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 المقدمة 1

، سيكون  2050نحن نعيش في عالم سريع التحضر. توقعت األمم المتحدة أنه بحلول عام 
مما يعني أن سكان الحضر من العالم المتقدم حضريًا ،  ٪86من العالم النامي و  ٪64حوالي 

. في الوقت الحاضر ، تمت دراسة العالقة بين التحضر وعدم  سيكونون أكبر من سكان العالم اليوم
[ ، ويشير 73؛ 4المساواة بين سكان المدن )مثل مستوى التعليم وفجوة الثروة( على نطاق واسع ]

 ر عرضة الرتفاع معدالت الجريمةأن األماكن التي بها تفاوتات هي أكثقدر كبير من األبحاث إلى 
، زادت الجرائم المسجلة  2000إلى  1980[. على سبيل المثال ، خالل الفترة من 50؛  8؛ 29]

أن السالمة [. أظهرت الدراسات الحديثة 94شخص ] 100000لكل  3000إلى  2300من 
[. 28] لمناطق الحضريةالحضرية ترتبط ارتباًطا وثيقًا بنوعية حياة المواطن والتنمية المستدامة ل

لن تتحقق التنمية . وفي الوقت نفسه ،  األمان هو أحد أهم االحتياجات الجسدية والنفسية للسكان
الحضرية المستدامة إال عندما يتم وضع استراتيجيات مخططة جيًدا على مستوى المدينة ومراعية 

لة لمنع الجريمة الحضرية لالعتبارات الجنسانية وقائمة على المجتمع المحلي ومتكاملة وشام
      .واستراتيجيات السالمة

تستند أبحاث الجريمة الحضرية التقليدية أساًسا إلى البيانات الديموغرافية التقليدية ، أي 
[ ومستوى الدخل 36الخصائص االجتماعية واالقتصادية اإلحصائية للسكان ، مثل مستوى التعليم ]

[. ومع ذلك ، فإن البيانات الديموغرافية 7واالختالف العرقي والديني ][ ، 75؛[  59وفجوة الثروة ]
. أوالً ، معظم السمات الديموغرافية مستقرة نسبيًا على  غير كافية لفهم ديناميات وتعقيد الجرائم

. ثانيًا ،  مدى فترة زمنية ممتدة ، والتي ال يمكنها التقاط الطبيعة الديناميكية داخل مجتمع معين
الغالبية العظمى من المجتمعات في المناطق الحضرية في سمات ديموغرافية متشابهة ،  تشترك

 [. 98بين المجتمعات المختلفة ] بايناتتوبالتالي يصبح من الصعب التعرف على ال
في اآلونة األخيرة ، مع التطوير الهائل لتقنيات جديدة لجمع البيانات الدقيقة وتكاملها ، تم 

ى معلومات تحتوي عل االبيانات المتعلقة بالجرائم الحضرية ، والتي توفر مصادر تسجيل العديد من
يئية مفيدة ب . على سبيل المثال ، يوفر التنقل البشري عوامال سياق مفيدة حول الجريمة الحضرية

مثل وظيفة المنطقة واالستقرار السكني ، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على األنشطة اإلجرامية 
[ ؛ بينما ثبت أن بيانات األرصاد الجوية مثل معلومات الطقس مرتبطة 9لعلم الجريمة البيئي ] وفقًا

وبالتالي ، تحتوي البيانات الحضرية الكبيرة على معلومات سياق .  ]80؛ 26بالجرائم الحضرية ]
اميات فقط من فهم دين . هذه المعلومات ال تمكن ثرية ودقيقة حول متى وأين يتم جمع البيانات

 . أيًضا بدراسة الجريمة من وجهات نظر مختلفةسمح ت االجريمة مثل كيفية تطور الجريمة ؛ ولكنه
ومن ثم ، فإن البيانات الحضرية الكبيرة توفر فرًصا غير مسبوقة إلجراء تحقيقات متقدمة حول 

 .  الجريمة الحضرية
تطويرها من علم اإلجرام لشرح فمن ناحية ، هناك العديد من النظريات اإلجرامية التي تم 

. على سبيل المثال ، وفقًا لعلم الجريمة البيئي مثل نظرية  مختلفة من الظواهر اإلجرامية اأنواع
[ ، يتم تحديد توزيع الجريمة بشكل كبير 27[ ونظرية االختيار العقالني ]25النشاط الروتيني ]

ى فرها تنقل اإلنسان أن تؤثر بشكل كبير علحسب الزمان والمكان ، ويمكن للعوامل البيئية التي يو
. وفي الوقت نفسه ، فإن علم الجريمة االجتماعي مثل نظرية الفوضى االجتماعية  األنشطة اإلجرامية

[ ، بينما تشير نظرية الصراع 85ربط بشكل مباشر معدالت الجريمة بالخصائص البيئية المجاورة ]ت
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مكن العثور عليه في صراع القيم بين المجموعات الثقافي إلى أن السبب الجذري لإلجرام ي
. تستكشف هذه النظريات العديد من  مناسبالمقبول أو السلوك الاالجتماعية المختلفة حول ما هو 

 ا. لذلك ، يمكنه جوانب السلوك اإلجرامي وهي ضرورية لفهم وشرح كيف ولماذا تحدث الجريمة
ول ح ما نريد أن نفهمهمة الحضرية الكبيرة( إلى )بيانات السال ما لديناالمساعدة في سد الفجوة من 

 . الجرائم الحضرية )تحليل الجريمة الحضرية(
ر ديناميكية وغي من ناحية أخرى ، تكون البيانات الحضرية عادةً على نطاق واسع وصاخبة

. من أجل تسهيل البحث عن الجريمة  فعالة و مرغوبةمتجانسة ، وبالتالي فإن الحلول الجماعية 
استخدام البيانات الحضرية الكبيرة ، تم اقتراح مجموعة متنوعة من المهام الحسابية ، والتي شجعت ب

. من المناسب والضروري تقديم  مجموعة كبيرة من النماذج الحسابية من خالل دمج أنماط الجريمة
اقي م ب. بعد ذلك ، يتم تنظي لمحة عامة عن الجريمة الحضرية من منظور التنقيب عن البيانات

 ، نقدم النظريات الجنائية البيئية واالجتماعية من علم اإلجرام 2. في القسم  المقالة على النحو التالي
، نقدم مهام الجرائم الحسابية  4. في القسم 3. ثم نلخص أنماط الجريمة الحضرية الرئيسية في القسم 

ث عمل بمناقشات حول اتجاهات البح. أخيًرا ، نختتم ال الرئيسية باستخدام الخوارزميات التمثيلية
 . الممكنة

 علم الجريمة
الجريمة هي حدث معقد ومتعدد األبعاد يحدث عندما يتالقى القانون والجاني والهدف 

[. يلعب فهم سلوك المصدرين وأنماط الجريمة 10)شخص أو كائن( في الزمان والمكان ]
  . التعرف على نظريات علم اإلجرام . وبالتالي ، من المفيد دوًرا أساسيًا في فهم الجريمة

 النظريات الجنائية البيئية
يركز علم اإلجرام البيئي على األنماط اإلجرامية داخل البيئة المبنية بشكل خاص 

لفضاء من ا هذهتتكون  و.  ويحلل آثار المتغيرات الخارجية على السلوك العاطفي لألشخاص
 . ، باإلضافة إلى الهدف أو الضحية ( ، والوقت ، والقانون ، والجانية المكانجغرافي)

 نظرية النشاط الروتيني
ياة في الحالجريمة حدوث تشرح نظرية النشاط الروتيني الجريمة من منظور فرص 

 ، تتالقى ثالثة عناصر في الزمان والمكان لفرصة الجريمة[. يجب أن 25؛ 37اليومية ]
. يمكن للوصي  عدم وجود وصي قادرو، الهدف المناسب أو الضحية ، و الجاني الدافعأي 
مكان ، مثل الشارع ، أن يحتوي على حراس أمن أو حتى من المشاة العاديين الذين الفي 

. يتم توسيع هذه النظرية  وربما يتدخلون أو يبلغون الشرطة ،سيشهدون الفعل اإلجرامي 
الحد من  " الذي لديه القدرة على اتخاذ إجراءاتمدير المكانبإضافة العنصر الرابع "

 .]35] اإلزعاج
 نظرية نمط الجريمة

. الجريمة  فهم سبب ارتكاب الجرائم في مناطق معينةنظرية نمط الجريمة هي 
ا إلى النظرية ، تحدث الجريمة  فهي إما مخططة أو انتهازية -ليست عشوائية حقًا  . استنادً

نمط الجريمة لها  . نظرية تداخل مساحة نشاط الضحية أو الهدف مع نشاط الجانيتعندما 
هي منطقة نشاط محددة  العقدة.  [22العقدة والمسار والحافة ] -ثالثة مفاهيم رئيسية 

