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ناگاوس دلیل به که م شویم مواجه گسسته ای داده های با گاه جنایت و جرم فضایی‐زمان ی داده ها بیزی تحلیل در

ندارد. وجود پسین توزیع برای بسته ای ل ش بررس تحت مدل در پنهان متغیر زیادی تعداد وجود و پاسخ متغیر توزیع بودن

زیاد پارامترهای وجود نظیر، چالش هایی با (MCMC) مارکف زنجیر مونت کارلوی روش های از استفاده شرایط این در

بعد که زمان به ویژه محاسبات بودن زمان بر و طوالن گسترده، شبیه سازی سنگین، محاسبات مراتبی، سلسله ساختار در

تقریبی روش به موردی مطالعه ی در مقاله این در هستیم. مواجه پسین توزیع رایی هم عدم و است بزرگ تصادف میدان

برآوردهایی است قادر روش این م پردازیم. کانادا کشور جنایت و جرم داده های تحلیل INLA بسته جمع آشیان الپالس

دهد. تشخیص را معمول غیر رفتار با نواح همچنین و کرده ارائه معین زمان و ان م در وجنایت جرم وقوع منظر از

. فضایی‐زمان آمار بیزی، مراتبی سلسله تحلیل بسته، جمع آشیان الپالس تقریب کلیدی: واژه های

.62H11 ،33C45 ،62M30 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

محض زمان وهای ال یا محض فضایی وهای ال بیزی استنباط صورت به  معموال جنایت و جرم داده های بیزی تحلیل

داشته کمتری وابستگ دورتر مشاهدات و وابسته تر هم به نزدی مشاهدات که باشند به گونه ای مشاهدات اگر م گیرد. انجام

آماری روش های با فضایی داده های آماری تحلیل که است بدیه م شوند. نامیده فضایی داده های مشاهدات این گونه باشند،

چنین جنایت و جرم داده های درمورد حال این با نم کند. پیدا تحقق داده ها استقالل اساس شرط زیرا نیست، مقدور معمول
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نیستند. مناسبی مدل های نم گیرند نظر در را زمان و فضا متقابل اثر اینکه دلیل به زمان یا فضایی صرفاً بیزی تحلیل های

شود. پرداخته نیز اثر این تفسیر و تحلیل به فضایی‐زمان بیزی مدل های از استفاده با که است شده سع مقاله این در

م شوند. نامیده فضایی‐زمان داده های باشند، وابسته زمان موقعیت نظر از هم و فضایی موقعیت نظر از هم که مشاهدات

م شود. گرفته نظر در فضایی‐زمان داده های آماری مدل عنوان به تصادف میدان ی معمول طور به  فضایی‐زمان آمار در

که است، Z(·, ·) = {Z(s, t); (s, t) ∈ D× T} مانند تصادف متغیرهای از مجموعه ای فضایی‐زمان تصادف میدان

است. T ⊆ R مجموعه در زمان لحظه t و d ≥ ١ ،D ⊆ Rd مجموعه در فضایی موقعیت s آن در

به فراوان الت مش (MCMC) مارکف زنجیر مونت کارلوی روش های از استفاده بیزی محاسبات برای مرسوم روش

است. کرده تجربه را پسین توزیع های محاسبات در ابرپارامترها زیاد بعد و مشاهدات بین شدید وابستگ نظیر دالیل

است. داده هایی چنین تحلیل برای (INLA) بسته جمع آشیان الپالس تقریب روش از استفاده مقاله این هدف لذا

و (٢٠١٣ ، اران هم و (مارتین توسط سپس و شد ارائه (٢٠٠٩ ، اران هم و (رو توسط بار اولین INLA روش

کرد. پیدا توسعه (٢٠١٧ ، ارن هم و (رو

اکتشاف تحلیل به ٣ بخش در م شود. معرف INLA ٢روش بخش در م باشد. زیر صورت به مقاله ساختار ادامه

