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Вступ

Стрімкий розвиток технологій обробки просторово-координованих даних з
концептуально нових позицій дозволив підійти для вирішення актуальних
теоретичних проблем агроекології та практичних завдань сільськогосподарського
виробництва (Демидов и др., 2013).

Агроекологія є складовою частиною екології, а сам термін агроекологія був
одночасно запропонований німецьким зоологом Фрідеріксом (Friederichs, 1930) і
американським фізіологом рослин Хансоном (Hanson, 1939) для позначення
застосування екології як науки в сільському господарстві (Dalgaard et al., 2003).

Сільськогосподарське виробництво перебуває у тісній залежності від
природних умов і екологічної обстановки. У свою чергу, аграрні комплекси
впливають на стан навколишнього середовища, умови життя тварин, рослин,
мікроорганізмів як у їх безпосередньому оточенні, так і на значному видаленні.
Промислове виробництво через потрапляння відходів у навколишнє середовище
здійснює вплив на якість сільськогосподарської продукції. Тому екологічна
оцінка просторового аспекту міграції як техногенних полютантів, так і
ксенобіотиків, які є необхідними учасниками традиційного
сільськогосподарського виробництва (пестициди, токсичні домішки в добривах та
ін.), має важливе значення. Порушення ґрунтового покриву в результаті
технологічної діяльності людини призводить до необхідності вирішення складних
екологічних проблем при рекультивації земель для їх повернення в цикл
сільськогосподарського виробництва.

Глобальні зміни середовища існування викликані як постійним зростанням
індустріалізації всесвітнього господарства, так і збільшенням масштабів
традиційного інтенсивного сільськогосподарського виробництва. Дегуміфікація
земель і як наслідок – підвищена емісія вуглекислого газу, що є агентом
парникового ефекту – є однією з істотних причин зміни режимів метеоелементів.
При цьому включається інший руйнуючий механізм – спустелення. У
просторовому контексті спустелення можна розглядати як фронтальне явище, що
полягає у збільшенні площі збіднених екосистем. Спустелення може бути
локальним – ділянки території землі поза залежністю від їх положення стосовно
природних пустель, де спостерігається різкий прояв ефектів зниження
біорізноманіття, стійкості та продуктивності екосистем. Очевидним наслідком
спустелення є зниження аграрного потенціалу значних територій, а в остаточному
підсумку – ставиться під питання принципова можливість вирішення проблеми
голоду на планеті (Демидов и др., 2013).

Ієрархічний характер організації біосфери призводить до існування
специфічних властивостей, явищ і процесів, якими характеризуються різні рівні
біосфери. При виділенні рівнів організації біосфери (ґрунту, ґрунтового покриву,
географічних утворень) ключовим критерієм є просторово-часовий вимір. Так,
при розгляді природних явищ (на прикладі ґрунту як компонента біогеоценозу),
виділяють такі масштаби: молекулярно-іонної, текстурний, ґрунтової структури,
ґрунтового горизонту, педону, поліпедону, катени, ландшафту, регіону,
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континенту та глобальний рівень (Воронин, 1979; Розанов, 2004; Hoosbeek,
Bryant, 1992). Системний підхід у якості постулату висовує положення про
існування емерджетних властивостей у систем більш високого рівня. З іншого
боку, фрактальні властивості складно організованих просторових структур
призводять до самоподібності на різних рівнях (Иудин и др., 2003; Жуков, 2009).

Просторова неоднорідність екологічних систем, у тому числі й
агроекосистем, є їх найважливішою властивістю, що визначає їхню стійкість,
структурну та функціональну своєрідність.

Автотрофні фотосинтезуючі організми становлять основу функціонування
екосистем. Просторова неоднорідність продукційного блоку визначає
неоднорідність інших біотичних компонентів, а також об’єм і інтенсивність
усього біологічного кругообігу речовин і потоку енергії. Саме активність
біологічного круговороту є рушійним чинником, що визначає інтенсивність
процесу відновлення екологічних функцій ґрунтів, що рекультивуються
(Забалуев, 2010).

З погляду практичного застосування ідей просторової агроекології в системі
точного землеробства, першим кроком при впровадженні цієї системи, є побудова
карт урожайності, які власне кажучи, описують інтенсивність продукційного
процесу автотрофного блоку агроекосистеми.

