هدف را وزن یرهایهمگن بر متغ یها خوشه
فات لند و واشنگتن از تصادیمر یشهرها یو نقل شهردار شده توسط بخش حمل  یآور جمع یواقع

، یکاو داده یها ن روشیاند. استفاده از ا ، آموزش داده شده2003تا  2000 یها ن سالیکشنده ب
ها و تصادفات مهلک، نوع تصادفات کشنده،  ک رانندهیدموگراف یها ن دادهیب ینیب شیروابط قابل پ

(. در 2000و همکاران،  3کند )سولمن یم یین روز و زمان و تصادفات کشنده را شناسایرابطه ب
را مورد  یکاو ها با استفاده از داده یدر شهردار یریگ میتصم یساز نهیبه یقیه در تحقیکشور ترک

مربوط به  یها ق تالش شده است تا با استفاده از اطالعات و دادهین تحقیقرار دادند. در ا یبررس

                                                           
1. Commute 

2. CART 

3. Solomon 
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 یهدف اصل نده، فراهم شود.یآ یها تیخدمات در فعال ی ارائه یهوشمند برا یکردیگذشته، رو
نده با استفاده از یآ یها تیفعال ینیب شیها و پ یمات هوشمند در شهردارین پژوهش اتخاذ تصمیا

، یاجتماع -یفرهنگ یها لیه و تحلیها شامل: تجز مین تصمیمربوط به گذشته است. ا یها داده
 ،1تقلب ییها، کشف و شناسا رساختیل زیه و تحلینه، تجزیل درآمد بر هزیه و تحلیتجز
ن پژوهش عبارتند از: فراهم آوردن یل تشابه است. اهداف ایه و تحلیو تجز تایید، یساز ساده

ش درآمد و کاهش ی، افزایآت یها تیدر مورد فعال یریگ میل تصمی، تسهیت فعلیاطالعات وضع
 یمعمار ین پژوهش بر مبنایدر ا یشنهادیستم پیاسناد. س یابیستم ردیساده س یبانیها و پشت نهیهز

ستم یکپارچه با سیبه صورت  یکاو داده یها ستم روشین سیشده است. در ا یطراح 2گرا سیسرو
ستم ین اساس سیاند، بر هم مورد استفاده قرار گرفته 3ت اطالعات ُا.ال.جی.یو )ُا.ام.ای.اس(یریمد

که و مطرح شده است یسنار 07ستم ابتدا ین سیشود. در ا یده مینام 4دی.ام-مذکور ُا.ام.آی.اس
ع یات امالک و مستغالت، توزیشهروندان براساس مال یبند ل کارکنان، دستهیه و تحلیشامل: تجز

ل یه و تحلیل عملکرد درآمد، تجزیه و تحلیات بر امالک و مستغالت شهروندان، تجزیر مالیتأخ
، یشرکت یادهایع بنیل صندوق پول، توزیه و تحلیل مصرف برق، تجزیه و تحلیسوخت، تجز

، یکاربر یها ل حسابیه و تحلی، تجز5عیل ثبت وقایه و تحلیل مواد در حرکت، تجزیتحل ه ویتجز
ه یز شهروندان و تجزیل کارمندان، برآورد دستمزدها، آنالیه و تحلی، تجزیل حسابداریه و تحلیتجز

مدل: خدمات وب با استفاده از  ۲جریان  07ن یا یاست. در ادامه برا یشرکت یادهایل بنیو تحل
، خدمات وب با 7ص نقاط پرتیل تشخیه و تحلی، خدمات وب با استفاده از تجز6ین انجمنیقوان

، 9کلوست دبلیو.اس یبند ، خدمات وب با استفاده از خوشه8سی.دابلیو.اس یبند استفاده از دسته
 توسعه یها ن مدلیتوسعه داده شده است. از ب 10داده یساز خدمات وب با استفاده از آماده

                                                           
1. Fraud 

2. Service Oriented Architecture (SOA) 

3. OLGU (OMIS) 

4. OLGU Management Information System-Data Mining (OMIS-DM) 

5. Logs Analyzing 

6. Association Rule Mining Web Service (ARMWS) 

7. Outlier Detection Analysis Web Service (ODAWS) 

8. Classification Web Service 

9. Clustering Web Service 

10. Data Preparation Web Service 
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جریان از  2جریان از ُا.دی.ای.دبلیو.اس، در  3جریان از ای.آر.ام.دبلیو.اس در  7در شده   داده
 (.2002و همکاران،  1یرلیاست )بک جریان از کلوست دبلیو.اس استفاده شده  ۲سی.دبلیو.اس و 

ک ین پژوهش یاند. در ا ت مؤثر روابط با شهروندان استفاده کردهیریمد یبرا یکاو داده یها از روش
با توجه به خدمات  یجاد ارتباط مؤثر شهروندان با سازمان شهرداریا یبرا یبیترک یکاو داده مدل
ساکاپاتنام که توسط یشهروندان شهر و یها تین پژوهش شکایاست. در ا دا کرده یتوسعه پ یشهر

 نیاست. در ا شده، به عنوان مجموعه داده مورد استفاده قرار گرفته  یآور ن شهر جمعیا یشهردار
که فرکانس  یاتیشکا ییشناسا ین برایانگیم -یتم کیالگور یبند ابتدا از روش خوشه یبیمدل ترک

ن ییتع یتم آپریوری( برای)الگور ین انجمنیاست، سپس از روش قوان دارند، استفاده شده  ییباال
کاران، و هم 2است )التها ر دارند، استفاده شده یها تأث تین شکایت در اینرخ رضا یکه رو یعوامل