م شوند، بندی مدل جنایت و جرم گزارش برای پلیس به تماس داده های ۴ بخش در پردازیم. م جنایت و جرم ی ها داده

م شود. انتخاب مدل بهترین DIC انحراف اطالع بیزی معیار از استفاده با و شده برآورده مدل پارامترهای

بسته جمع آشیان الپالس تقریب ٢

در این بر عالوه م باشند. پنهان گاوس ساختار دارای فضایی‐زمان آمار و فضایی آمار رگرسیون، در بیزی مدل های اغلب

خاصیت با گاوس تصادف میدان ی GMRF م باشیم. ١ گاوس مارکف تصادف میدان ی نیازمند INLA کاربست

Q دقت ماتریس مؤلفه jامین و i اگر تنها و اگر هستند مستقل مؤلفه ها سایر شرط به x′ و x یعن است شرط استقالل

اول مرحله در که کنید فرض یرید، ب نظر در را زیر مرحله ای سه مراتبی سلسله مدل فوق مفاهیم توصیف برای هستند. صفر

باشد خاص نمایی توزیع دارای و مستقل شرط به طور y = (y١, · · · , yn)′ پاسخ متغیر

y|x, θ١ ∼ Πni=١P (yi|xi; θ١). (٢. ١)

ال چ تابع با پنهان گاوس تصادف میدان ی را x دوم مرحله در

P (x|θ٢) ∝ |Qθ٢ |
١/٢
+ exp(−١/٢x′Qθ٢x) (٢. ٢)

ویژه مقادیر حاصل ضرب |Qθ٢ |+ و θ٢ پارامتر با مثبت معین ماتریس ی Qθ٢ دقت ماتریس آن در که یرید ب نظر در

پارامتر که کنید فرض نهایی مرحله در م باشد. کواریانس واریانس ماتریس همان Qθ٢ وارون و م باشد آن صفر غیر

صورت به مراتبی سلسله مدل پارامترهای پسین نتیجه در است. π(θ) پیشین توزیع ی دارای θ = (θ١, θ٢)

π(η, θ|y) ∝ π(θ)π(η|θ٢)Π
n
i=١π(yi|ηi; θ١)

∝ π(θ)|Qθ٢ |
١/٢
+ exp{−١/٢η′Qθ٢η +Σni=١logP (yi|ηi;θ١)}

(٢. ٣)

صورت به پارامترها ابر و پنهان متغیرهای برای حاشیه ای پسین توزیع های م باشد.

π(ηi|y) =
∫
π(ηi|θ, y)π(θ|y)dθ

π(θi|y) =
∫
π(θ|y)dθ−i

(۴ .٢)

1Gaussian Markov Random Fields (GMRF)
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از استفاده با کردند. ارائه پسین حاشیه ای توزیع های برای الپالس تقریب ی (٢٠١٧ ، ارن هم و (رو م آیند. به دست

م آید. به دست نامعلوم پارامترهای از ی هر پسین توزیع های INLA در الپالس تقریب روش

کانادا وجنایت جرم ی ها داده اکتشاف تحلیل ٣

منطقه این جمعیت م باشد. روستایی منطقه ۴ و کمبریج کیچینر، واترلو، شهرهای شامل واترلو ایالت در آنتاریو منطقه

پلیس به تماس ٢٩٠٢٧ کل در است. شده توزیع سرشماری ناحیه ی ٧۵۵ در که بوده نفر ۵٠۶١٠٧ ،٢٠١١ سال در

دوره ١٢ در ٢٠١١ سال برای داده ها این است. شده ثبت زمان فضا‐ واحد ٩٠۶٠ طول در جنایت و جرم گزارش برای

محدوده در جرائم ای نقطه توزیع ابتدا جرائم فضایی تحلیل برای .(٢٠١۶ ، اران هم و (لوان طبقه بندی شده اند ساعته ٢
مورد منطقه در جرائم این فضایی وی ال آماری و گرافی های مدل از استفاده با سپس دهیم م نمایش را مطالعه مورد