За результатами досліджень установлена просторова неоднорідність
біогеоценотичного покриву, що формується на техноземах ділянок рекультивації
земель. Геостатистичні процедури показали свою ефективність для виявлення
просторових патернів фітомаси та оцінки характеру впливу эдафических факторів
на первинну продуктивність экосистем, сформованих на техноземах (Жуков,
Лядская, 2009; 2010).

Активне впровадження підходів, процедур і методів просторової
агроекології в практику наукових досліджень і для прикладного застосування
неможливо без вирішення важливої проблеми одержання первинних просторово-
координованих даних. Геоінформаційні системи за своїм призначенням мають
здатність обробки колосального обсягу інформаційних масивів. Однак, одержання
екологічних або ґрунтознавчих характеристик за допомогою традиційних методик
для вирішення завдань просторового моделювання  ускладнено внаслідок їх
трудомісткості, витратності часу і фінансів. З іншого боку, традиційні показники
мають значну теоретичну обґрунтованість, можуть бути змістовно інтерпретовані,
по них накопичений великий обсяг експериментальних даних.

Розв’язання цієї дилеми бачиться у двох напрямках. Це розробка нових, або
поліпшення існуючих, методів експрес-оцінки властивостей навколишнього
середовища. До числа таких підходів можна віднести вимірювання
електропровідності, твердості ґрунту, його акустичних, електричних і магнітних
властивостей, аплікаційні методи вимірювання біологічної активності ґрунтів,
візуальна оцінка проективного покриття рослинності та дешифрування цифрових
знімків поверхні (локальні знімки, аерофотознімки, космічні знімки),
вимірювання потужності підстилки або калдану,  вібраційні процеси в
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екосистемах, дистанційне зондування Землі, які традиційно є важливим джерелом
інформації про просторову динамічність екологічних явищ і процесів.

Другим напрямком можна вважати оптимізацію організації відбору проб за
традиційними методиками, ґрунтуючись на даних експрес-оцінки просторової
мінливості індикаторних показників. Так, у точному землеробстві для визначення
місць відбору проб застосовується карта просторової мінливості
електропровідності ґрунту. Індикаторні змінні також можуть використатися для
просторової інтерполяції традиційних екологічних показників (Жуков и др.,
2012).

Аналіз даних дистанційного зондування Землі дозволив дослідити динаміку
продукційного процесу в межах агроекосистем у просторі та у часі. Наземний
спосіб одержання даних про врожайність у рамках системи точного землеробства
має високу розв'язну здатність, але не дозволяє одержати відомості про динамік
формування врожаю в просторі та у часі. Установлено, що індикатор рослинної
біомаси NDVI в агроекосистемах перебуває в тісній залежності від
геоморфологічних детермінант, які також є похідними геоінформаційними
шарами при обробці одного із продуктів дистанційного зондування Землі –
цифрової моделі рельєфу. Просторово-екологічний підхід дозволив знайти
функціональний зв'язок між едафічними властивостями ґрунтового покриву,
геоморфологією території, на якій перебуває агроекосистема та її біологічною
продуктивністю (Жуков и др., 2013). Фітоіндикаційні шкали рослинності можуть
виступати як показники просторової неоднорідності екологічних умов (Жуков,
2015).

Вивчення рослинних угруповань на відвалах при відкритому видобутку
корисних копалин у Нікопольському марганцеворудному басейні розпочате
М. Т. Масюком. Встановлено, що важливим джерелом екологічних відомостей
про природу культур біогеоценозу, що формується в процесі рекультивації,
можна одержати, ґрунтуючись на екоморфічному аналізі рослинності за
О. Л. Бельгардом (Бондар, Жуков, 2011). Необхідно відзначити, що досить
результативним є поширення ідей екоморфічного аналізу на тваринне населення.
Встановлений високий рівень біологічного різноманіття угруповань ґрунтових
безхребетних територій, які рекультивуються та їх просторової неоднорідності
(Андрусевич, 2014).

