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Вовед

За жал живееме во општество, каде што секојдневно некој го
прекршува законот. Некогаш фаќањето на престапниците е лесно

и брзо, но некогаш тоа може навистина да ги намачи
детективите.

Тука настапуваат математичките предвидувања.



› Иако се користи терминот
“предвидување“, тоа не се трвдења
произлезени од нигде–никаде.

› Тие се темелат на внимателно
направени анализи на шеми кои во
суштина се повторувачки настани.

› Иако се темелат на цврсти докази, тие
немаат 100% точност. 

Математичките предвидувања
во борба против криминалот



Многу често полицијата се среќава со случаи во кои еден
сторител направил сериско повтрорување на криминалот. 

Дејствата се случиле на различни локации, кои на прв поглед
изгелдаат дека не се поврзани. Исто така преголемиот број на

осомничени нè им ја олеснува работата.

Тука во игра влегува географското профилирање.



Географско профилирање (Geographic profiling)

› Географското профилирање е техника за истражување на
сериски повторливи злосторства. 

› Со овој процес се анализираат местата на кои се случиле
сериските злосторста се со цел да се предвиди најверојатното
место каде следно би нападнал на престапникот.



Моделот на географско
профилирање го

разработил Ким Росмо во
раните 90-ти.

Тој објавил две книги кои
ја разработуваат оваја

тематика:

- Географско
профилирање (Geographic 

Profiling) – 2000г.

- Грешки во
криминалните истражни

постапки (Criminal 
Investigative Failures) –

2009г.

Ким Росмо
(Kim Rossmo)



Формула



На другиот крај на градот една куќа е ограбена. По ова сите
куќи во соседството се загрозени и стануваат потенцијални мети

и на други крадци. Каде ќе нападне следно крадецот?

Одговорот на ова прашање ќе го добиеме со помош на Random 
walk- моделот и Lévy flight- моделот.



Движење на некој објект
по некоја си патека без
забележлива шема. 

Случајната прошетка постои
во треи димензии:

-1D (по права)

-2D (во координатен систем)

-3D (во 3-димензионална
решетка)

Случајна прошетка
(Random walk)

1ва димензија

2ра димензија

3та димензија



Со овој модел се смета дека престапниците
се придржуваат на случjаната прошетка која
е базирана врз региони со голема
“атрактивност“.

Кога е случено криминално дејство на
некое мето, тоа место како и оние во
негова близина стануваат потенцијални мети
на следни слични криминални ативности.

Овој модел успешно ги забележува
криминалните жаришта.

Но со понатамошни ситажувања се докажа
дека Ĺevy flights е поефикасен во
предвидувањето на човековото движење.

Random walk-модел
Random walk Lévy flight



Како работи Lévy flight моделот?



Заклучок

Иако криминалот не Ви е првата работа на која ќе помислите
кога ќе се спомене математиката, таа сепак многу се употрбува
во борба против него. Математичкото моделирање, статистиката
и веројатноста се само некои и математичките гранки кои се

употрбени во презентацијата.

Нели е чудесно како некои математички предвидувања можат
да помогнат да создадеме подобро општество.
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