استفاده نمودند.  یکاو داده یها ر محالت از روشییر تغیمس یبند دسته یبرا یدر پژوهش (.2003
ت یگذاران از اهم استیو س ین شهرداریمسئول یر محالت در طول زمان براییند تغیفرآ ییشناسا

را  یاقتصاد یاندازها ها مؤثر بوده و چشم استین سین اطالعات در تدویبرخوردار است، ا ییباال
ل حجم یمحالت به دل یاقتصاد -یر چهره اجتماعییدر مورد تغ یقات تجربیبخشد. تحق یبهبود م

ار یکه وجود دارد، بس یادیرگذار زیرات در طول زمان و عوامل تأثییفهم تغ یها یدگیچیپ یباال
را هموار ها  یدگیچین پی، ایکاو داده یها که استفاده از روش یرممکن است، در حالیسخت و غ

چندگانه،  یها یژگیکه با توجه به ابعاد و و یاست تا محالت  شده ین پژوهش سعیکند. در ا یم
ن یه در ایک روش دو الین منظور یرند. به ایک دسته قرار گیداشتند، در  یر مشابهیر مسییتغ

 یدو بعد یورود ی، در فضایو چندبعد یزمان یها ش دادهیاست، که با نما شنهاد شده یپژوهش پ
است. سپس مکان   دهنده استفاده شده تم نقشه خود سازمانینکار از الگوریا یشود، برا یشروع م

رات محالت ییتغ یزمان یرهایشود تا مس یم یابیرد یورود ین فضایا یهر کدام از محالت رو
که  یمحالت یبند گروه یبرا 3نیانگیم -یک یبند تم خوشهیت هم الگوریشود و در نها ییشناسا

، ییایجغراف یها ن مطالعه از دادهیاست. در ا ر مشابه دارند، مورد استفاده قرار گرفته ییتغ یرهایمس
، 4شارلوت یکه شامل شهرها  االت متحده استفاده شدهیشهر مجزا در ا ۲ یو اقتصاد یخیتار

                                                           
1. Bakirli 

2. Latha 

3. Avg, mod 

4. Charlotte 
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مطالعه از ن یاست. در ا 7کاگویو ش 6تسبورگی، پ5تیتروی، د4، بوفالو3، پورتلند2کسی، فون1دنور
است،  2000تا  0170 یها ساالنه از سال یسرشمار یها که شامل اطالعات داده یا داده  گاهیپا

، یاجتماع -یاقتصاد ی در سه دسته یژگیو 02 یمورد استفاده دارا یینها ی استفاده شد. داده
 (.2000و همکاران،  8نگیرند )لیگ یت قرار میمسکن و جمع

 یکاو داده یها ، از روشیها در ارائه خدمات شهر یریگ میتصم ینیب شیپ یدر امارات، برا
از به یدهد و باعث رشد ن یاز شهر رخ م یت در مناطق خاصیاند. رشد ساالنه جمع استفاده کرده

ها، امکانات  مارستانید، بیاز به مدارس جدیازها شامل نین نیشود، ا یخدمات در آن منطقه م
 یدگیازها رسین نید به ایبا یو... است. مقامات شهر یعموم یاه ، پارکیا ، امکانات جادهیعموم

ارائه  ییها ، مدلیریگ میند تصمیفرآ یساز ازها به منظور سادهین یابیارز ین پژوهش برایکنند. در ا
 یا به برطرف کردن تقاضایکنند تا مشخص کنند که آ یم یابیازها را ارزیشده که نسبت تقاضا بر ن

روش  4ن پژوهش از ین منظور در ایشود. به ا یان میز بیل رد آن نیر و دالیا خیشود  مذکور پرداخته 
 یک یبند بان و روش دستهیبردار پشت  یها نیساده، ماش یزیب یبند م، دستهیدرخت تصم یبند دسته

ه ین پژوهش از دو منبع تهیاست. داده مورد استفاده در ا  ه استفاده شدهین همسایتر کینزد
ن امارات یشهر الع یشهروندان بوده که از شهردار یازهایمربوط به ن یها ت دادهاست. نخس شده 

 2004تا  2000 یها ن سالیشهروندان ب یازهایاست، که شامل اطالعات مربوط به ن ه شده یته
ن یل جلسه با شهروندان العی، کنفرانس، مصاحبه و تشکیق نظرسنجیازها از طرین نیباشد. ا یم

ن در یت العیگاه داده مربوط به آمار جمعیمورد استفاده، پا یگاه داده بعدی. پااست  شده یآور جمع
شده،  یساز کپارچهیگاه داده ین دو پایمورد استفاده، که از ا ییگاه داده نهایباشد. پا یم 2000سال 

، بخش، منطقه، یلیتفص یازهایرها شامل: نین متغیرکورد است. ا 0010و  یژگیو 02شامل 
، یساز ادهیت کل، دپارتمان مسئول پیها، جمع یر اماراتیت کل غیها، جمع یاماراتت کل یجمع

                                                           
1. Denver 

2. Phoenix 

3. Portland 

4. Buffalo 

5. Detroit 

6. Pittsburgh 

7. Chicago 

8. Ling 
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 ازها و... است. یمنبع ن
ر هدف یاول، متغ یبند شود. در دسته ی، دو بار انجام میبند ات دستهین پژوهش عملیدر ا