Результативність відображення екологічних процесів у географічному та
екологічному просторах може бути продемонстрована за допомогою
використання для картографування фітоіндикаційних оцінок, отриманих при
вивченні рослинності ділянок рекультивації. Фітоіндикаційні шкали дали
можливість відобразити просторову мінливість таких властивостей біогеоценозів,
сформованих на техноземах, як термоклімат, трофність, забезпеченість азотом,
кислотність, вологість і режим  освітлення. Особливістю фітоіндикаційного
картографування є одержання екологічно релевантних оцінок просторової
мінливості едафічних властивостей. Таким чином, установлений зв'язок між
просторовою організацією ґрунту та продукційним потенціалом рослинності.
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Ґрунт, як основа наземних агроекосистем, є багатовимірним тілом природи.
Традиційно він вивчається у двовимірному просторі (вертикальний напрямок –
класичний ґрунтовий профіль, у горизонтальному напрямку – структура
ґрунтового покриву). Вивчення ґрунту  в тривимірному просторі зіштовхується з
певними методичними труднощами та поза парадигмою просторової екології не
може бути виконано. Навіть приблизний підрахунок показує, що для кількісного
опису ґрунтового профілю необхідно відібрати десятки проб, для опису
горизонтальної мінливості властивостей ґрунту – сотні проб, а для тривимірного
відображення навіть одного педону – тисячі. Очевидно, без принципового
перегляду стратегії кількісного описання ґрунтового тіла неможливо його
відображення як тривимірного об'єкта. Так, деякі методики, запозичені з
геофізики, можна застосовувати для тривимірного відображення ґрунту.
Наприклад, тривимірне електричне профілювання, що дозволяє одержати
томограму ґрунту. Ця методика досить результативна для кількісного описання
об'ємної динаміки міграційних процесів електролітів у ґрунті.

Показано, що відбір даних по твердості ґрунту по регулярній сітці дозволяє
одержати уявлення про її тривимірну організацію. Твердість ґрунту є
найважливішою екологічно релевантною характеристикою ґрунту, тому об'ємне
відображення організації ґрунтового тіла за даними про твердість дозволяє дати
тривимірну оцінку ґрунту як середовища існування живих організмів. Виявлені
патерни просторової організації дозволяють констатувати організацію ґрунтового
тіла, що перебуває між рівнями i-1 (ґрунтовий горизонт) та i (педон). Як
метафора, якщо ґрунт розглядати як мембрану, аналогічну клітинній мембрані, то
у якості ліпідного бішару будуть виступати ґрунтові горизонти, а білковими
глобулами, які виконують функціональну роль, будуть представлені просторові
патерни – ґрунтові глобули. Ці структури існують як у межах, так і поза рамками
ґрунтових горизонтів. Тривимірна мозаїка глобул складної геометрії та
проміжглобулярної маси створюють ґрунтове тіло. Деякі з ґрунтових ознак через
вертикальний напрямок переважного потоку речовин у ґрунті формують
вертикально-орієнтовані патерни, які сприймаються як ґрунтові горизонти.

Двовимірна проекція ґрунтових глобул на горизонтальну поверхню ґрунту
уявляється як границя педонів. Це дозволяє кількісно оцінити розмір, форму та
взаємне розташування педонів у межах поліпедоної організації. Ідея
фрактальності дозволяє перенести інструментарій, створений для оцінки
ландшафтного різноманіття, для кількісного опису педоної організації ґрунтового
тіла. Такий підхід надав можливості продемонструвати організаційну своєрідність
різних типів техноземів.

Важливим теоретичним узагальненням в екології є концепція екологічної
ніші. Просторова екологія дає можливість конкретизувати це поняття та одержати
його географічне відображення. Цей результат має важливе теоретичне і
практичне значення, тому що дозволяє кількісно оцінити роль вимірюваних
показників у формуванні екологічного простору окремих видів живих організмів
та їх угруповань. Очевидними є прикладні переваги як для вирішення завдань
збереження біорізноманіття в умовах агроекосистем і техноекосистем, так і для
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створення теорії натуралізації культур біогеценозів у своєрідних екологічних
умовах складних техноекосистем.

Біологічне різноманіття розглядається як основа функціональної
стабільності агроекосистем, що дає відповідь на питання про принципові умови
виконання завдання виробництва продуктів харчування на Землі. Біологічна
розмаїтість на всіх просторових рівнях організації є надійним індикатором
існування цілісної, збалансованої та стійкої агроекосистеми – антропізованого
біогеоценозу.

Географічна інформаційна система (ГІС) – це система обробки просторово-
координованних даних, що має засоби збору, накопичення, збереження, пошуку,
видачі та відображення даних, вона належить до категорії автоматизованих
інформаційних систем, що використовують електронні обчислювальні машини на
всіх етапах обробки інформації, та надає можливості аналізу просторової
(просторово-розподіленної, або просторово-координованої) інформації.