آزمون شامل گرافی مدل های از استفاده با م کنیم. شناسایی را داغ) های ه (ل خیز جرم مناطق و کرده استخراج مطالعه

جرائم ای نقطه توزیع :١ ل ش

میانگین م کنیم. ارزیابی را جرائم ثقل مرکز و فضایی توزیع استاندارد)، انحراف (بیض دار جهت توزیع و مرکزی میانگین

از ای مجموعه ثقل مرکز تحلیل، این م شود. محاسبه نیز صورت همان به و است آمار در معمول میانگین مشابه مرکزی

و آماری طور به را عوارض توزیع جهت تا م کند فراهم را ان ام این استاندارد انحراف بیض کند، م شناسایی را عوارض

کنیم. شناسایی دقیق

به توجه با است. شده داده نشان مطالعه مورد محدوده در جرائم استاندارد انحراف بیض و مرکزی میانگین ٢ ل ش در

مورد محدوده مرکز بر تقریبا جرائم ثقل مرکز است: شرح بدین جرائم ثقل مرکز و عوارض جهت وی ال آمده بدست نقشه

است بیشتر مطالعه مورد محدوده مرکز به نزدی های محله در جرم وقوع احتمال امر این به توجه با است منطبق مطالعه

ارتکابی جرائم کشیدگ این علت است، شده کشیده غربی شمال و شرق جنوب امتداد در استاندارد انحراف بیض هم چنین

است. شرق جنوب های محله در
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استاندارد انحراف بیض و مرکزی میانگین :٢ ل ش

بندی خوشه آزمون ٣. ١

در زیرا است، برخوردار ویژه ای اهمیت از فضایی آمار در وها ال شناخت و فضایی های داده در موجود روندهای کشف

م کند. کم ما به داده ها این توزیع توسط شده پیروی وی ال شناخت هم چنین و فضا در داده ها توزیع ونگ چ تشخیص

برد پی م توان آزمون این انجام با است همسای ترین نزدی آزمون فضایی وهای ال شناسایی در آزمون ها مهمترین ازجمله

باشد ی از کمتر همسای ترین نزدی میانگین نسبت اگر آزمون این در پراکنده. یا است ای خوشه ها داده توزیع آیا که

پراکنده وی ال دارای ها داده باشد ی از بزرگتر شده محاسبه شاخص اگر و ای خوشه وی ال دارای مطالعه مورد های داده

٣. ١ جدول و ٣ ل ش در نتیجه دو هر که است گرافی و عددی صورت به آزمون ی نتیجه .(١٣٩٠ ، ری (عس هستند

است. شده آورده

همسای ترین نزدی آزمون :٣ ل ش

ترین نزدی نسبت م کند. رد اند، شده پراکنده فضا در تصادف طور به جرم های داده که را فرضیه این آمده بدست نتایج

z − score بزرگ مقدار . اند شده پراکنده فضا در ای خوشه صورت به ها داده که م دهد نشان آمده دست به ی همسایه

م کند. تایید را فرضیه این آماری نظر از p− value کوچ مقدار و

سرد و داغ های ه ل شناسایی ٣. ٢

از سرد) های ه (ل کم مقادیر با عوارض های خوشه و داغ) های ه (ل زیاد مقادیر با عوارض های خوشه شناسایی برای

م کند کم ران تحلی و ریزان برنامه به شاخص این م کنیم. استفاده (١٩٩٢ ، اورد و شاخصGetis−OrdGi(گتیس
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همسای ترین نزدی آزمون :١ جدول

۵٧۴٫۶٢٢٨ شده مشاهده فاصله میانگین

٧۴٨٫۵٨۴٩ انتظار مورد فاصله مینگین

٠٫٧۶٧۶١٢ همسایه ترین نزدی نسبت

−١٢٫٢١۵۶٨٩ استاندارد امتیاز

٠ p− value

تا کنند شناسایی م شوند نامیده خیز جرم های ان م اصالح به و م دهد رخ آن ها در جرم زیادی تعداد که را ان هایی م تا