 ی نهیکه گز یدوم در صورت یبند است. در دسته از در نظر گرفته شده یا عدم پرداختن به نیپرداختن 
علت  یبررس یبرا یبند گر دستهیک بار دیاول انتخاب شود،  یبند از در دستهیعدم پرداختن به ن
 1یمیشود )ال نوائ یکالسه انجام م 02 یبند ک مسأله دستهیاز مذکور به صورت یعدم پرداختن به ن

جامد  یپسماندهات یریمد یم برایتصم یبانیستم پشتیک سیدر کشور هند،  (.2000و همکاران، 
رو  روبه یجامد شهر یت پسماندهایریاز کشورها با مسأله مد یاریارائه کردند. امروزه بس یشهر

است. در حال  افته یش یز افزاین یدیتول یها ت، حجم زبالهیش نرخ رشد جمعیهستند. با افزا
موجود  یها یوژد زباله و تکنولیک زباله مانند روند تولیبر تمام سطوح تفک یادیحاضر تمرکز ز

مقابله با مسائل  یبرا یارید بسیجد یلیتحل یها کیو پردازش آن وجود دارد. تکن یآور جمع یبرا
 یها ل دادهیه و تحلیها در تجز کین تکنیاست. ا ارائه شده  یشهر یت پسماندهایریمربوط به مد

 یکی یکاو داده یها ها کرده است، که روش به سازمان یادیکمک ز یجامد شهر یخام پسماندها
کند تا  یران کمک میگ میبه تصم یلیتحل یها ن روشید. ایآ یها به شمار م کین تکنیاز ا

ک چارچوب یکنند.  یکمک م یریگ میتصم ییا به بهبود کارایحی اتخاذ کرده و یصح یها میتصم
استفاده از ، ید آلودگیمانند تول کننده  د تمام عوامل مختلیت پسماند جامد بایریمد یبرا یعال
افت و... را شامل یکار، نظارت، نرخ باز  یروین یازهای، نیمال یها نهی، هزین، استفاده از انرژیزم

از یران به دانش نیق، مدیدق یریگ میند تصمیک فرآی یم، برایبان تصمیپشت یها ستمیشود. در س
جاد یا یها برا داده لیه و تحلیدر تجز یکند، مشکالت یدا میش پیها افزا حجم داده یدارند. وقت

 یدر کشف الگوها یکاو داده یها گونه موارد استفاده از روش نید، در ایآ یش میدانش پ یالگوها
جاد یا ین برایانگیم -یک یبند ن پژوهش از روش خوشهیدهد. در ا یم یاریدانش، انسان را 

ن پژوهش از دو مجموعه داده استفاده شده و یاست. در ا ده یم استفاده گردیبان تصمیستم پشتیس
جامد بوده  یت پسماندهایریک مجموعه داده مربوط به مدیک مجموعه داده مربوط به مناطق و ی

  (.2020و همکاران،  2است )شارما شده  یآور جمع یکه توسط شهردار

                                                           
1. Al Nuaimi 

2. Sharma 
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ت ارتباط با یریت ارتباط با شهروندان استفاده نمودند. در مدیریدر مد یکاو داده یها از روش
( دولت الکترونیک در جوامع امروزی در حال گسترش است. جامعه ایران 1شهروند )سی.آی.آر.ام

شود، امری  نیز از این امر مستثنی نیست. بنابراین، لزوم توجه به مفاهیمی که در این زمینه مطرح می
ند محوری تمرکز ضروری است. مدیریت ارتباط با شهروند یکی از این موارد است که بر شهرو

های شهروندان و تالش  دارد. در مدیریت ارتباط با شهروند، هدف اصلی شناخت نیازها و خواسته
مندی ایشان است. شهرداری به عنوان یکی از  در جهت بهبود ارائه خدمات و افزایش سطح رضایت

ه شهروندان ایفا ای در ارائه خدمات شهری ب های دخیل در این امر، نقش عمده ترین سازمان کلیدی
ایجاد نموده که مرکز  037ای با عنوان سیستم تحلیل اطالعات  کند. این سازمان، سامانه می

ساماندهی و رسیدگی به معضالت و مشکالت شهری است و پل ارتباطی بین شهروندان و 
شود. اطالعات حاصل از این سامانه، حاوی مطالب مفیدی در مورد  شهرداری محسوب می

تواند به عنوان منبعی مهم و مناسب برای مدیریت روابط  ائه شده به شهروندان است و میخدمات ار
رو با استفاده از قوانین انجمنی  تحلیلی با شهروند مورد بررسی و کاوش قرار بگیرد. از این

های شهروندان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ارتباط بین مشکالت، مناطق و نواحی  تماس
است. همچنین با در نظر گرفتن شرایط مکانی، دنباله بروز مشکالت نیز به   مشخص شدهها  آن

رود نتایج به دست آمده در مدیریت مشکالت شهری و افزایش سطح  دست آمده است. انتظار می
(. استفاده از 03۲۲و همکاران،  یدگلیمندی شهروندان مثمرثمر واقع شود )مینایی ب رضایت

 ی)نمونه موردیلیاثربخش طرح تفص یت اجرایریو مد ینیب شیش، پیپا یراب یکاو ک دادهیتکن
های جامع و توسعه شهری اسناد باالدستی الگویی مشخص  مشهد(، طرح 00منطقه  یشهردار

کنند. عالوه بر این بازنگری  های توسعه یک شهر را مشخص می برای مدیریت ظرفیت و قابلیت
های توسعه شهری  طرح جامع شهر مشهد و وجود طرح  طرح تفصیلی شهر مشهد و هچنین

شود. افزایش جمعیت، جابجایی جمعیت  ازها را شامل میمختلف از مواردی است که ساخت و س
های اخیر و نیز  چنین افزایش درآمد سرانه مردم در سال در شهرها، رشد تقاضا برای مسکن و هم