هو الطريق الذي يسلكه الفرد من وإلى مناطق  المسار.  يستخدمها الفرد بشكل متكرر
  . هي حدود مساحة وعي الفرد الحواف.  النشاط النموذجية في الحياة اليومية

 ر العقالنينظرية االختيا
 التفكير في منع الجريمة الظرفيةتهدف نظرية االختيار العقالني إلى المساعدة في 

[. االفتراض هو أن الجريمة هي سلوك متعمد يتم إجراؤه لتلبية احتياجات المجرمين 21]
. تتضمن تلبية هذه المتطلبات اتخاذ القرارات  ألشياء مثل المال والوضع واإلثارة

نها مقيدة بالحدود والقدرة وإمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة واالختيارات أل
[. على سبيل المثال ، إذا كان الهاتف أو المحفظة مرئيًا داخل السيارة ولم يكن هناك 23]
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   . أي شخص في الجوار ، فقد يغري المجرم اغتنام الفرصة
 نظرية الوعي

ة والجنائية والجغرافية الزمنية [: الضحي11تم اقتراح أربعة مكونات للجريمة ]
 . التركيز على الجانب المكاني المعين للجريمة مهم لفهم سلوك المجرمين.  والقانونية

يمكن اختيار مساحة الجريمة إما عن قصد أو عن غير قصد من قبل الضحية أو الجاني 
 . من األشياء التي تؤثر على معدل الجريمة في المنطقة ا. هناك عدد وفقًا ألساليب حياتهم

على سبيل المثال ، أي نوع من األفراد يقيمون في منطقة معينة ونوع األمن الذي يمكن 
  . الحصول عليه

 نظرية النوافذ المكسورة
نظرية النوافذ المكسورة هي نظرية جنائية لوضع المعايير وتأثير اإلشارات 

[. 104اإلساءة اإلضافية والسلوك المعادي للمجتمع ]ووالتخريب لالضطراب الحضري 
تدعي النظرية أن الحفاظ على البيئة الحضرية ومراقبتها لتجنب الجرائم الصغيرة مثل 
الشرب في األماكن العامة والتفريغ يساعد على خلق بيئة من النظام والقانون ، وبالتالي 

 لعديد منتم تطبيق النظرية كمصدر إلهام ل . وقد منع حدوث المزيد من الجرائم الخطيرة
لتوقف ااإلصالحات في السياسة الجنائية ، مثل االستخدام الجماعي المثير للجدل لعبارة "

 ." من قبل إدارة شرطة مدينة نيويوركوالسؤال والتفتيش
 نظرية فرصة الجريمة

 زات أهدافتقترح نظرية فرصة الجريمة أنه يجب على المحللين البحث عن تركي
. على سبيل المثال ، يمكن لمجتمع كثيف في وسط المدينة بدون موقف سيارات  الجريمة

ا عن الشارع أن يحتوي على العديد من المركبات متوقفة في الشارع هذا  . قد يصبح بعيدً
النوع من المناطق نقطة ساخنة في المنطقة لسرقة المركبات ؛ في حين أن الضواحي التي 

عائالت ذات دخل مزدوج سيكون لديها عدد قليل من األشخاص خالل أيام األسبوع تسكنها 
ظ . الح ، وممتلكاتهم غير محمية ، وبالتالي يمكن أن يكون مجتمعهم نقطة ساخنة للسطو

 . أنه في مثل هذه الحالة ، يمكن أن توجد مستويات عديدة من النقاط الفعالة في وقت واحد
والتي تم تحديدها بواسطة التقسيم الفرعي في هذه الحالة ، قد داخل المناطق الساخنة ، 

تكون شوارع ذات كميات متزايدة من عمليات السطو ، وقد يتم اقتحام بعض المنازل في 
 . هذه الشوارع مرات عديدة

  

 النظريات االجتماعية الجنائية
الصراع أو تُستخدم النظريات في هذه العائلة في عدد من المناهج حيث ترتبط نظرية 

تؤكد النظريات اإلجرامية االجتماعية على .  منظور الصراع الهيكلي في علم االجتماع بالجريمة
 .الفقر وغياب التعليم ونقص القدرات القابلة للتسويق والقيم الثقافية الفرعية كأسباب أساسية للجريمة

 تنظيم االجتماعيالنظرية ال
الجريمة مباشرة بالخصائص البيئية للمجتمع تربط نظرية الفوضى االجتماعية معدالت 

أن الموقع السكني للفرد هو عنصر جوهري يشكل [. تفترض نظرية التشويش االجتماعي 85]
. توضح النظرية أنه من بين محددات النشاط غير  فرصة أن يتورط الفرد في أنشطة غير قانونية

، العمر  )على سبيل المثال من خصائص الفردفإن الموقع السكني أكثر أهمية القانوني الحقًا للفرد ، 
أو الجنس أو العرق(. على سبيل المثال ، تشير النظرية إلى أن الشباب من المجتمعات المحرومة 
يشاركون في ثقافة فرعية توافق على االنحراف ، وبالتالي فإن هذه األنواع من الشباب تتسبب في 

 . إجرام داخل هذه البيئة االجتماعية والعرقية
 نظرية اإلجهاد االجتماعي

 .أن الثقافة السائدة مشبعة بأحالم الفرص والحرية واالزدهارتشير نظرية اإلجهاد إلى 
التركيبة  . إذا كانت غالبية الناس يوافقون على هذا الحلم ، وسيصبح مصدر إلهام ثقافي ونفسي قوي



4 
 

 

بطين فإن بعض األشخاص المح،  االجتماعية للفرص غير متكافئة وتمنع الغالبية من تحقيق الحلم
 . قد يتراجع اآلخرون أو ينقطعون عن الثقافات سيستخدمون طرقًا غير قانونية )جريمة( لتحقيق ذلك

فة مختل االفرعية المنحرفة )مثل أعضاء العصابات(. طور روبرت أغنيو هذه النظرية لدمج أنواع
 "يُعرف هذا باسم "نظرية الساللة العامة . من السالالت التي لم تكن مشتقة من القيود االقتصادية

]68[. 
 نظرية الصراع الثقافي

كرة أن . يعتمد هذا على ف ترتبط نظرية الصراع الثقافي باالختالف حول القيم والمعتقدات
سبيل المثال  . على الشائع الثقافات أو الطبقات المختلفة ال يمكنها االتفاق على ما هو السلوك المقبول

الطبقات العليا والمتوسطة تعمل لكسب العيش بطريقة قانونية ، فقد يستخدم اآلخرون ، إذا كانت 
  . طرقًا غير مشروعة ، مثل السرقة ، لكسب العيش

 نظرية الفعالية االجتماعية
دخل استعداد السكان القريبين للتتشير الدالئل الحديثة إلى دور الفعالية االجتماعية ، وهو 

[. المجتمعات 83. وهذا يعتمد على الثقة المتبادلة والتضامن بين الجيران ] عامفيما يتعلق بالصالح ال
من الفعالية االجتماعية لديها جرائم أقل من تلك الموجودة في المستويات  اكبير االتي لديها قدر

الفعالية االجتماعية ليست ملكية فردية أو أماكن ، بل هي خاصية مرتبطة بمجموعات .  المنخفضة
 . األفراد
 الثقافة الفرعية  نظرية

على تجزئة المجموعات الثقافية الصغيرة بصرف النظر عن  الفرعيةيركز منظرو الثقافة 
أن االنحراف بين شباب . ويشير إلى عندهم  االتجاه السائد الذي يشكل معتقداتهم ومعاني الحياة

[. العديد من الشباب ، وخاصة 24] الوسطىالطبقة الدنيا هو رد فعل تجاه المعايير االجتماعية للطبقة 
من المناطق الفقيرة حيث الفرص قليلة ، قد يقتنعون باألعراف االجتماعية الخاصة بتلك األماكن 

 قد تنتج األعمال اإلجرامية عندما يتكيف الشباب.  التي قد تتكون من "الصالبة" وعدم احترام السلطة
 ].16 [مع معايير الثقافة الفرعية المنحرفة

 نظرية التحكم
[. يعترف بأربعة عوامل 49] لماذا ال يصبح الناس مذنبينتحاول نظرية التحكم أن تصف 

المسؤولية عن    (3) ( اإليمان بالصالحية األخالقية للمبادئ ،2( االتصال باآلخرين ، )1رئيسية: )
عوامل لدى الفرد ، قل [. وكلما زاد عدد هذه ال54( المشاركة في األنشطة الرئيسية ]4اإلنجاز ، و )

. تم توسيع هذه النظرية مع حقيقة أن الفرد  ((االحساس بالذنب)) احتمال أن يصبح / تصبح مذنبًا
 . الذي يعاني من ضعف التحكم في النفس من المرجح أن يصبح مذنبًا

 نظرية الوسم
عندما يُمنح الشخص صفة الجاني ، فقد يقبله ويواصل ارتكاب تدعي نظرية التوسيم أنه 