ل ش در داغ های ه ل نقشه کنند. اقدام آن کشف و جرم از یری پیش به نسبت موثرتر و سریعتر منابع، درست تخصیص با

درآن دارد احتمال درصد ٩٩ که هستند هایی محدوده قرمز های محدوده داغ های ه ل نقشه به توجه با است شده آورده ۴

داغ نقاط شناسایی :۴ ل ش

متمرکز جرم زیادی تعداد ها آن در درصد ٩۵ احتمال با که هستند مناطق نارنج های محدوده بپیوندد وقوع به جرم مناطق

است. شده

پلیس خدمات برای تماس بندی مدل ۴

م شود. استفاده INLA رهیافت و مرحله ای سه مراتبی سلسله مدل از بیزی فضایی‐زمان مدل سازی برای بخش این در

i = ،i منطقه در پلیس خدمات برای تماس ها تعداد لذا م باشد کم جنایت و جرم تماس های تعداد چون اول مرحله در

صورت به پواسن توزیع دارای ،t = ١, · · · ,١٢ زمان دوره و ١, · · · ,٧۵۵

yit|µit ∼ POI(µit) i = ١, · · · ,٧۵۵, t = ١, · · · ,١٢ (١ .۴)
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صورت به را تماس ها تعداد توزیع میانگین است. شده فرض

log(µit) = log(Eit) + α+ ui + si + γt + ϕt + ψit (٢ .۴)

تصادف اثرات ،(α) ثابت اثر یا کل ریس به نسبی ریس و بوده تماس ها انتظار مورد تعداد Eit آن در که یرید ب نظر در

است. شده تجزیه (ψit) زمان فضایی‐ تصادف اثر و (γt + ϕt) زمان تصادف اثرات ،(ui + si) فضایی

کنید فرض دوم مرحله در

ui ∼ Normal(٠.σ٢
u), i = ١, · · · ,٧۵۵

si ∼ ICAR(W,σ٢
S)

γt ∼ Normal(٠, σ٢
γ), t = ١, · · · ,١٢

ϕt ∼ ICAR(P, σ٢
ϕ)

(٣ .۴)

تصادف اثرات و فضایی تصادف اثرات م گردد مالحظه که همان گونه م باشند. پارامترها ابر σ٢
ϕ و σ٢

γ ،σ٢
S ،σ٢

u آن در که

به که م باشند ICAR مدل شامل ساختاریافته مدل های که شده اند تجزیه ساختاریافته و ساختار بدون مؤلفه دو به زمان

برای فضایی آمار در مرسوم پیشین توزیع ی ICAR م کنند. بندی مدل را اثرات این زمان و فضایی همبستگ ترتیب

م باشد. آن همسای میانگین برابر si انتظار مورد میانگین آن در که م باشد تصادف اثرات پارامترهای

م گیریم. نظر در Gamma(٠٫۵,٠٫٠٠٠۵) پارامترها ابر تمام پیشین توزیع مراتبی سلسله بیزی تحلیل سوم مرحله برای

گرفته نظر در داده ها بیزی تحلیل برای متفاوت مدل چهار م کنیم. استفاده INLA روش از مراتبی سلسله بیزی تحلیل برای

هستند. توزیع هم و مستقل ψitها (١ است: شده

هستند. زمان ناهمبستگ و فضایی همبستگ دارای ψitها (٢

هستند. زمان همبستگ و فضایی ناهمبستگ دارای ψitها (٣
هستند. زمان و فضایی همبستگ دارای ψitها (۴

مدل انتخاب ١ .۴

GIS نرم افزار با نقشه ها و INLA تابع است. شده انجام فوق مدل ۴ با INLA روش Rبا نرم افزار در مدل سازی ورودی های