افزایش گردش مالی در حوزه اقتصاد مسکن از مواردی است که رشد و توسعه شهری را دچار تغییر 
جا که برای أخذ پروانه احداث  در ساخت و سازها آن و تحوالت زیادی نموده است. رفتار مردم

                                                           
1. Citizen Relationship Management 
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های مهم در شناسایی  نمایند و پس از دریافت آن، یکی از مولفه ساختمانی به شهرداری مراجعه می
های توسعه شهری برای  ریزی تواند مبنایی برای برنامه های شهروندان بوده و می نیازمندی

 ریزان شهری باشد.  برنامه
کاوی و امکاناتی که استفاده از این ابزار در اختیار  فاده از تکنیک دادهپژوهشی با است

بینی رفتار مردم در  گذارد، به بررسی، تحلیل و پیش گیران مدیریت شهری می سازان و تصمیم تصمیم
های ساختمانی  شهرداری مشهد( براساس پروانه 00ساخت و سازهای شهری )نمونه موردی منطقه 

ساز شهری را شناسایی  و های رفتاری ساخت ه و براساس آن هنجارها و ناهنجاریپرداخت  صادر شده
ها و  بینی مدل ای که به بررسی، کنترل، پایش و پیش چنین نسبت به معرفی سامانه نموده و هم

کند، اقدام شده است  کاوی اقدام می های داده پردازد، براساس تکنیک الگوهای رفتاری مردم می
 (.0313کاران، قامت و هم )خوش

های مختلف دانشی،  پذیری دانش در بین گروه با طرح این مسأله که هدایت یگریپژوهش د
های  شود، به ارائه الگویی برای حکمرانی دانش در این مورد با استفاده از شبکه سختی انجام می به 

انی دانش تنها در اجتماعی پرداخته است. از آنجا که مرور ادبیات، به خوبی این باور را که حکمر
های الزم برای  رساند و نشانه است را به اثبات می ای و نه میدانی، انجام شده  حد مطالعات کتابخانه

رو محقق، با فهم وضعیت، نسبت به استفاده  نماید. از این ارائه یک طراحی منسجم را نیز ارائه نمی
صدد فهم وضعیت، شناسایی نیازها عنوان روشی اقدام محور، در از روش تحقیقات علم طراحی به 

سازی آن در مورد  و اهداف طراحی، ارائه طراحی و سپس ایجاد مصنوع الزم و در نهایت پیاده
عنوان یک فناوری اجتماعی که  های اجتماعی به  مطالعه، اقدام نموده است. استفاده از ابزار شبکه

های مورد نیاز در طراحی  لیتآفرینی شود، کمک شایانی به ارائه قاب تواند سبب تحول می
های نوین این  فرد در حوزه حکمرانی دانش نمود. نتایج نشان داد که با استفاده از منطق منحصربه

توان بسیاری از مشکالتی که ناشی از ترس، عدم اعتماد، نبود انگیزه، عدم  ها می قبیل فناوری
 (.031۲ان، و همکار یشود را برطرف نمود )قدوس فعالیت و... قلمداد می

ها  کاوی در شهرداری های انجام شده کاربردهای گوناگون داده با بررسی و مرور پژوهش
اند. نتیجه مطالعات  ها، بررسی شده های داده مورد استفاده در این پژوهش مشخص گردید و پایگاه

ها  های متنوع و مفیدی دارند که در صورت استفاده از آن ها مجموعه داده دهد که شهرداری نشان می
توانند کمک قابل توجهی در فرآیند مدیریت شهری و  ها، می و شناسایی الگوها و دانش پنهان در آن
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های شهرداری و در نهایت در بسترسازی ایجاد  گذاری ها داشته باشند و در سیاست گیری تصمیم
 ی ، در حوزهیزمان-ین پژوهش از منظر مکانیشهر هوشمند مورد استفاده قرار گیرند. قلمرو ا

اطالعات و ارتباطات در شهر تهران به عالوه  یآور ت سازمان فنیریدر مد یکاو کاربرد داده
عبارت  1سازمان فاوا یکار یها و حوزه یتیمأمور یرخانه و مرکز تهران هوشمند است. محورهایدب

و خدمات پرداخت،  یشهروند یها سی، سرویت شهریریمد یافزارها ها و نرم است از: سامانه
افزار،  و سخت یرساخت شبکه برق اضطراری، زیشهر هوشمند، داده و آمار و رصد شهر یراهبر
ن یماب یارتباطات ف یت. برقراریت، مرکز داده و امنیریو آموزش و پژوهش و خدمات مد یزیر برنامه

ون آموزش و یاتوماس یانداز رلس، راهیا وایق فیبرنوری یتهران از طر یشهردار یها ه ساختمانیکل
پروژه  یتهران و اجرا یشهردار یه واحدهایجهت استفاده کل کپارچهیبه صورت  یون اداریاتوماس

صورت گرفته بوده که  یاز اقدامات اساس یشهردار یها ساختمان یجهت تمام یبرق اضطرار
است، ولیکن با توجه به تحوالت مؤثر و بسیاری که رخ   های سابق نداشته نقش مهمی در پژوهش

 یلیتحل-یفیرسد. بنابراین، هدف پژوهش توص هش در این زمینه ضروری به نظر میداده، پژو
 یکالن برا یط اطالعاتیک محیدر  یمعمول یها ک پروژه دادهی یا مدل داده یحاضر بررس