ГІС застосовують для ефективного використання просторово-
координованих даних для вирішення складних наукових та прикладних завдань,
пов’язаних з інвентаризацією, аналізом, моделюванням, прогнозуванням
навколишнім середовищем і територіальною організацією суспільства.

О. О. Світличний та С. В. Плотницький (2006) вважають, що відмітною
рисою географічних інформаційних систем є наявність у їхньому складі
специфічних методів аналізу просторових даних, які в сукупності із засобами
збору, введення, збереження, маніпулювання і представлення просторово-
координованної інформації і складають основу ГІС-технологій.

Географічна інформаційна система складається з апаратного комплексу,
програмного комплексу та інформаційного блока. Електронна обчислювальна
машина (комп’ютер) є неодмінним атрибутом і основою геоінформаційної
технології.

Професійні комерційні ГІС-програмні продукти здатні виконувати всі
функції, які охоплюють геоінформаційні технології. Але на етапі навчання
виникають певні складнощі. По-перше, можливість офіційного доступу до
відповідних програмних продуктів. Їх висока професійна цінність обумовлює їх
високу вартість, що у легальному полі значно обмежує доступ до них на етапі
навчання. По-друге, перевантаженість значною кількістю функцій, що необхідне
для професійного застосування, суттєво ускладнює навчальний процес, та крім
того, викликає значні потреби в апаратному забезпеченні, яке у рамках
навчальних закладів дещо не завжди встигає за сучасним рівнем програмних
продуктів. По-третє, комерційна компонента відповідних програмних продуктів
робить акцент значною мірою на високому рівні виконанні рутинних функцій, але
ціною цьому є певне відставання в галузі наукових розробок, які не мають та не
можуть мати очевидного комерційного застосування, або ще не мають такого
значення. Це може виражатися або у повній відсутності певних підходів у
переліку функцій програмного продукту, або в їх обмеженій функціональності чи
слабкому методичному забезпечені у вигляді відповідних керівництв для
користувачів.
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Цей навчальний посібник побудований на основі практичних робіт з аналізу
просторових даних за допомогою програми GeoDa Люка Анселіна (Anselin et al.,
2004). Вона вільно може бути завантажена за посиланням
http://geoda.uiuc.edu/downloadin.php. Цей продукт для застосування у
некомерційних цілях (навчальних, наукових) безкоштовний. Крім того, він
потребує незначних комп’ютерних ресурсів, тому може бути встановлений майже
на любий комп’ютер, який знаходиться у навчальному закладі, або в
природоохоронній установі. Тому програма GeoDa доступна для навчального
процесу в вишах та для застосування в природоохоронних установах. Але при
своїй простоті ця програма повністю відповідає визначенню географічної
інформаційної системи: за її допомогою можливе введення, зберігання,
маніпулювання, відображення, а саме головне – професійний аналіз просторово-
координованих даних.

Порядок викладення матеріалу та деякі приклади відповідають
англомовному керівництву Exploring Spatial Data with GeoDaTM: A Workbook
(Anselin, 2005). Основні приклади застосування технологій аналізу просторових
даних взяти з власних досліджень автора, або з відкритих джерел.

http://geoda.uiuc.edu/downloadin.php
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Вправа 1. Запуск програми GeoDa

1.1. Цілі
Вправа ілюструє те, як запустити програму GeoDa та її базові структури
користувальницького інтерфейсу.

Наприкінці вправи ви повинні знати як:
– відкрити і закрити проект;
– завантажити shape-файл з відповідним індикатором;
– вибирати необхідні функції з меню.

1.2. Запуск проекту
Пуск програми GeoDa проводиться подвійним клацанням на іконці цієї

програми, яка знаходиться на робочому столі, або через Windows Explorer шляхом
запуску виконуючого файлу, що знаходиться у відповідній директорії.

У меню File вибрати Open Project, або натиснути на піктограму Open
Project, як це зображено на рисунку 1.1.

Тільки дві піктограми є активними на панелі
інструментів. Перша застосовується для запуску
проекту, друга – для його закриття.

Після відкриття проекту з'явиться вікно, в
якому слід вказати shape-файл, який вас цікавить.

