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نتایج مقدمه
هزاران زلزله یکی از بالیای طبیعی است که سبب آسیب های گسترده  مانند مرگ

لمی پیش بینی زلزله یکی از چالش های ع. انسان و خسارت های مالی فراوان می شود
و باارزش است که اگر به نتایج درست برسد می تواند قدم بزرگی در این حوزه

متفاوت این فرآیند بسیار پیچیده است و به عامل های. پیشرفت علم محسوب بشود
.می شودمحیطی بستگی دارد که به این عامل ها داده های پیش نشانگر گفته 

رین پروژه ی حاضر به تحقیق و بررسی بر روی داده های زلزله ی یکی از زلزله  خیزت
سال گذشته می پردازد7نواحی کشور ایران و نواحی اطراف آن در 

تحقیقاتی: نوعپروژه•
زلزله ی پروژه ی حاضر به تحقیق و بررسی بر روی داده های : اهدافپروژه•

راف آن نواحی اطایران است و یکی از زلزله  خیزترین نواحی کشور کرمانشاه که 
.گذشته می پردازدسال 7در 

: روشونتایج•
2018تا 2012جمع آوری داده های مربوط به زلزله ی کرمانشاه از سال های . 1
مطالعه و بررسی ابزارهای موجود برای تحلیل داده و انتخاب یکی از آن ها. 2
واردکردن اطالعات به پایگاه داده مناسب و اتصال آن به ابزار انتخاب شده. 3
ز مصورسازی داده ها با استفاده از ابزار موجود جهت دادن یک دید کلی به افراد ا. 4

داده ها
نظور استفاده از روش های داده کاوی مانند قانون وابستگی بر روی پایگاه داده به م. 5

یافتن روابط بین اجزای داده ها برای یافتن مناطق مرتبط به هم در زلزله

:استفادموردزبان هایوابزارها
لرزه ایداده هایکردنواردجهتدردادهپایگاهایناز:Mysqlپایگاهدادهی1.

.ده ایمکراستفادهتحلیل دادهابزاربهآناتصالومختلفپرس وجوهایزدن,کرمانشاه
درودموجوابستگیقوانینیافتنوداده هامصورسازیبرایابزارایناز:Wekaابزار2.

.کرده ایماستفادهموجودداده کاویالگوریتم ایازاستفادهباآن هابین
جداولساختوداده هاجداسازیجهتپایتونزبانازپروژهایندر:پایتونزبان3.

.کرده ایماستفادهرابطه ایقوانینیافتنبراینیازمورد

:مصورسازی:بخشاول
ه در این بخش ما داده ها را با زدن پرس وجوهای مختلف بر اساس ویژگی های مختلف ب

.تفکیک بازه ی زمانی و مکانی بازه بندی کرده ایم
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:  قوانینرابطهای:بخشدوم
ر در این بخش با استفاده از زبان پایتون جداول با مضمون مکان های رخداد زلزله د

روزه ساخته ایم و الگوریتم قوانین رابطه ای را بر روی آن اجرا 7روزه و 3فواصل 
.روزه است7روزه و جدول دوم 3در زیر جدول اول با بازه های زمانی . کرده ایم

(Lift)باالبری(conf)اطمیناننتیجهپیشینردیف
0.811.22تازه آباد(عراق)حلبچه1
0.71.05تازه آبادسرپل ذهاب-ازگل 2
0.671تازه آبادسرپل ذهاب3

(Lift)باالبری(conf)اطمیناننتیجهپیشینردیف
0.971.38قصرشیرینزرنه1
0.951.35قصرشیرینجوانرود-سرپل ذهاب2
0.891.21سرپل ذهابکوزاران3
0.891.26قصرشیرینجوانرود4
0.851.16سرپل ذهابکوزاران-قصرشیرین5

روزه3قوانینوابستگیدربازههای

روزه7وابستگیدربازههایقوانین

رر اتفاق همانطور که در ابتدا ذکر کردیم زلزله یکی از بالیای طبیعی است که به مک
ر می افتد و خسارت های زیادی به بار می آورد و هر اقدام کوچک در این زمینه موث

ن در این پروژه ما در ابتدا به مصورسازی داده های رلرله برای به دست آورد. است
ن یک دید کلی پرداخته ایم و در ادامه به تحقیق بر روی به دست آوردن قوانی

رابطه ای موجود پرداختیم که این می تواند اثر زلزله های مناطق بر هم دیگر و
.شباهت جغرافیایی آن ها را بیان کند

از جمله محدودیت های این پروژه عدم به دست آوردن داده های پیش نشانگر بیشتر
.جهت ارزیابی بهتر و تعداد کم داده های لرزه ای با ریشتر باال است