 ش اطالعات است.یجهت بهبود نما ییها فرصت

 شناسی پژوهش . روش6

   های داده  گاهیموجود در پا یالگوهاف روابط و یاز آنجا که در پژوهش حاضر، هدف، توص
 یکار ها بوده و در اصل دست مناسب در آن یکشف الگو یبرا یافتن راهیو  یشهردار یها تیسا

ن یز ایک پژوهش تحلیلی خواهد بود. از نظر هدف نین، یست؛ بنابرایاز نیها مورد ن ر دادهییو تغ
ص یها بوده و هدف، تشخ دهیان پدیم ین روابط تجربییرا به دنبال تعیاست، ز یادیپژوهش بن

 حاصل از حوادث یک محدوده زمانی خاص بوده و با توجه یها از داده یلیالگوها و روابط تحل
 نکهیهای داده بوده و ا گاهیمورد استفاده درون پا یها که در طرح پژوهش حاضر داده نیبه ا

افته یانجام  یهوش مصنوع یها تمیو الگور یکاو داده یبند و طبقه یبند خوشه یها اساس مدل بر
ها  داده یدر نظر گرفت. منبع گردآور یلیت، تحلیتوان از لحاظ ماه ین پژوهش را میاست، ا

 است.  2کسیتیبوده و ابزار مورد استفاده گوگل آنال یسنج وب
                                                           

 آوری اطالعات و ارتباطات سازمان فن .1

2. Google Analytics 
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ستم یشده به س یآور جمع یها دواژهیکل 1تاستیپژوهش بدین صورت اجرا گردید که ابتدا د
ند یپردازش قرار گرفت. در مرحله بعد فرآ شیها مورد پ وارد شد. سپس داده 2دی.بی.اسکن

ها صورت  داده یه بر رویاول یبند ک خوشهیها اعمال شده و  داده یدی.بی.اسکن بر رو یبند خوشه
 یبند خوشه یها ها استفاده شد. سپس داده نمونه یخوشه به عنوان کالس برا یها گرفت. از برچسب

 یشیآزما یها % و داده70 یآموزش یها داده ل گردید. یتبد یشیو آزما یه به دو بخش آموزششد
مطلوب و  یها دواژهیها، کل تک داده تک یت به ازایدهد. در نها یل میها را تشک دواژهی% از کل30

 یها دادهن پژوهش یدر دسترس در ا یها نکه دادهیرو، با توجه به ا نیگردید. از ا نامطلوب استخراج 
پر  یها دواژهیه کلیتوص ییاست، هدف نها یمختلف در شهردار یها تیسا یها دواژهیمربوط به کل

ها  تیسا ینه برایبه یها واژه دیگردد که کل ین امر موجب میباشد. ا یها م تیران سایطرفدار به مد
 یروش گردآور یها ن قسمتیتر دا کند. مهمیش پیها افزا تیسامانه و سا یت بازدهین و در نهاییتع

 مربوطه ارائه خواهد شد.  یها ربخشین پژوهش در زیها در ا داده
 تم دی.بی.اسکن یها با استفاده از الگور دواژهیه کلیاول یبند خوشهـ 
  3ال.اس.تی.امق یعم یریادگیتم یواژه با الگور دیکل یبند طبقهـ 

 یشیو آزما یآموزش یها ک نمونهی. تفک6-1

کمک به صاحبان  یگان بوده که توسط گوگل برایوب را یلیک ابزار تحلیکس یتیگوگل آنال
 ت ارائه شده است.یسا ک وبیل ترافیها در تحل تیمشاغل و سا

را  یرین خط کد رهگیکس چندیتین صورت است: گوگل آنالیکس بدیتیکار گوگل آنال ی نحوه
د از یمختلف کاربران را هنگام بازد یها تین کد فعالیدهد. ا یت سازمان قرار میسا در کد وب

کند. پس از  یق( آن کاربران ثبت میت، عالی)مانند سن، جنس یها یژگیت به همراه ویسا وب
کند. در مرحله  یکس ارسال میتیت، تمام اطالعات را به سرور گوگل آنالیسا خروج کاربر از وب

به چند روش، در درجه اول با چهار ت را یسا شده از وب یآور جمع یها کس دادهیتیبعد، گوگل آنال
 کند: یسطح جمع م

                                                           
1. Data 

2. DBScan 

3. S.T.M  
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 )مربوط به اقدامات هر کاربر( 1سطح کاربر

 د منحصر به فرد(ی)هر بازد 2دیسطح بازد

 د منحصر به فرد از صفحه(ی)هر بازد 3د صفحاتیسطح بازد
 (.031۲ره( )موسوی نطنزی، یو و غیدیش ویک دکمه، نمای)کل 4دادیسطح رو

ل یو تحل ه ی، تجزیفیتوان به آمار توص یها را م ل دادهیو تحل ه ی، تجزیآمار یدر کاربردها
بر کشف  7م کرد. روش ای.دی.اییتقس 6یتایید یها ل دادهیو تحل  هیو تجز 5یاکتشاف یها داده

8ها و سی.دی.ای د در دادهیجد یها یژگیو
موجود تمرکز دارد.  یها هیب فرضیا تکذی تاییدبر  

شود  یسازمان شناخته م یاتیاز منابع ح یکیبه عنوان  یاطالعات یها ها داده تیسا در وب یکاو داده
ارزشمندشان  یها ییر دارایخود مانند سا یسازمان ها با اطالعات و دانش  از سازمان یاریو بس

 یها شود و اطالعات نیز داده یبه اطالعات خام سازمان اطالق م یکنند. داده اطالعات یبرخورد م
ز به دانش سازمان یو آنال یبند پردازش شده پس از طبقه یها ن دادهیچن پردازش شده است. هم