У процесі відкриття файлу необхідно
вказати змінну-ідентифікатор (Key – ключова
змінна). Ключова змінна є цілим числом та
однозначно визначає кожне окреме
спостереження, яке знаходиться у кожному рядку
бази даних.

У програмі GeoDa можуть використовуватися тільки shape-файли.
Для старту необхідно вибрати файл SIDS2 в якості вхідної карти (Input

Map)  в діалоговому вікні,  яке з'явиться.  В
якості ключової змінної залишити змінну по
замовчуванню FIPSNO (рис. 1.2).

У вікні з'явиться базова карта для
подальшого аналізу (рис. 1.3), на якій
зазначено розміщення 100 округів штату
Північна Кароліна. У лівій частині вікна з
картою розташована її легенда. Розмір
області легенди може бути змінений шляхом
переміщення мишкою роздільника між
областю карти і областю легенди. Можна
змінити базові кольори карти і форму

інструменту вибору об'єктів. Для цього на області карти необхідно зробити
клацання правою кнопкою миші, після чого з'явиться спливаюче меню. У ньому

Рис. 1.1. Початкове  меню і
панель інструментів

Рис. 1.2. Вибір вхідного shape-
файлу
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можна вибрати цілий ряд опцій, в тому числі Color → Map або Selection Shape →
Point (Rectangle, Polygon, Line, Circle).

Рис. 1.3. Вікно програми після завантаження даних з файлу SIDS2

Для того, щоб закрити всі відкриті вікна, можна натиснути піктограму Close
all Windows (знаходиться праворуч від Open Project, рис. 1.1) або вибрати команду
Close All в меню File.

1.3. Інтерфейс користувача
Після завантаження shape-файл стають активними всі піктограми меню і

панелі інструментів програми (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Повне меню і панель інструментів програми GeoDa

Меню містить дванадцять пунктів.
Четверо є стандартними для програм Windows:
File – відкриття і закриття файлів;
View – вибір відображення набору інструментів;
Windows – вибір та розташування робочих вікон;
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Help – зараз не активна опція.
Специфічними для GeoDa є:
Edit – маніпуляції з вікнами карт і шарами;
Tools – маніпуляції з просторовими даними;
Table – дії з табличними даними;
Map – картування хороплет і картографічне згладжування;
Explore – статиститичні графіки;
Space – просторовий автокореляційний аналіз;
Regress  – просторова регресія;
Option – опції, специфічні для виконуваного аналізу.
Панель інструментів складається з семи груп піктограм (зліва направо):

відкриття та закриття проектів (project open and close); конструювання
просторових ваг (spatial weights construction); функції редагування (edit
functions); дослідницький аналіз даних (exploratory data analysis); просторова
автокорреляция (spatial autocorrelation); згладжування значень і картування (rate
smoothing and mapping).

Натискання однієї з піктограм на панелі інструментів еквівалентно вибору
відповідного пункту в меню. Панель інструментів може переміщуватись в будь-
яке зручне місце робочої області.

Формат даних shapefile застосовується для збереження просторової
інформації у вигляді векторних об’єктів, таких як точки, лінії, полігони та
пов’язаної атрибутивної інформації. До атрибутивної відносять ту інформацію,
яка не має просторового прив’язування, або характеризує просторові об’єкти без
зазначення місця їх розміщення. Атрибутами є  назви об’єктів. Порядкові
атрибути вказують на місце об’єкта серед інших аналогічних. Для кількісних
даних застосовуються розімкнені або зімкнені шкали.

Формат даних shapefile дуже простий та відкрито опублікований формат,
який визначений та підтримується ESRI, початково для програм ArcView 2 та 3.
Цей формат широко застосовується для взаємного обміну між різнорідними
географічними інформаційними системами завдяки його простоті.

Питання
1. Які типи файлів використовуються у програмі GeoDa?
2. Як змінити базові кольори карти?
3. Як змінити інструменти вибору об’єктів?
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Вправа 2. Створення хороплетних карт

2.1. Цілі
Ця вправа ілюструє деякі базові операції, необхідні для створення карт і

вибору спостережень на карті.
Наприкінці вправи ви повинні знати як виконати:
– створення простої хороплетної карти;
– вибір об'єктів на карті;
– змінювання інструментів вибору.

2.2. Карта квантилів
Хороплетна карта – різновид тематичної карти, у якій забарвлення

територій пропорційне кількісним значенням змінних, які нас цікавлять.
Походить від грецького χωρα - місце і πληθαίν - значення.