. حتى أولئك الذين رفضوا التسمية في البداية يمكنهم قبولها في نهاية المطاف  يرفضهاالجريمة أو 
. يمكن أن تكون هذه الوصمة أكثر عمقًا عندما  ألن التسمية أصبحت أكثر شهرة خاصة بين أقرانهم

.  يعتكون الملصقات تدور حول االنحراف ، ويُعتقد أن هذا الوصم يمكن أن يسبب تضخيًما للو
[ اختباًرا أشار إلى أن نظرية وضع العالمات أثرت على بعض المخالفين من 60كالين ] أجرى

 . الشباب دون غيرهم
 

 تحليل نمط الجريمة الحضرية
ي . وف ترتبط الجريمة ارتباًطا وثيقًا بالوقت والمكانعلم الجريمة ، نظريات كما تشير 

مات غنية عن الجريمة من المنظورين الزماني الوقت نفسه ، توفر البيانات الحضرية الضخمة معلو
. تحليل النمط الزماني  والمكاني ، مما أدى إلى زيادة الجهود في تحليل النمط الزماني والمكاني

المكاني هو إجراء يكتسب الفهم من المصادر ذات الصلة بالزمان والمكان ويولد الفهم لمحللي 
. من أجل الحصول على أنواع  فهم باختالف البيئات. في الممارسة العملية ، يختلف ال الجريمة



5 
 

 

فادة من أنواع مختلفة من تقنيات تحليل األنماط الزمانية لمعلومات ذات الصلة ، ينبغي االمناسبة من ا
 ]63[والمكانية

 تحليل النمط الزمني
ثل ماألنماط الزمنية اإلجرامية معقدة حيث يمكن هيكلة الموارد الزمنية في فترات مختلفة 

[. بشكل عام ، يركز تحليل الجريمة المؤقتة 63األسابيع واألشهر والفصول والسنوات وغيرها ]
زمني . يمكن تلخيص أنواع تحليل النمط ال على تعلم أنماط زمنية مفيدة من بيانات الجريمة المتسلسلة

 : على النحو التالي
 . نة وفترة زمنية طويلة األجليشير اتجاه الجريمة إلى تغيير نوع الجريمة داخل منطقة معي -

إلى عام  2008على سبيل المثال ، انخفضت معدالت جرائم الممتلكات بنسبة مضاعفة من عام 
  . في الواليات المتحدة األمريكية 2016

ف دورية الجريمة على أنها أنماط الجريمة المتكررة في فترات زمنية  - ل ، على سبيمحددة تُعرَّ
 .مية )أي التي تتكرر سنويًا(المثال ، أنماط الجريمة الموس

يهدف البحث المتشابه في الجريمة إلى البحث في متسلسالت الجريمة التي تشبه تسلسل جريمة  -
 .ة معين

الجريمة  هيحاول تحليل السلوك المتسلسل العثور على السلوكيات المتسلسلة للجاني قبل ارتكاب -
  . قاًرا بعد ارتكاب جريمة، على سبيل المثال ، غالبًا ما يشتري السارق ع اأو بعده

 تحليل النمط المكاني
لمكاني من التباين ا)).  ال يتم توزيع الجرائم بالتساوي أو بشكل عشوائي في منطقة حضرية

عادة ، تكون الجرائم كثيفة في بعض  ((وجه االرض اسبابها علىوا خصائصهوسمات الحياة 
يهدف تحليل النمط المكاني إلى معرفة تفاقم الجريمة ، أي .  المناطق ومتناثرة في مناطق أخرى

 . . باإلضافة إلى ذلك ، ثبت أن الجرائم مرتبطة بالنصوص البيئية المدينةالنقاط الساخنة ، داخل 
  . لنقاط الساخنة للجريمة والعامل المكاني بالتفصيلل في هذا القسم الفرعي ، نقدم تحليال

أنها موقع جغرافي به كمية أكبر من المعتاد من على  نقطة الجريمة الساخنةيتم تعريف 
[. على 34] األفراد فيه أكثر من المعتاد لخطر اإليذاء تعرضموقع حيث ياألنشطة اإلجرامية ، أو 

. قد تكون بعض النقاط الساخنة  العكس من ذلك ، توجد مناطق باردة أقل كثافة من الجريمة العادية
. بشكل عام ، يكتشف تحليل النقاط الفعالة  أكثر سخونة من غيرها بسبب اختالف كثافة الجريمة

 . من خالل التجميع المكاني أنماًطا مكانية
[. الفرضية 63] إيجاد العوامل المكانية الرئيسية للجريمةيهدف تحليل العامل المكاني إلى 

الرئيسية للتحليل المكاني هي أن الجريمة يجب أن ترتبط بالسياقات البيئية وهذه الفرضية مدعومة 
ر النشاط الروتيني ، هناك ثالثة عناص . على سبيل المثال ، وفقًا لنظرية بنظريات إجرامية مختلفة

، أي الجاني المحفز ، الهدف المناسب أو الضحية ، وغياب وصي قادر ، مطلوبة للتالقي في الزمان 
 . والمكان لوقوع جريمة

 تحليل النمط الزماني المكاني
يهدف تحليل النمط الجنائي المكاني والزماني إلى الحصول على فهم من بيانات الجريمة 

. يكمن التحدي في كيفية تحديد األنماط من التفاعل الديناميكي  ة المكانجغرافيت الصلة بالوقت وذا
[ حيث يُعتقد أن أنماط الجريمة تختلف باختالف الزمان والمكان 63بين المكان والزمان والجريمة ]

ريمة للج [. في هذا القسم الفرعي ، سوف نستعرض األنماط الزمنية والمكانية الهامة51؛  66. 89]
 . الحضرية

: تشير أنماط التركيز إلى أن الزلزال من المحتمل أن ينتج سلسلة من الهزات نمط يشبه الزلزال
[. لوحظت ظواهر مماثلة في تكوين الجريمة ، 33االرتدادية بالقرب من منطقة الزلزال األصلي ]

جع . وهذا يش ترة زمنيةمثل اللصوص الذين قد يهاجمون المجتمعات المجاورة بشكل متكرر خالل ف
 ]30[على تطبيق تقنيات علم الزالزل مثل عمليات اإلثارة الذاتية لنمذجة الجريمة الحضرية

 : الجرائم مثل عنف العصابات تحدث مركزة في الزمان والمكانالنقطة الساخنة المكانية والزمانية
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ف النقطة المكانية الزمانية بأنها موقع جغرافي مقترن ب من  فترة زمنية تحدث فيها جرائم أكبر. تُعرَّ
  . . ويهدف إلى دمج األنماط الزمنية على النقاط المكانية الساخنة لتحليل الجريمة المعتاد

[. بالنسبة 113: تم استكشاف االرتباطات المكانية والزمانية في ]االرتباطات المكانية والزمانية
( لفترتين زمنيتين متتاليتين ، من 1) :المنطقة" للمنطقة الحضرية ، لوحظ "ارتباط زمني داخل 
( مع زيادة الفروق بين فترتين زمنيتين ، يميل 2المرجح أن تشترك في أرقام جرائم مماثلة ؛ و )

  :. في جميع المناطق الحضرية ، لوحظ "االرتباط المكاني بين المناطق" فرق الجريمة إلى الزيادة
( مع زيادة المسافة المكانية بين 2يهما أرقام جريمة مماثلة ؛ و )( منطقتان متقاربتان جغرافيا لد1)

 . منطقتين ، يميل فرق الجريمة إلى الزيادة
 

 المهام الحاسوبية للجريمة الحضرية
عادةً ما تكون البيانات الحضرية الكبيرة على نطاق واسع ، وصاخبة ، وديناميكية ، وغير 

. وبالتالي ، من أجل تعزيز أبحاث الجريمة في عصر  الةمتجانسة ، مما يتطلب حلوالً حاسوبية فع
مهام . في هذا القسم ، نستعرض ال البيانات الحضرية الكبيرة ، تم اقتراح العديد من المهام الحسابية

 . الحسابية الرئيسية للجريمة الحضرية باستخدام خوارزميات تمثيلية
 توقع معدل الجريمة

 التنبؤ بمعدل الجريمة في المستقبل لمنطقة حضرية معينةيهدف التنبؤ بمعدل الجريمة إلى 
خدم كتنبؤ استناًدا ستت. في هذا القسم الفرعي ، نصنف نماذج التنبؤ بمعدل الجريمة وفقًا للبيانات التي 

 . إلى بيانات الجريمة وبيانات السياق البيئي وبيانات الوسائط االجتماعية
 التنبؤ على أساس بيانات الجريمة

يوًما للمناطق الصغيرة ، مثل مخافر الشرطة ، في  30اقتراح التنبؤ الدقيق بالجرائم قبل تم 
[. تتم مقارنة دقة التنبؤ لنماذج السالسل الزمنية أحادية المتغير مع التقنيات التي تستخدمها 48]