ها عبارتند از:  تین سایدر دسترس ا یها (. داده0111، 10و گرونوالد 9گردند )گوبل یل میتبد
 ن پژوهشیا ی، جامعه آماریت. به طور کلیک، نام سایاز، تعداد مشاهده، تعداد کلیدواژه، امتیکل

ن پژوهش یباشد. ا یم 0317-031۲دامنه منتخب در سال  220استخراج شده از بین  یها داده
ازمند مشارکت یت، نیریم در مدیتصم یبانیل و پشتیاست، چرا که تحل یریگ فاقد روش نمونه

ل اکسل ارائه شده و در یشده در قالب فا یآور جمع یها باشد. داده یمرتبط با آن م یها داده یتمام
تم یو اعمال الگور یساز هیشود. در مرحله بعد مراحل شب یوارد م یبند تم خوشهیت به الگورینها

 است.  ها ارائه شده ه به دادهیجاد برچسب اولیجهت ا یبند خوشه

                                                           
1. User level 

2. Session level 

3. Pageview level 

4. Event level 

5. Exploratory Data Analysis (EDA) 

6. Confirmatory Data Analysis (CDA) 
7. EDA 

8. CDA 

9. Goebel 

10. Gruenwald 
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 ها . یافته3

تم دی.بی.اسکن به این صورت است که پس یها با استفاده از الگور دواژهیه کلیاول یبند خوشه
د. ابتدا یاعمال گرد یبند تم خوشهین داده به الگوریه شد، ایپردازش شده ته شیپ یها نکه دادهیاز ا

ِپرت توسط کنترلر  یها شود. سپس داده یستم وارد میخوان به س تاست توسط کنترلر اکسلید
دی.بی.اسکن  یبند تم خوشهیشوند. در مرحله بعد الگور یجایگزینی مقدار مجهول حذف م

توسط  یبند خوشه یت خروجیشود. در نها یه میاول یبند قرار داده و خوشهها را مورد پردازش  داده
نه جهت یبه یها ق سه خوشه به عنوان تعداد خوشهین تحقیشود. در ا ینویس چاپ م کنترلر اکسل

از  یکیبه عنوان  یبازگشت یعصب یها ن طرح از شبکهید. در ایه انتخاب گردیاول یبند گروه
در پردازش متن، ساخت مدل  یبازگشت یعصب یها کار شبکه شود. اساس  یها استفاده م یبند دسته

ان یک رخداد خاص براساس احتمال را بی یگر برایکدیمدل زبان مشابهت جمالت به  .زبان است
صورت  ها به  یژگیها و و استفاده از مشخصه یبازگشت یعصب یها ده استفاده از شبکهیکند. ا یم

، دارا بودن حافظه است که یبازگشت یعصب یها ات شبکهیوصگر از خصید یکیاست.  یمتوال
در  یساز نهیزان بهیرند. میمحاسبه شده در هر زمان در آن حافظه قرار بگ یها شود، داده یموجب م

ن از ضرر در گام آخر یچن د. همیآ یله محاسبه مقدار ضرر به دست میوس ن شبکه به یهر گام از ا
اند،  ارائه شده یبه انواع مختلف یبازگشت یعصب یها شود. شبکه یمز استفاده ین دسته نییتع یبرا

 یبازگشت یعصب یها ها که در طرح حاضر از آن استفاده شده، شبکه ن نوع شبکهیاز ا یکی
، یآموزش یها تم، ابتدا براساس دادهیال.اس.تی.ام است. بدین صورت که با استفاده این الگور

نظر  مورد د به مدل مربوطه داده شده و کلیدواژه یجد یها هدواژیگردد. سپس کل ید میتول یمدل
  دواژهیاست که کل یمعن ن یتعلق گرفت، بد   دواژهی( به کل0شود. اگر برچسب ) یم یبند طبقه

مورد نظر   دواژهیکه به کل یسامانه استفاده گردد. در صورت یتواند برا یموردنظر پرطرفدار بوده و م
ت و یندکس سایطرفدار بوده و در ا کم  دواژهیاست که کل ین معنیرد، بدی( تعلق گ0برچسب )
 یها ک دادهیشدند، اقدام به تفک یبند ه خوشهیاول یها نکه دادهیندارد. پس از ا ییر بسزایسامانه تاث

 یها % از کل داده70 یآموزش یها گردد. داده یم یشیو آزما یشده به دو دسته آموزش یبند گروه
ق یعم یتم شبکه عصبیل داده و جهت آموزش الگوریها( را تشک دواژهیموجود )مجموعه داده کل

روش  یابیل داده و به منظور ارزیها را تشک % از داده30ز ین یشیآزما یها گردد. داده یاستفاده م
به مدل شبکه  یشیآزما یها د به عنوان دادهیجد یها دواژهیشود. کل یدی.بی.اسکن استفاده م

ن یگردد. با ا یران ارائه مین و به مدییتع  دواژهیت کلیشود و براساس آن محبوب یق وارد میعم یعصب
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ن پروژه یدر ا شود. یشنهاد میپ یشهردار یها تیسا تر به وب ق و مرتبطیدق یها دواژهیکل یاستراتژ
 شوند:  یش داده مینما ی، در خروجیساز هیان شبیر محاسبه شده و پس از پایز یها اریمع

کند که  یکند. در واقع مشخص م یرا محاسبه م یبند زان دقت طبقهیار مین معیا ار دقت:یمع
 است.   تست را درست انجام داده یها نمونه یبند زان طبقهیاستفاده شده تا چه م یریادگیتم یالگور