Дані, які знаходяться у файлі SIDS, взяті з роботи N. Cressie's (1993). Вони
містять змінні, в яких відображена інформація про раптову смерть немовлят
(Sudden infant death syndrome – SIDS) в 100 округах штату Північна Кароліна за
два часових періодів – 1974 і 1979 рр. (позначені як SID74 і SID79 відповідно).
Синдром раптової дитячої смерті (СРДС, лат. Mors subita infantum) – раптова
смерть від зупинки дихання зовні здорового немовляти або дитини, при якій
посмертний розтин не дозволяє встановити причину летального результату. Іноді
СРДС називають «смертю в колисці», оскільки їй можуть не передувати ніякі
ознаки, часто дитина помирає уві сні. Вперше термін СРДС введений в 1969 році.
Дослідження проблеми ведеться з 50-х років, з другої половини 80-х років
вивчення СРДС інтенсифікувалося.

Також у файлі є дані щодо кількості новонароджених в округах (BIR74,
BIR79), а також за кількістю не білих новонароджених (NWBIR74, NWBIR79).
Після завантаження проекту SIDS з'явиться карта округів штату Північна
Кароліна зеленого кольору (рис. 1.3).

Квантиль в математичній статистиці – таке число, де задана випадкова
величина не перевищує його лише з фіксованою ймовірністю.

Розглянемо спосіб створення двох карт квантилів для порівняння
просторового розподілу кількості не білих новонароджених і раптових смертей
немовлят у штаті Північна Кароліна в 1974 році (NWBIR74 і SID74). Потрібно
клацнути на карті для того, щоб зробити його активним (у GeoDa вікно, на яке
натиснули останнім, є активним). У меню Map вибрати Quantile. Після цього
з'явиться діалогове вікно, яке дозволить вибрати змінні для побудови карти. Крім
того, з'явиться таблиця вихідних даних. У нашому випадку таблицю можна
ігнорувати.

У діалозі вибору змінних (Variables Settings), потрібно вибрати змінну
NWBIR74 (рис. 2.1) та натиснути Ок.
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Рис. 2.1. Діалогове вікно вибору змінних

Слід відзначити, що
наявність в діалозі вибору
змінних поля «set the selected
variable as the default»
(встановити змінну за
замовчуванням). Якщо
зробити це (зазначити поле
галочкою), програма не
запитуватиме ім'я змінної
при подальших діях. Це
зручно, якщо планується
провести кілька різних типів
аналізу з однією змінною.
Проте, в нашому випадку, ми
хочемо зробити один тип
аналізу з різними змінними,
тому встановлювати змінну за замовчуванням не слід. Якщо змінна була
встановлена за замовчуванням, то це можна скасувати через меню Edit → Select
Variable.

Після вибору змінної, з'явиться нове діалогове вікно, яке запросить число
категорій в карті квантилів: в даному випадку слід залишити число 4, яке
запропоноване за замовчуванням і натиснути Ок. З'явиться карта квантилів
(чотири категорії) (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Карта квантилів для кількості не білих новонароджених (NWBIR74)
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Зазначимо, що кількість спостережень у кожному квантилі представлено в
легенді в дужках. Так як в штаті Північна Кароліна є 100 округів, то для чотирьох
категорій в кожному квантилі має бути 25 спостережень. У легенді також
наведено ім'я змінної.

Можна отримати той же самий результат, якщо зробити клацання правою
клавішею миші на початковій карті, після чого з'явиться плаваюче меню, в якому
можна вибрати Choropleth Map → Quantile. Подальші дії аналогічні розглянутим
вище.

Тепер необхідно створити ще одну карту
на основі тієї ж самої географічної структури.
Відкриємо друге вікно з основною картою, для
цього необхідно вибрати піктограму Duplicate
map (дублювати карту) на панелі інструментів
(рис. 2.3).

Іншим спосіб є вибрати Edit → Duplicate
Map. Далі, створити карту квантилів (чотири
категорії) для змінної SID74 (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Карта квантилів для числа раптових смертей новонароджених (SID74)

Що можна відзначити про кількість спостережень для кожного квантиля?
Є дві проблеми для цих карт. Перша, це карти хороплет для кількості, або

так званих екстенсивних змінних. Змінні такого типу мають тенденцію
корелювати з розміром (площею або загальним населенням) і часто не адекватно
відображають реальність. Навпаки, інтенсивність, або щільність, є більш
придатними для хороплет, і такі змінні називаються інтенсивними змінними.