مطلقة إلى ل. يشير نموذج االنحدار ذي األثر الثابت لخطأ توقع النسبة المئوية ا الشرطة بشكل شائع
. وجد ٪20للحصول على خطأ تنبؤ أقل من  30عدد المخالفات يجب أن يكون أكبر من أن متوسط 

في  . أيًضا أن تجانس هولت األسي هو النموذج األكثر دقة للتنبؤ بالجريمة على مستوى المخفر
ستقبلي بجرائم للتنبؤ شبه الم (ARIMA) المتحرك المدمج االنحداري[ ، تم استخدام المتوسط 17]

للتنبؤ  ARIMA أسبوًعا ، تم تصميم نموذج 50. استناًدا إلى بيانات جرائم الملكية لمدة  الملكية
لديه دقة تركيب وتنبؤ أعلى من  ARIMA . لقد وجد أن نموذج بعدد الجرائم قبل أسبوع واحد

  . التنعيم األسي
[. الموتر يشفر خطوط الطول 71تم تقديم موتر من أربعة أوامر للتنبؤ بالجريمة في ]  

. يمكن للموتر معالجة تباين البيانات ألن كل ترتيب  والعرض والوقت والجرائم األخرى ذات الصلة
تعزيز  . . باإلضافة إلى ذلك ، يتم الحفاظ على البنية الهندسية بشكل صحيح في الموتر ذو أبعاد أقل

ية جريبي التمييزي للحصول على معلومات تمييزإطار عمل الموتر ، يتم تقديم خوارزمية التحليل الت
[ ، تم اقتراح طريقة جديدة الختيار 107. في ] كافية وتقليل المخاطر التجريبية في وقت واحد

األبعاد  . يُشار إلى الميزة متعددة السمات والبناء للتنبؤ بالجريمة باستخدام األنماط الزمنية والمكانية
 ني على توزيعات مجموعة الجريمة اإلقليمية في مستويات مختلفةزمني مب -على أنها نمط مكاني 

العنقودية لدمج األنماط المكانية والزمانية المحلية في نمط  -. ثم يتم تقديم إطار عمل تعزيز الثقة 
 . الجريمة العالمية ، والذي يتم استخدامه بعد ذلك للتنبؤ بالجريمة

العنف باستخدام نموذج عملية النقطة في سيناريو يتم تحليل األنماط الزمنية لديناميكيات 
[. معدل الجرائم مقسم إلى مجموع معدل خلفية بواسون ومكون مثير 65التنبؤ بالجرائم الحضرية ]

. وعلى وجه التحديد ، فإن كل جريمة تنتجها العملية  ذاتيًا حيث تحفز الجرائم على نمو معدل العملية
في  . . معدل الخلفية ثابت عادة للجرائم بناء وفقًا لتوزيع بواسونبدورها تنتج سلسلة من جرائم األ

جية التقييم . إنهم يستفيدون من إستراتي [ ، يتم تنفيذ أنماط عملية النقطة المثيرة للتنبؤ بالجرائم69]
 الالمعلمي الكتساب فهم وظيفة التحفيز الزماني والمكاني والميول الزمنية في معدل الخلفية للسطو



7 
 

 

ى وجه الخصوص ، يمكن تقييم عدم التجانس المكاني في معدالت الجريمة من خالل تقدير شدة . عل
 . الخلفية وتأثيرات اإلثارة الذاتية المكتشفة في بيانات الجريمة

 التنبؤ المستند إلى بيانات السياق البيئي
[ للتنبؤ 38؛  25يتم تحليل اتجاهات معدل الجريمة وتواترها من خالل نهج نشاط روتيني ] 
يزيد من فرص  كل البعد ا. على وجه التحديد ، من المفترض أن توزيع األحداث بعيد بالجريمة

 . يمكن أن يساعد االفتراض في فهم ميول ارتكاب الجرائم ، وبالتالي ينتج عنه معدالت جريمة أعلى
كنتيجة للتغيرات في عوامل مثل مشاركة القوى  1974-1947معدل الجريمة في الواليات المتحدة 

[. 40. تم تحليل أنماط الجريمة الموسمية للتنبؤ بالجرائم الحضرية ] العاملة واألسر الوحيدة الوالد
ة لها تأثير الحرار أظهر تقييم لبيانات الجريمة السنوية والفصلية والشهرية دليالً قوياً على أن درجة

هو  . التفسير الرئيسي . كان التأثير مستقالً مع اختالف موسمي إيجابي على معظم أنواع الجرائم
، وهو ما  أن درجات الحرارة المرتفعة تدفع األفراد إلى قضاء المزيد من الوقت خارج المنزل

كاب يزيد من فرصة ارت أنهيتوافق مع تفسيرات األنشطة الروتينية للجريمة وقد تم الكشف عن 
. تشير النتائج إلى أن درجة الحرارة هي أحد األسباب الرئيسية التي يجب أخذها في  الجريمة

 . عند وصف التغيرات ربع إلى ربع في الجريمة الحضرية حسبانال
 ،  التنبؤ استناًدا إلى بيانات وسائل التواصل االجتماعي

قائم على األحداث هي وسيلة فعالة للتنبؤ بالحوادث إن منشورات تويتر ذات السياق الثري وال
-نموذج مضاف عام مكاني األول هو : يحتوي العمل على مكونين -[. اإلطار100اإلجرامية ]

 . زماني ، والذي يعزز طريقة قائمة على الميزة للتنبؤ بالجرائم المستقبلية في موقع ووقت معين
الكامن المستند إلى الدور  Dirichlet لنصية من خالل تخصيصيستخرج المكون الثاني المعلومات ا

تم  . . باإلضافة إلى ذلك ، تم تصميم نهج جديد لتحديد الميزات الكتشاف الميزات األساسية الداللي
[. تتضمن الطريقة تحلياًل ذكيًا 101في ] Twitter اقتراح تحليل أولي للتنبؤ بالجرائم المستند إلى

. يتم تقديم التحليل  الكامن Dirichlet ، وتقليل األبعاد من خالل تخصيص Twitter لمشاركات
الخطي الخاص بتويتر ونمذجة الموضوع الرياضي لتحديد موضوعات المناقشة الخاصة بتويتر 

. وجد  [. يتم دمج هذه الموضوعات في نموذج توقع الجريمة45عبر المناطق الحضرية في ]
ويحدد  . تعزز دقة التنبؤ بالجريمة مقارنة بتقدير كثافة النواة Twitter المؤلفون أن إضافة معلومات

[ 1في ] . العديد من االختناقات في األداء التي تؤثر على استخدام تويتر في نظام دعم قرار حقيقي
    للتنبؤ بميل الجريمة ، حيث يتم تقديم نهج أخذ العينات على Twitter ، يتم استخدام محتوى

Twitter  ت التجارب . كشف البيانات التاريخية لمعالجة مشكلة البيانات المفقودة بمرور الوقت لجمع
. إلى جانب ذلك ، تم العثور على بعض أنواع الجرائم  عن العالقة بين محتوى تويتر وميل الجريمة

 . المشترك أكثر من األنواع األخرى Twitter مثل السطو على عالقة أوثق مع محتوى
 ساخنة للجريمةكشف النقاط ال

كشف النقاط الساخنة للجريمة )رسم الخرائط( هو أسلوب لرسم الخرائط المكانية يركز على 
. في هذا القسم الفرعي ، نصنف طرق اكتشاف  تحديد تركيز أحداث الجريمة عبر المناطق الحضرية

لتقنيات القائمة على ( ا1النقاط الساخنة للجريمة بناًء على أنواع التقنيات التي تستفيد منها ، أي )
( التقنيات القائمة على 2كيدي: طريقة غير بارامترية لحساب دالة كثافة االحتمالية للجرائم ، )

التفاعل واالنتشار: إطار رياضي يعتمد على المعادالت التفاضلية الجزئية للتفاعل واالنتشار لتعلم 
ت أخرى: تشمل رسم الخرائط الموضوعية ( تقنيا3الطبيعة الديناميكية لنقاط الجريمة الساخنة ، و )

للحدود الجغرافية ، ورسم الخرائط الموضوعية للشبكة ، والحذف المكاني أدوات تحسين النقاط 
 .الفعالة

 التقنيات القائمة على كيدي
تيفاء تحليل تقنية االستم تحسين طرق اكتشاف النقاط الساخنة للجريمة المحتملة من خالل 

[. على وجه 52] رض النطاق على دقة التنبؤ لتقدير كثافة النواة )كيدي(وحجم خلية الشبكة وع
الخصوص ، استناًدا إلى االختالفات في اإلعدادات األساسية المعرفة من قبل المستخدم والتي تعد 
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 .KDE جزًءا من عملية االستيفاء ، يقدم هذا العمل تفسيرات علمية لجودة خرائط النقاط الفعالة لـ
لوب التحليلي على تقييم هذه التأثيرات عبر أنواع جرائم متعددة ، مثل االعتداء والسرقة يحتوي األس