 یریگ ادیتم یالگور یبند ار دقت است، صّحت طبقهیز که مکّمل معیار نین معیا ار صّحت:یمع
 سنجد. )کی.ان.ان.( را می

زان یاز م یگریصّحت است که جنبه د یابیار ارزیز مکّمل معیار نین معیا :یار فراخوانیمع
 دهد.  یق ال.اس.تی.ام را مورد سنجش قرار میعم یریادگی یدرست

ق ال.اس.تی.ام را جهت یعم یریادگی یزان خطایار مین معیا :یبند طبقه یار خطایمع
 کند. یتهران مشخص م یشهردار یها تیسا تاست وبید یبند طبقه

شود.  یق ال.اس.تی.ام پرداخته میعم یشبکه عصب یساز هیشب یها افتهیسه ین قسمت به مقایدر ا
رد. در یگ یتاست صورت مید یاصل یها یژگیو یبر رو یساز هین فاز، شبیالزم به ذکر است که در ا

 است.  ق ال.اس.تی.ام نشان داده شدهیعم یشبکه عصب یساز هیحاصل از شب یها افتهیر یشکل ز

 

 ق ال.اس.تی.ام.یعم یشبکه عصب یساز هیحاصل از شب یها افتهی -1شکل 

ق ال.اس.تی.ام. یعم یزان دقت شبکه عصبیگردد، م ی( مشاهده م0طور که در شکل ) همان
برابر با  ی%، خطا03/11برابر با  ی%، فراخوان1/11% و صّحت شبکه برابر با ۲4/11برابر با 
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ق یعم یار آر.ام.اس.ای. شبکه عصبیت معیو در نها 003/0ار ام.اس.ای ام. برابر با ی%، مع00/0
 است. 042/0ال.اس.تی.ام برابر با 

ر یشود. در شکل ز یها پرداخته م ر روشیسه روش دی.بی.اسکن با ساین قسمت به مقایدر ا
 یها ل دادهیه و تحلیه جهت تجزیپا یها ر روشیا ساسه دقت روش دی.بی.اسکن بیمقا
 است. تهران نشان داده شده  یشهردار یها تیسا وب

 
 سه دقت روش دی.بی.اسکن با یادگیری عمیقیمقا -1نمودار

 یها ل دادهیه و تحلیه جهت تجزیپا یها ر روشیزان دقت روش دی.بی.اسکن با سایم
% است. با 2۲/11ق برابر با یعم یریادگی% و روش ۲4/11تهران برابر با  یشهردار یها تیسا وب

ق برابر با یعم یریادگی یها سه با روشیزان بهبود دقت روش دی.بی.اسکن در مقایر مین تفاسیا
 % است. ۲1/0
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 یها ل دادهیه و تحلیه جهت تجزیپا یها روشر یزان صّحت روش دی.بی.اسکن با سایم
ن ی% است. با ا4/1۲ق برابر با یعم یریادگی% و روش 1/11تهران برابر با  یشهردار یها تیسا وب

% ۲/0ق برابر با یعم یریادگی یها سه با روشیزان بهبود صّحت روش دی.بی.اسکن در مقایر میتفاس
 است. 

 
 روش دی.بی.اسکن با یادگیری عمیق یسه فراخوانیمقا -3نمودار

 یها ل دادهیه و تحلیه جهت تجزیپا یها ر روشیروش دی.بی.اسکن با سا یزان فراخوانیم
% است. با 47/1۲ق برابر با یعم یریادگی% و روش 03/11تهران برابر با  یشهردار یها تیسا وب

ق، یعم یریادگی یها روشسه با یروش دی.بی.اسکن در مقا یزان بهبود فراخوانیر مین تفاسیا
 % است.00/0ب برابر با یم به ترتیه و درخت تصمین همسایتر کینزد

 
 روش دی.بی.اسکن با یادگیری عمیق یسه خطایمقا -4نمودار 

99.35

99.4

99.45

99.5

99.55

99.6

99.65

روش پیشنهادی  

 بدون ژنتیک

یادگیری عمیق 

 بدون ژنتیک

ی
وان

اخ
فر

)%
(

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

روش پیشنهادی  

 بدون ژنتیک

یادگیری عمیق 

 بدون ژنتیک

طا
خ

)%
(

 



 000 ...مدیران گرییتصمیم در کاویداده هایبررسی روش

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

 یها ل دادهیه و تحلیه جهت تجزیپا یها ر روشیروش دی.بی.اسکن با سا یزان خطایم
ن ی% است. با ا7۲/0ق برابر با یعم یریادگیش % و رو00/0تهران برابر با  یشهردار یها تیسا وب

ق برابر با یعم یریادگی یها سه با روشیروش دی.بی.اسکن در مقا یزان بهبود خطایر میتفاس
 باشد.  % می۲1/0

 گیری . نتیجه4

ها و  ها، کلیک های شهرداری تهران با این گستره که تمامی کلیدواژه سایت های وب بررسی داده
شده  های انجام  و در پژوهش  توجه قرار دهد، صرفًا در این پژوهش انجام شده بازدیدها را مورد

که مبنای وجودی آن  037شده در سامانه  های ثبت  گذشته در خصوص تجزیه و تحلیل داده
ها و نقطه نظرات شهروندان در خصوص مدیریت شهری و همچنین ایجاد ارتباط  دریافت دیدگاه