تعیین و برازش ویی نی برای بیزی DICمعیار م شود. DICاستفاده معیار از بهتر مدل انتخاب DICبرای شده اند. تهیه

پارامترهای تعداد و D̄انحراف آماره پسین ریاض امید که دادند پیشنهاد (٢٠٠٣ ، اران هم و ل (اشپی است. مدل پیچیدگ

DIC = D̄ + pD صورت به DIC انحراف اطالع معیار بنابراین م کنند. خالصه را مدل اطالعات pD مدل در مؤثر

پارامترهای تعداد و DIC مقادیر است. بهتری مدل باشد داشته مدل ها بقیه به نسبت را DIC کمترین که مدل است:

کمترین با دوم مدل ١ .۴ جدول طبق است. شده آورده ١ جدول در فضا‐زمان تعامل و فضایی‐زمان مدل ۴ برای مؤثر

است. شده انتخاب مدل بهترین DIC

مدل پارامترهای برآورد ٢ .۴

زمان تصادف اثرات نشان دهنده ی ۵ نمودار است. شده آورده ٣ جدول در INLA روش با دوم مدل پارامترهای برآورد

٢٠ : ٢١−٠٠ : ۵٩ و ١٠ : ١١−٠٠ : ۵٩ بین زمان دوره در زمان اصل تأثیرات بیشترین نمودار این براساس است.

باشد. بیشتر زمان دوره این در باید پلیس، انسان منابع تخصیص بنابراین است.
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مدل ها DIC مقایسه :٢ جدول
موثر پارامتر انحراف اطالع تعامل پارامترهای فضا‐زمان تعامل

۵٠۵۴ ۵۴٢٧١٫٣۶ γt و ui اول مدل

۴٠٧٢ ۵٣۶٨١٫۴٠ ϕt و ui دوم مدل

٣٩۶٠ ۵۴٧٧١٫٠٧ γt و si سوم مدل

٣۶٨٠ ۵۴٧٧۶٫٧١ ϕt و si چهارم مدل

دوم مدل پارامترهای برآورد :٣ جدول

مد سوم چارک میانه اول چارک پسین انحراف میانگین مدل پارامترهای

٠٫٩١۴ ١٫٠١٩ ٠٫٩١٧ ٠٫٨٢٧ ٠٫۴٨٩ ٠٫٩١٩ σ٢
u

١٢٠٢٫١۶٢ ۴٢٨٩٫۶۶٢ ١۵٧۴٫٧٠٨ ۵۴۴٫٩٧۶ ٩٨٧٫١۵١ ١٧٨٩٫٢٩٠ σ٢
γ

١٣٫٠۵۴ ١٣٫٧١٣ ١٣٫٠٢٨ ١٢٫٣١۵ ٠٫٣۵۵ ١٣٫٠٣۴ σ٢
ψ

تماس زیادی تعداد مداوم به طور باال، فضایی اثرات با مناطق است. فضایی تصادف اثرات نشان دهنده ی ۶ ل ش

اصل اثرات کل حالت در شود. گرفته کار به زمان دوره های تمام برای باید پلیس منابع که هستند مناطق و دارند خدمات

است. میزان کمترین غربی شمال در به ویژه روستایی اطراف مناطق در و بیشترین مطالعه مورد منطقه مراکز در فضایی

نتیجه گیری و بحث

با کانادا کشور جنایت و جرم داده های بیزی مراتبی سلسله فضایی‐زمان تحلیل به موردی مطالعه ی در مقاله، این در

تشخیص برای مدل بودن پذیرتر انعطاف موجب و کرده لحاظ را فضایی‐زمان وابستگ که شد. پرداخته INLA رهیافت

رفتار با نواح تشخیص به تواند م که شود م پرداخته ها داده اکتشاف تحلیل به سپس گردد. م معمول غیر وهای ال

انتخاب DIC معیار از استفاده با مدل بهترین و برازش داده ها به مختلف مدل چهار شود. منجر زمان طول در معمول غیر

گردید.
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