. للحصول على خريطة النقاط الفعالة بشكل سريع ، تم تصميم طريقة فعالة لتحويل خريطة  والسطو
[. والنتيجة 31ذات الدقة المنخفضة إلى خريطة جديدة بخطوط االتصال في ] KDE نقطة اتصال

 KDE ريطة نقطة فعالة ذات حدود ناعمة ، وهي دقيقة بنفس الدرجة لخرائط نقطة اتصالهي خ
ثر . الخرائط الجديدة هي أك التي تستفيد من أحجام الخاليا األصغر ، ولكن لديها سرعة توليد أسرع

اح م اقتر. ت نشوئها من النقاط الساخنة في العالم الحقيقي مقارنة بخرائط كيدي األصلية -طبيعية 
العديد من االقتراحات المفيدة لتعيين معلمات كيدي مثل حجم خلية الشبكة ونصف قطر البحث 

 .[82؛  34؛ 14)النطاق الترددي( لمهام اكتشاف النقاط الساخنة ]
 التقنيات القائمة على انتشار التفاعل

دراسة لمعادالت تفاضلية جزئية للتفاعل واالنتشار تم تطوير إطار عمل حسابي قائم على 
أدلة تجريبية لكيفية [. تم تصميم اإلطار على أساس 87] تشكيل وديناميكيات النقاط الساخنة للجريمة

. تشير التحليالت إلى أن بؤر الجريمة المتكررة من الجرائم  تحرك المجرمين وتفاعلهم مع الضحايا
ل غير خطي تم اقتراح تحلي.  المتكررة تنتشر محليًا ، ولكن ليس بقدر ما تختلط الجريمة البعيدة معًا

[. اكتشف المؤلفون معادالت 86] الكتشاف النقاط الساخنة للجريمة من خالل نظام انتشار التفاعل
تلف . بشكل مخ تضخيم تتحكم في عملية تشكيل أنماط بؤر الجريمة من خالل طريقة االضطراب

، تم اكتشاف النقاط الساخنة شبه  [87عن النقاط الساخنة فائقة الحرجة المكتشفة في العمل الحالي ]
تنيًرا بواسطة . مس الحرجة التي تنشأ عند التشعبات شبه الحرجة أو عبر الحرجة فيما يتعلق بالهندسة

[. وبشكل أكثر 5[ ، تم اقتراح نهج قائم على التفاعل واالنتشار الكتشاف النقاط الساخنة بدقة ]86]
( مسامير 1رة من خالل مسامير متعددة من نوعين ، أي )تحديًدا ، يتم إثبات وجود الحاالت المستق

. إنهم يستفيدون من إستراتيجية وفقًا  ( مسامير متعددة لها سعة مختلفة2متعددة لها نفس السعة ، و )
  . وتحسينه إلى نموذج نقطة الجريمة شبه الخطية Liapunov-Schmidt لتقليل

 تقنيات أخرى
طريقة لتمثيل التوزيعات المكانية للجرائم  يجغرافية هرسم الخرائط الموضوعية للحدود ال

[ ، والتي يمكن أن تولد بسرعة خرائط النقاط الساخنة وتحتاج إلى القليل من المعرفة 81الحضرية ]
[. يتم تحديد المناطق الحدودية في هذه الطريقة بشكل تعسفي من قبل الحكومة ، على 103لتفسير ]

تم يتركز الجرائم في خريطة النقاط الساخنة على هذه المناطق التي  . سبيل المثال ، مركز الشرطة
. تم تطوير طريقة رسم الخرائط الموضوعية للشبكة  تظليلها فيما يتعلق برقم الجريمة بداخلها

[ ، 62؛  6للتخفيف من حالة األحجام واألشكال المختلفة للمناطق المختلفة مثل مراكز الشرطة ]
وبالتالي ،  . نفس الحجم والشكل على خريطة حضرية تلتقط منطقة الدراسةحيث يتم رسم شبكات ب

، مما يساعد على اكتشاف النقاط  جميع المناطق في الخريطة ذات أبعاد موحدة وقابلة للمقارنةفإن 
. الحذف المكاني هو برنامج الكتشاف النقاط الفعالة الذي يحدد  الساخنة للجريمة بسرعة وسهولة

[. يجد أوالً التجمع األكثر كثافة لمواقع الجريمة على 3الفعالة داخل منطقة الدراسة ]موقع النقاط 
رتب ت  . القطع الناقص" لكل منها -الخريطة )العناقيد الساخنة( ، ثم يالئم "االنحراف المعياري 

ط ا. يتم تقديم أداة تحسين النق األشكال البيضاوية مجموعات الجريمة وفقًا ألحجامها وخصائصها
الساخنة لتحسين تحديد النقاط الساخنة من خالل تحسين حدودها وفقًا لألنماط المكانية لعوامل القيادة 

[. تم تقديم نمط لإلشارة إلى مزيج من قيم المتغيرات ذات الصلة القادرة 96؛ 97اإلجرامية في ]
ارع احياء سكنية شبه منفصلة عن غيرها بشو))على التمييز بين النقاط الفعالة والمناطق الطبيعية 

والتي تسمى األنماط التمييزية من المنظور المكاني ،  ((عريضة او سكة حديد او حاجز مائي
يكتشف النموذج المقترح تلقائيًا النقاط الساخنة  .[32] (GDPatterns) الجغرافية المكانية

للجريمة ويحدد أنماط الناتج المحلي اإلجمالي بين النقاط الساخنة للجريمة والمناطق العادية في وقت 
 . واحد
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 توقع الموقع التالي
إلى التنبؤ بالموقع الذي سيرتكب فيه الجاني جريمة وفقًا للجريمة  يهدف توقع الموقع التالي

. تم اقتراح طريقة مشي شخصية تعتمد على السير  لمسارات الجاني التاريخية أو معلومات أخرى
[. ولكي تكون محدًدا ، فهي تستفيد من المخالفات المشتركة 91العشوائي للتنبؤ بالموقع التالي في ]

مط . وفقًا لنظرية ن شبكة الطرق لتخصيص عملية السير في المزارع واتجاهات الجريمة وبيانات
. تم اقتراح  الجريمة ، يستخدم المجرمون عادةً مناطقهم األكثر شيوًعا كجزء من مساحة نشاطهم

استخدام  . ثم يتم نموذج احتمالي لتحديد المسارات المكانية للمجرمين المعروفين في فضاء نشاطهم
. تم تصميم تحليل السير المترابط مع العديد من  بمواقع الجريمة للمجرمين هذا اإلعداد للتنبؤ

[. استناًدا إلى تحليل السلوك اإلجرامي 64إجراءات التسجيل للتنبؤ بسلوك مجرم متسلسل في ]
في  . المتكرر في الوقت واالتجاه والمسافة ، يتم إنتاج التنبؤ بمكان وزمان حدوث الجريمة التالية

ت دراسة األساليب التي تدمج المحتوى النصي في نماذج التنبؤ بالموقع التالي بناًء على [ ، تم99]
( معدالت 2يتعلق بتغريداته التاريخية ، و )الذي ( المسار المكاني المستقبلي للشخص 1: ) فرضيتين

 ذلك ، . باإلضافة إلى الجريمة مرتبطة مع كثافة المسارات المكانية للمستخدمين في نفس المنطقة
يتم التحقيق في العالقة بين توقعات الموقع التالي هذه ووقوع الجرائم الحضرية ، بهدف المساعدة 

[ ، تم تقديم معادلة روسمو للتنبؤ بالموقع 79. في ] في الدراسة المستقبلية للتنبؤ الذكي بالجرائم
مرور دمج شبكة ال. لكي تكون محدًدا ، يتم  التالي للجريمة باستخدام تقنيات التنميط الجغرافي

للتنميط الجغرافي ، ويتم التعامل مع مشكلة التنبؤ بالموقع التالي على شبكة المرور الموزونة ، 
فادة من أقصر مسار بين العقد الستبدال المسافة اإلقليدية للتنبؤ الدقيق بموقع الجريمة حيث يتم اال

يار أنشطة النبض الزمني على عملية اخت . تم تصميم محاكاة قائمة على الوكيل لمعرفة تأثير التالي
[. تقدم المحاكاة تقنية لتعديل األنماط المكانية والزمانية كنتيجة لبعض األنشطة 42الموقع الجنائي ]
 . الخاصة بالبرية

 تحليل الشبكة الجنائية
القانون والشرطة أن الشبكات اإلجرامية مهمة لتحليل الجريمة  تنفيذلقد أدركت إدارات 

: الجهات الفاعلة الفردية داخل الشبكة العقد( 1. عادة ، تتكون الشبكة اإلجرامية من ) اية منهاوالوق
: العالقات بين الجهات الفاعلة ، مثل الجناة المشتركين  الروابط( 2اإلجرامية مثل الجناة ، و )