های  سایت های وب باشد، بوده و انباره عظیم داده ارشد شهرداری میبیشتر شهروندان با مدیران 
گیری  یاری و تصمیم کاوی برای تصمیم ای مورد تجزیه و تحلیل و داده شهرداری تهران در پایگاه داده

ن پژوهش یا ینکه هدف اصلیاست. با توجه به ا مدیران تاکنون در هیچ پژوهشی بررسی نشده 
 یکاو داده یکارها تهران و ارائه راه یشهردار یها تیسا وب یها ل دادهیه و تحلیو تجز ییشناسا

ق یعم یبر شبکه عصب یک راهکار مبتنین پژوهش با ین، در ایران بود. بنابرایمد یریگ میتصم یبرا
 یشهردار یها تیران سایمد یمناسب برا یها دواژهیکل یبند اقدام به طبقه یبند ک خوشهیو تکن

و  ید که دقت، صّحت و فراخوانیج بدست آمده مشاهده گردیها و نتا افتهیبه  شده است. با توجه
 یها تیسا وب یها ل دادهیه و تحلیها جهت تجز ر روشیق نسبت به سایتحق یها افتهیر یسا

ن یران، بهتر عمل کرده و به ایمد یریگ میتصم یبرا یکاو داده یتهران و ارائه راهکارها یشهردار
ق ال.اس.تی.ام یعم یدی.بی.اسکن و شبکه عصب یبند خوشه یها کیاز تکن یبیکه ترک یاستراتژ
روش  یساز هیت با شبیتهران مورد استفاده قرار داد. در نها یتوان اعتماد کرده و در شهردار یبوده م

تهران و ارائه  یشهردار یها تیسا وب یها ل دادهیه و تحلیو تجز ییدی.بی.اسکن جهت شناسا
 یشنهادهایید که روش مطرح شده، پیران مشاهده گردیمد یریگ میتصم یبرا یاوک داده یراهکارها
زان قابل یبه م یت و عملکرد شهردارید از سایکند که در جهت بهبود بازد یران ارائه میرا به مد

های شهرداری تهران همکاری مطلوبی با  سایت ها نشان داد که وب موثر است. یافته یتوجه
ها بسیار است که این خود موجب اتالف وقت و انرژی و منابع  کاری در آن یکدیگر نداشته و موازی

جا که این  گردد. از آن ها شده و موجب اخالل در اجرای تصمیمات مدیران می شهرداری
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های یکسانی هستند، در صورت تبادل لینک، احتمال  مطالب مشترک در زمینه ها دارای سایت وب
توان با  جا که اطالعات باید جدید و به روز باشد، می یابد. از آن ها افزایش می دیده شدن آن
های شهرداری را  سایت روزرسانی مرتب، امکان مراجعه و تعامل شهروندان با وب پشتیبانی و به

 ها را کم کرد.  رجوع به شهرداری عه فیزیکی و ازدحام اربابافزایش داد و مراج

 . پیشنهادات5

تم شبکه یالگور یبه جا یجمع یریادگیو  یتیتقو یریادگی، یبیترک یها روش یریـ بکارگ
 ق.یتحق یها افتهیج و بهبود ینتا یابیق ال.اس.تی.ام به منظور ارزیعم یعصب

از جمله  یژگیو انتخاب و یساز نهیبه یها کیتکنا ینی یماش یریادگی یها ر روشیب سایـ ترک
 یها تیسا وب یها ل دادهیه و تحلیبه منظور بهبود تجز 1کلونال یها گلتم یک، الگوریتم ژنتیالگور

 یها ل دادهیه و تحلیند تجزیبه منظور بهبود فرا 2نگیبوست یها تمیتهران استفاده از الگور یشهردار
 ق.ین تحقیا یها افتهیج بدست آمده با یسه نتایاتهران و مق یشهردار یها تیسا وب

 یها افتهیسه یتم پی.اس.ُا و مقایبان با الگوریبردار پشت نیو ماش یتم شبکه عصبیب الگوریـ ترک
 مطرح شده. یها ب روشیج بدست آمده با ترکیق با نتاین تحقیا

  

                                                           
1. Colonial flowers 
2. Boosting  
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 منـابـع

( توسط 037(. عوامل مؤثر بر پذیرش سامانه مدیریت شهری تهران )03۲۲زاده، و. ) امیری، آ.؛ دلجو، غ.؛ قربانی
 .22-7(: 22)0 مدیریت شهری،شهروندان. 

کید بر  ششمین کنفرانس ملی برنامه(. 0313) فر، ش. ییغمای ، ن.؛یصفدر قامت، ک.؛ خوش ریزی و مدیریت شهری با تأ
 .ی، دانشگاه فردوسیاسالم ی، شورایمشهد: شهردار المی.های شهر اس مؤلفه

های  (. ارائه چارچوب حکمرانی دانش در شبکه031۲قدوسی، م.ح.؛ محمودی، ج.؛ موسی خانی، م.؛ جعفری، م. )
 .31-0۲(: 0)۲، مدیریت علمی اطالعاتاجتماعی. 

 قابل دسترس در: پردازد؟. سایت میگوگل آنالیتیکس چیست و چگونه به آنالیز (. 031۲موسوی نطنزی، م.ا. )

https://hamyar.co/what-is-google-analytics/ 
ت ارتباط با یریدر مد یکاو استفاده از داده(. 03۲۲، م.ح.؛ احمدوند، ع.م. )ی، ب.؛ آخوندزاده، ا.؛ موسویدگلیب یینایم

 کاوی. دهدر: تهران: سومین کنفرانس دا تهران. یشهردار 037سامانه  یشهروند: موردکاو
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