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3.1 CDCI dataset

First of all, we generate the CDCI crime dataset through

two sequential steps (1) DE extracts the unstructured crime

data from various crime Web sources, namely—NCRB

(see footnote 5), CPJ (see footnote 6) and other (see foot-

notes 7, 8) Web sources during the period of 2000–2012.

(2) DP cleans, integrates and reduces the extracted crime

data into structured 5,038 crime instances (.csv format).

The structured CDCI crime dataset is represented using 35

crime attributes. The formulated dataset is implemented

using two JAVA� tools—(1) Netbeans for crime detection,

criminal identification and prediction. (2) WEKA� for

crime verification. Some of the crime attributes are men-

tioned in Sect. 4. Figure 1 shows the CDCI sample dataset.
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 CDCI مجموعه داده

 را فراهم می CDCI اول از همه، طی دو مرحله متوالی، مجموعه داده جرم

 داده های ساختارنیافته جرم را از منابع اینرتنتی مختلف جرم یعنی DE کنیم: 1

NCRB به پاورقی 5 رجوع کنید، CPJ  به پاورقی 6 رجوع کنید و سایر منابع 

 اینرتنتی  به پاورقی های 7 و 8 رجوع کنید در طول دوره سالهای 2012- 2000

 مسئولیت پاکسازی، یکپارچه سازی و کاهش داده های DP استخراج می کند. 2

 .csv. استخراج شده جرم به 5038 منونه جرم ساختاریافته را برعهده دارد  فرمت

 با استفاده از35 ویژگی جرم نشان داده CDCI مجموعه داده ساختاریافته جرم

 اجرا JAVA می شود. مجموعه داده فرمول نویسی شده با استفاده از دو ابزار

 WEKA برای کشف جرم، شناسایی و پیش بینی مجرم. Netbeans 2 می شود- 1

 برای تائید جرم. برخی ازویژگیهای جرم در بخش 4 عنوان شده اند. شکل 1

.را نشان می دهد CDCI مجموعه داده منونه
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