للتقنيات  ا. في هذا القسم الفرعي ، نصنف أساليب تحليل الشبكات اإلجرامية وفقً  وعصابة الجريمة
( تقنيات قائمة على الوكيل: يتحرك الوكالء في الشبكة ويتفاعلون مع 1) :التي تستخدمها باعتبارها 

التقنيات  (2(معقدة من قواعد سلوكية بسيطة ، ابعضهم البعض ، وبالتالي ينتجون ديناميكيات وأنماط
تشاف كزية( والتقنيات )مثل اكالقائمة على نظرية الرسم البياني: يتم استخدام المقاييس )مثل المر

( التقنيات القائمة على نظم 3المجتمع( من نظرية الرسم البياني لتحليل الشبكات اإلجرامية ، و )
 -المعلومات الجغرافية: يتم تقديم تقنيات نظام المعلومات الجغرافية للتعامل مع الشبكة اإلجرامية 

 .تحليل العمل
 التقنيات المعتمدة على الوكيل

[. يتم دمج 53تقديم نموذج قائم على الوكيل لتقليد تشكيل عصابات الشوارع في ]تم 
ديناميكيات حركة العوامل في شبكة متطورة من عصابات الشوارع ، والتي تتأثر بالتداخالت السابقة 

. تم دمج مجموعات البيانات الخاصة بالعصابات والمواقع والسلوكيات  بين العمالء في النظام
يكتشف المؤلفون أن الطرق السريعة واألنهار والمواقع المركزية ألنشطة  . ة في النموذجاإلجرامي

. يتم تحديد تركيز العصابة من خالل نظام عامل متفاعل  العصابات تؤثر على تحركات العمالء
مر ح[. تم تقديم إطار هاميلتوني ثنائي النطاق مفاده أن العمالء لديهم ارتباط باللون األ2على شبكة ]

. في هذا النموذج ، تحدث جميع التداخالت غير المباشرة من خالل  أو األزرق ولكنهم غير مميزين
الفصل الديناميكي   . عالمات الكتابة على الجدران ، في الموقع وفي المناطق المجاورة األقرب

 ة على الوكيل مع[ تستفيد النماذج من التقنيات القائم67؛ 41[ والتغيرات الالحقة الديناميكية ]84]
. إنهم يستخدمون  [ لتحليل الشبكة اإلجرامية77التفاعالت المنظمة غير المتغيرة بمرور الوقت ]
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شبكات منظمة بدالً من شبكات مختلطة جيًدا حيث ال ترتبط جميع الجهات الفاعلة باآلخرين في 
ور ثابتة لن تتغير بمرعصابة أو شبكة إجرامية ، وعادةً ما تتبع التداخالت بين األطراف طريقة 

 . الوقت
 التقنيات القائمة على نظرية الرسم البياني

تم الجمع بين عملية التسلسل الهرمي التحليلي ونظرية الرسوم البيانية لحل مشكلة جريمة 
[. والغرض الرئيسي هو العثور على المتآمرين وإنتاج قائمة أولويات وفقًا لحركة 44العصابات ]

. للعثور على أحد المخالفين ، يقوم أوالً بتحديد الموضوعات من خالل  الجرائمالرسائل في قضايا 
عملية التسلسل الهرمي التحليلي ، ثم يبني نموذج الشبكة من خالل نظرية الرسم البياني ويثبت 

. يتم استشعار وتمييز العصابات  أخيًرا العالقة بين هذا الجاني والمتآمرين وغير المتآمرين
[. على وجه التحديد ، فإنه يقدم 39في شبكات أعيد تشكيلها من بيانات شبكة الهاتف ]اإلجرامية 

يتيح  . إطار عمل خبير للكشف عن البنية الرئيسية للشبكات اإلجرامية المخبأة في بيانات الهاتف
. وهو يسمح  بيانات شبكة الهاتفمجتمع للشبكة واكتشاف  ارياضي هذا اإلطار إجراء تحليال

ات الحكومية بفهم البنية داخل الشبكات اإلجرامية بعمق ، واكتشاف القائد الجاني وتحديد لإلدار
[ ، تم التعامل مع العديد من المهام التحليلية للشرطة فيما 76. في ] العالقة بين المجموعات الفرعية

ية و. على وجه الخصوص ، يحدد درجة العض يتعلق بعصابات الشوارع من منظور الرسم البياني
للمجرمين الذين ال يعترفون بالعضوية في عصابة الشوارع ، ويتعرفون بسرعة على مجموعات 
المجرمين المؤثرين من خالل نموذج البقشيش ، ويقسم العصابات إلى عصابات فرعية لتحديد النظم 

يمة ر. تم اقتراح نموذج موحد لسد الفجوة المفاهيمية بين مجموعة بيانات الج البيئية اإلجرامية
[. ثم يستخدم عدة مقاييس مركزية ، مثل الدرجة ، والتقارب ، 90القصيرة والشبكة المخالفة في ]

، على الشبكة المخالفة ، ويدرس كيف يمكن  PageRank والترابط ، والمتجه الذاتي ومركزية
لكشف  ي. يتم تطبيق التحليل العنقود أن يساعد الكشف الجنائي للقائد والقضاء على منع الجريمة

[. وبشكل 105القادة المجرمين والعصابات والتدخالت بين العصابات داخل الشبكة اإلجرامية ]
أكثر تحديًدا ، تم تقديم فكرة مفهوم الفضاء لبناء روابط بين المجرمين وفقًا ألوجه التشابه بين أنشطة 

اإلجرامية ، زادت  . كلما شارك مجرمان أكثر في نفس األنشطة الجريمة التي يرتكبها المجرمين
 . مجرمينالاحتمالية وجود صلة بين 

 التقنيات القائمة على نظم المعلومات الجغرافية
[. بتطبيق بيانات 74تم تعلم تأثير الجغرافيا والشبكات االجتماعية على عنف العصابات في ]

ة وخصائص يميإطالق النار في المناطق الحضرية ، فإنه يحلل تأثير القرب الجغرافي والذاكرة التنظ
النتائج  . تظهر المجموعة )مثل المعاملة بالمثل والعبور( على عنف العصابات في شيكاغو وبوسطن

أن تجاذب نفوذ العصابات اإلجرامية والصراع السابق بين العصابات هو تنبؤ قوي لعنف العصابات 
يتم استخدام العوامل [ ، حيث 92. تم اقتراح طريقة للتنبؤ بالجريمة المشتركة في ] في المستقبل

عامل مع . للت الجغرافية واالجتماعية والجغرافية االجتماعية وعوامل التشابه لتصنيف المخالفين
المنحرفة للشبكات المتواطئة ، تصمم ثالثة أنواع من فرص التعاون اإلجرامي  اتمشكلة التوزيع

. تم  ةف الجرائم المشتركالتي تساعد على تقليل نسبة عدم التوازن الطبقي ، مع الحفاظ على نص
اكتشاف الشبكة اإلجرامية بين أعضاء العصابات في لوس أنجلوس وفقًا للمالحظات النادرة لمزيج 

[. تم إنشاء رسم بياني للتشابه لألفراد ويتم 95من الروابط االجتماعية والمناطق الجغرافية لألفراد ]
ير . يحلل طرقًا مختلفة لتشف م البيانياالفادة من التجميع الطيفي لتحديد المجموعات في الرس

يتم  . المعلومات الجغرافية االجتماعية على بنية الرسم البياني والتأثير على التجمعات الناتجة
استخدام المسافة المكانية واالجتماعية لدراسة االتصاالت في شبكة الشباب المتورط في الجريمة 

يمكن  . تظهر النتائج أن المسافة المكانية الشبكة المخالفوالسمات األساسية التي تؤثر على تشكيل 
أن تصف الهيكل العام بشكل أفضل ، وتلعب المسافة االجتماعية دوًرا في بنية الشبكة للمسافة 

 . المكانية القريبة
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 قرب تكرار اإليذاء
ه ب. يُحدد اإليذاء ش ال تحدث الجريمة بشكل عشوائي أو بالتساوي عبر الزمان أو المكان

المتكرر الخطر المتزايد لتكرار اإليذاء في نفس المنطقة أو المناطق المحيطة بها وفي غضون فترة 
. تم إثبات هذه الظاهرة مراًرا وتكراًرا بالنسبة للجريمة الحضرية في جميع أنحاء  زمنية معينة

نة بسبب لنقاط الساخ. غالبًا ما يتم تحليل ظاهرة شبه التكرار بشكل مشترك مع مهام اكتشاف ا العالم
التوزيعات المكانية الزمانية المماثلة لها ، ولكن هناك أيًضا بعض التقنيات األخرى للتعامل مع 

 . اإليذاء شبه المتكرر ، مثل تحليل الشبكة االجتماعية
 التقنيات المعتمدة على النقاط الساخنة

 ر اإليذاء والحرمان والنقاطتمت دراسة الفترة الزمنية لتكرار اإليذاء والعالقات بين تكرا
ج . تكشف النتائ قدم طريقة أسيةتجد أن الفترة الزمنية لتكرار اإليذاء [. و56الساخنة للسطو في ]

، وتعلن أن المنطقة الجغرافية لتكرار  صلة واضحة بين تكرار اإليذاء والحرمانأيًضا عن وجود 
تشجيع من مبادئ نظرية البحث األمثل ، . ب الضربات قد تساهم في تحديد النقاط الساخنة للسطو

[ ، بحيث ال يمكن التنبؤ بتكرار ظاهرة 57] أن النقاط الساخنة للسطو تتغير بمرور الوقتتبين 
ى ، أي ، واالنتقال إل التحرك بطريقة زلقةالنقاط الساخنة على مدى ثالثة أشهر ، ولكن تميل إلى 

م دراسة تكرار السطو بناًء على مكالمات الشرطة . تت المناطق المحيطة في فترات زمنية متتالية
( يمكن اكتشاف النقاط الساخنة من خالل 1[. يوضح ما يلي: )93للحصول على بيانات الخدمة ]

( النقاط الساخنة غير المستقرة هي عموًما تركيزات 2التحليل الرياضي لتجميع الجريمة المكانية ، )
ظهر النقاط الساخنة المستقرة للكشف عن المزيد من السمات قصيرة المدى للنقاط الساخنة ، بينما ت

[ ، يتم استخدام ظاهرة شبه التكرار لتحليل مستويات 102االجتماعية والمادية لمواقع محددة . في ]
. على وجه التحديد ، تم اقتراح مصفوفة زمنية لقياس تذبذب المخاطر  الخطر حول النقاط الساخنة

( دائًما ما تكون 2( النقاط الساخنة موجودة دائًما ، )1هر النتائج أن ). تظ حول النقاط الساخنة
( المواقع القريبة من النقاط 3مناطق الزمكان ذات الفرصة العالية متغيرة في المكان والزمان ، )

حول النقاط الساخنة الجريمة تتبع مخاطر( 4الساخنة تشترك بشكل متزامن في مخاطر أعلى ، و )
 . wave ار الموجةعملية انتش

 تقنيات أخرى
[. يقارن هذه 88يتم تعلم وظائف توزيع االحتمالية للفترات الزمنية بين تكرار الجرائم في ]

التوزيعات المشتقة رياضيًا حيث ترجع تأثيرات التكرار إلى تغايرية مخاطر متسقة مع  التوزيعات 
زيعات المرصودة ، في . يكتشف أن شكاًل من أشكال تعزيز األحداث قادر على وصف التو فقط

حين أن عدم تجانس المخاطر وحده ال يمكن ، وبالتالي فهو يمثل تكرار اإليذاء كسلسلة من األنشطة 
. تم دمج تقنيات شبكات التواصل  العشوائية ، والتي يتغير احتمال حدوثها بمجرد حدوث جريمة

[ ، حيث يتم تحليل 55الزمانية ]االجتماعي والتكرار تقريبًا في اكتشاف أنماط الجرائم المكانية و
 . معامل التجميع والدرجة ومركزية التقارببيانات السطو في مدينة نيويورك ومقارنتها بمتوسط 

لفهرسة  R-tree [. أوالً ، يتم استخدام106تم حساب مجموعات الجرائم شبه المتكررة بكفاءة في ]
م إنشاء الحواف بواسطة نطاق االستعالم عن الجرائم ، حيث يتم تعريف الجريمة على أنها عقدة ويت

. تُستخدم تقنيات الرسم البياني الفرعي  ، وبالتالي أشكال الرسم البياني R-tree الرأس في
باإلضافة  k-core و k-truss و K-clique . يتم تنفيذ المتماسكة للعثور على سالسل الجريمة

تها المتنوعة من السعة لتحديد موقع بالتسلسل فيما يتعلق بمجموع DBSCAN إلى خوارزميات
 . الرسوم البيانية الفرعية المتماسكة

 دوريات الشرطة
يعد التخطيط الصحيح لمسار الدوريات أحد التطبيقات المهمة ألنظمة تحليل الجريمة ، مما 

م . في هذا القس يساعد على زيادة فعالية دوريات الشرطة وتحسين األمن العام في نفس الوقت
 ( تخصيص منطقة1، نصنف هذه المجموعة من النماذج وفقًا لمهام التطبيق بما في ذلك ) الفرعي

Patrol:  ( ، تخطيط مسار 2تقسيم المناطق الحضرية إلى المناطق وترتيبها لضباط الشرطة )
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( تطبيقات أخرى: وهي تشمل أنظمة 3الدوريات: تصميم مسار الدوريات للشرطة السيارة ، و )
 . رطة ، وإعادة التنظيم المكاني لعمالء الشرطةدعم قرارات الش

 تخصيص منطقة الدوريات
[. 108؛  109؛ 46تم تصميم إطار جديد لتخصيص منطقة دورية ضد الجريمة الحضرية ]

بعد   .(DBN) يصوغ هذا اإلطار العالقة بين الضباط والجريمة الحضرية كشبكة بايزية ديناميكية
األساسي مما يتسبب في نموذج مضغوط به  DBN سينات علىذلك ، يتم إجراء سلسلة من التح

. عالوة على ذلك ، من خالل تحليل نماذج ماركوف المختلفة ، وجد أن عدد  خطأ تعليمي أقل
الجريمة وعدد المدافعين في كل منطقة يمكن أن يؤثر على التنبؤ بالجريمة ، ويمكن أن يؤدي الجمع 

 . تم تطوير طريقة تحسين ثنائية المستوى قليل أخطاء التنبؤإلى ت DBN بين الحاالت المخفية داخل
للتعامل مع مشكلة تخصيص دوريات الشرطة المكانية بهدف تعزيز سرعة االستجابة للجريمة 

لحل  Bender [. يقوم أوالً بتصميم صيغة استجابة لخط البرمجة الخطية ثم يستخدم تحليل72]
في أن الجناة قد يضبطون مكان وزمان الجريمة فيما  ويتمثل التحدي الرئيسي.  مشكلة التحسين

في  . . للتعامل مع هذا التحدي ، تم اقتراح نهج التحلل التكراري لبندر يتعلق بدوريات الشرطة
[ ، يتم تطبيق نموذج محاكاة حدث منفصل لدوريات الشرطة للحكم على خطط تخصيص 112]

جابة الكتشاف خطط تخصيص مثالية أو دون . تم تطوير إستراتيجية سطو على االست الدوريات
حث . تم تصميم عملية الب العمل ئالمستوى األمثل لتحسين سرعة االستجابة وتقليل تباين عب

التكراري لمعرفة العالقة بين المعلمات في خوارزمية إعادة تقسيم الدوائر ومقاييس األداء لخطط 
  . التخصيص

 تخطيط طريق الدوريات
يعد تخطيط الطرق الفعالة والمتوازنة لدوريات الشرطة أمًرا صعبًا مع وجود العديد من 

الخدمات الموزعة على شبكات الطرق مقدمة لتخطيط  ، الشرطةانواع سيارات الشرطة عبر مختلف 
ماكس -[. على وجه التحديد ، قاموا بصياغة هذه المشكلة على أنها مشكلة مين16مسار الدوريات ]

. لحل مشكلة التوجيه ، يصممون خوارزمية فعالة تعتمد  ة المستودعات الريفية ساعي البريدمتعدد
ط . يقترن التخطي على البحث المحظور ويقدمون ثالثة حدود جديدة منخفضة لتقييم المسارات

 (1[. المكونات الرئيسية هي: )47السريع للطريق باستكشاف النقاط الفعالة المكانية والزمانية في ]
طريقة قائمة على الرسم التخطيطي لتخطيط الطريق الديناميكي ، والتي تسمح لضابط الشرطة 

 -( مكان2بسرعة إنشاء طريق عبر المدينة واكتشاف عدد وأنواع الجرائم على طول الطريق ، و )
 .  طريقة النقطة الساخنة الزمنية مع مراعاة الوقت والموقع والموسم وحجم الجريمة الحديثة

صميم طريقة تخطيط طرق الدوريات لتعظيم تغطية النقاط الساخنة وتقليل مسافة تم ت
[. إنه يتعامل مع شبكة الطرق كرسم بياني ، حيث تشير العقدة 15الدوريات بشكل متزامن ]

ثم يتم استخدام هذه الميزات باإلضافة  .والحواف وأوزان الحواف إلى أهمية التقاطعات والشوارع 
. تسمح هذه الطريقة بأتمتة تخطيط  البياني لحساب المسار األمثل للدورياتإلى مخطط الرسم 

ريق . تم اقتراح نهج تخطيط ط الدوريات والتعديل الديناميكي من حيث البيئة المتغيرة باستمرار
[. يقوم أوالً بتعديل مشكلة تخطيط 18؛  19الدوريات في الوقت الحقيقي للبيئات الديناميكية في ]

. ثم تصمم خوارزمية فعالة لالفادة من االنتروبيا المتقاطعة  حالة وحدة دورية واحدة الطريق في
القائم على الرسم البياني لنمذجة  MDP . يتم تقديم لتطبيقات الوقت الفعلي في الممارسة العملية

.  عاداألمثل للتعامل مع مشكلة لعنة األب-ϵ [ ، ثم يقترح استراتيجية20عملية توجيه الدوريات في ]
 . هذه اإلستراتيجية مستمدة من فكرة تقريب األفق األمثل

 تطبيقات أخرى
نظام دعم القرار ، الذي يدمج قدرات الشرطة التنبؤية مع نموذج تسيير الدوريات ، مقترح 

[. يحدد النظام بكفاءة وبشكل متساو أقسام منطقة متوازنة 12لتخطيط مناطق الدوريات التنبؤية ]
. لتحليل سجالت الجريمة ، فإنه يصمم طريقة لوصف أحداث  الت صانع القراربناًء على تفضي

 ً . تتم دراسة مشكلة تقسيم مناطق الشرطة متعددة المعايير مع  الجريمة غير المحددة مكانياً وزمانيا
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[. يمكن لصانع القرار 13مراعاة خصائص المنطقة ، والمخاطر ، والتوافق ، والدعم المتبادل ]
مية . تم حل النموذج في شكل خوارز العمل والكفاءة ئالته على الخصائص ورصيد عبتحديد تفضي

[ ، تم اقتراح تطبيق للمساعدة في إعادة التنظيم المكاني 43. في ] الكشف عن مجريات األمور
ستخدم استراتيجية التنظيم الذاتي حيث يتعلم عمالء ت . لنمذجة أنشطة المجرمين ، لعمالء الشرطة

رطة من منطقتهم المحلية ، ويتخذون القرارات بناًء على استراتيجية التنظيم الذاتي هذه الش
. تم تقديم نموذجين لمساعدة إدارة الشرطة في تصميم سياسة  والمعلومات البيئية األخرى

[. يطور النموذج األول استراتيجية إرسال الدوريات 70واستراتيجيات وقائية ضد الجرائم في ]
ضباط الشرطة بدوريات منفصلة دون معرفة مواقع العمالء اآلخرين ، بينما في  حيث يقوم

  االستراتيجية الثانية ، يتم إرسال دوريات عناصر الشرطة بشكل مشترك
 

 اتجاهات البحث في المستقبل
  . في هذا القسم ، نناقش بعض األفكار ونقدم بعض االتجاهات المستقبلية

 المزيد من باتينز الجريمة
مكانية وزمانية معقدة في جوهرها مع تكوينات  اأن الجريمة الحضرية لها أنماطلوحظ   

ومع ذلك ، فإن غالبية الخوارزميات الحالية يمكنها التقاط جوانب معينة فقط من   . حضرية معقدة
حليل ت. ومن ثم ، فإن التقنيات الشاملة مرغوبة لتعلم األنماط الزمانية والمكانية المعقدة ل األنماط

. تم مؤخًرا إثبات التعلم العميق في القدرة على التقاط األنماط المكانية والزمانية  الجريمة الحضرية
المعقدة للحصول على تنبؤ أكثر دقة في العديد من مهام الحوسبة الحضرية مثل التنبؤ بتدفق حركة 

هو بناء تجاهات الواعدة [. لذلك ، فإن أحد اال78[ ، والتنبؤ بجودة الهواء ]111؛ 110المرور ]
نماذج جديدة مثل نماذج التعلم العميق لتعلم أنماط مكانية وزمانية أكثر تعقيًدا من أجل تطوير 

 . تحليل الجريمة الحضرية
 المزيد من التقنيات المتقدمة

الجريمة الحضرية معقدة في جوهرها بسبب تفاعلها الديناميكي مع المكان والزمان وعوامل   
ًما . وبالتالي يجب إدخال وتطوير تقنيات أكثر تقد االقتصاد والبيئة والتكوين الحضريأخرى مثل 

يعد التعلم المعزز العميق ، الذي يمكنه تحديث . على سبيل المثال ،  للتعامل مع تحليل الجريمة
ت الجريمة االسياسات باستمرار أثناء التفاعالت مع البيئة ، مناسبًا اللتقاط الطبيعة الديناميكية لبيان

إلى جانب ذلك ، تتأثر الجريمة في المدن بمصادر متعددة مثل بيانات األرصاد الجوية  . الحضرية
[. تتعامل غالبية الخوارزميات 113وبيانات التنقل البشري ] (POIs) وبيانات نقاط االهتمام

ر الخطية وابط غيالحالية مع مصادر متعددة بالتساوي أو بطريقة خطية ، لكنها تفشل في تحديد الر
يستدعي تقنيات متقدمة لدمج الميزات بشكل فعال من [. هذا 58والتوابع بين مصادر متعددة ]
. باإلضافة إلى ذلك ، يجب أن يتبع استخراج الميزات من المصادر  مصادر متعددة لتحليل الجريمة

الزمانية األنماط المكانية والمتعددة طريقة تلقائية ألن الميزات المصنوعة يدويًا غير كافية اللتقاط 
المعقدة ، مما يشجع على االفادة من األطر الشاملة للجمع تلقائيًا بين استخراج الميزات والمهام 

 . الحسابية الجريمة في المناطق الحضرية
 المزيد من المهام الحسابية

لحضرية ا أدى التطور األخير لتقنيات البيانات الضخمة إلى تقدم كبير في تحليل الجريمة  
، والذي يوفر فرًصا غير مسبوقة وفريدة من نوعها لتصميم نماذج أكثر تطوًرا للتعامل مع مهام 

-Stop-Question-and . وكمثال على ذلك ، فإن برنامج الشرطة العملية في العالم الحقيقي
frisk   شارع الفي مدينة نيويورك هو سياسة لمنع الجريمة تقوم مؤقتًا باحتجاز المواطنين في

. ومع ذلك ، فقد تم الشكوى من هذه الممارسة  واستجوابهم وتفتيشهم بحثًا عن أسلحة ومواد مهربة
ذل المزيد ب. وبالتالي ينبغي  بسبب عنصريتها وفشلها في الحد من الجرائم مثل السحق والسرقة

لى التعدي عمن الجهود بشأن استراتيجيات منع الجريمة التي تزيد من القيمة الرادعة وتقليل 
. إلى جانب ذلك ، يجب النظر في المهام الحضرية المتعددة بشكل  حقوق المواطنين بشكل متزامن
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مشترك لمدينة أكثر أمانًا وذكاًء مثل التعليم والصحة والتخطيط الحضري والتنمية االقتصادية 
 . والتوظيف والشرطة والعدالة والهجرة والفقر والتكامل ، إلخ

 
 ريةالمحاكاة الحض

يجب تقييم استراتيجيات العمل الشرطي مسبقًا قبل استخدامها النشط من أجل توفير التكلفة   
حاكاة البيئة فإن م. وبالتالي ،  غير الضرورية للنشر وتجنب اآلثار السلبية على السالمة الحضرية

عالوة  . الحضرية ضرورية للتقييم وتصور استراتيجيات العمل الشرطي الجديدة خارج اإلنترنت
على ذلك ، يمكن لمحاكاة البيئة الحضرية أن تسمح للباحثين وقسم الشرطة بالتحقيق واكتساب 
األفكار وتطوير تقنيات الشرطة لتعزيز مجتمعاتهم ، ودمج التداخالت بين الجرائم ، واالقتصاد ، 

  . والتكوينات الحضرية
 

 الخالصة
في التنمية المستدامة للمناطق الحضرية يلعب تحليل الجريمة دوًرا مؤثًرا بشكل كبير   

. مع التطورات الحديثة في استشعار البيانات الحضرية ، وجمع التقنيات  ونوعية حياة المواطن
ودمجها ، تم تسجيل كمية كبيرة من البيانات الدقيقة المتعلقة بالجرائم الحضرية بمعلومات بيئية 

ن المهام الحسابية للنهوض بتحليل الجريمة واجتماعية غنية ، والتي تحفز مجموعة متنوعة م
. نراجع  في هذه المقالة ، نقدم لمحة عامة عن الجريمة الحضرية من منظور حسابي . الحضرية

أوالً عائلتين من النظريات اإلجرامية ، أي النظريات الجنائية البيئية والنظريات اإلجرامية 
دم المهام . نق في تعدين بيانات الجريمة الحضريةاالجتماعية ، ثم نراجع أنماط الجريمة الرئيسية 

اتجاهات  . نناقش أيًضا بعض الحاسوبية الرئيسية للجرائم الحضرية باستخدام خوارزميات تمثيلية
 . البحث المثيرة لالهتمام حول الجريمة الحسابية باستخدام البيانات الحضرية الكبيرة
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