Рис. 2.3. Дублювання карти
через панель інструментів



18

Друга проблема відноситься до обчислення точок розривів. Для
статистичного розподілу числа раптових смертей, що найбільшою мірою може
бути описано розподілом Пуассона, дуже багато спостережень, які
характеризуються низькими значеннями (0, 1, 2). Тому обчислення точок розривів
(чи віднесення спостереження до того чи іншого квантиля) в цьому випадку може
бути помилковим. Зазначимо, що найменша категорія містить 0 спостережень, а
наступна за нею – 38.

Карту можна зберегти в буфері обміну (Edit → Copy to Clipboard). Ця
функція дозволяє скопіювати карту без легенди. Якщо необхідно скопіювати
легенду, то необхідно натиснути правою кнопкою мишки на область легенди і
вибрати функцію Copy Legend to Clipboard. Карту (без легенди) можна зберегти в
файл зображення (*.bmp) вибравши з меню функцію File → Export → Capture to
File.

2.3. Вибір і зв'язування спостережень на карті

До цих пір карти були статичними. Концепція динамічних карт припускає,
що існує спосіб для вибору певного розташування і можна пов'язати цей вибір
між кількома картами.

Програма GeoDa включає декілька форм вибору об'єктів,  такі як точка,
прямокутник, полігон, круг та лінія. Точка і прямокутник є формами вибору
об'єктів за замовчуванням для полігональних shape-файлів. Можна вибрати
спостереження клацанням на його розташуванні на карті (натиснути на окрузі для
того, щоб його вибрати) або вибрати кілька спостережень перетягуванням,
клацнувши курсором в одній точці, перетягнути в інше місце, при цьому
утворюється прямокутна область і відпустити мишку). Можна додавати до
переліку виділених спостережень об'єкти або видаляти їх при вказівці на них і
клацанням мишею з натиснутою клавішею Shift. Для скасування всього виділення,
потрібно клацнути в будь-якому місці за межами карти.

Інша форма виділення може бути
застосована шляхом клацання правої клавіші
миші на області карти і вибором однієї з
опцій в розділі Selection Shape спливаючого
меню (рис. 2.3). Відзначимо, що кожна з
відкритих карт має свій інструмент для
вибору об'єктів. Якщо використовується
декілька карт, то вибір об'єктів на одній з
них, автоматично призводить до вибору
об'єктів на всіх інших картах. Це властивість
призначається як зв'язування і воно
поширюється не тільки на карти, але і на
таблиці даних та інші статистичні графіки,
які активні в даний момент.Рис. 2.3. Форми вибору об’єктів
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Виділені об'єкти можуть бути збережені в окрему змінну. Для цього у
спливаючому меню вибрати опцію Save Selected Obs (зберегти виділені
спостереження). Після цього з'явиться меню для вибору імені змінної, яка буде
додана до бази даних у вихідній таблиці. Нова змінна має два числових значення:
0 – об'єкт не вибраний і 1 – об'єкт вибраний.

Питання
1. Що таке хороплетна карта?
2. Що таке квантиль?
3. Які змінні називаються екстенсивними?
4. Які змінні називаються інтенсивними?
5. У чому полягає концепція динамічних карт?
6. Які існують способи вибору об’єктів та збереження інформації про вибір?
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Вправа 3. Базові операції з таблицями

3.1. Цілі
 Вправа ілюструє деякі базові операції, необхідні для використання функцій

меню Table, включаючи створення і перетворення змінних.
Наприкінці вправи ви повинні знати як виконати:
– відкриття та навігацію по таблиці даних;
– вибір та сортування об'єктів таблиці;
– створення нових змінних в таблиці.

3.2. Навігація в таблиці даних
У створеній хороплетній карті для змінної NWBIR74 вибрати кілька

об'єктів. Натиснути на таблиці з даними, після чого вона буде перенесена на
передній план. Прокрутити таблицю і зазначити, як синім кольором виділені
рядки, які відповідні виділеним об'єктам на карті (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Виділені об'єкти в таблиці даних

Для полегшення ідентифікації виділених об'єктів в таблиці можна
використати функцію Table → Promotion. Ця ж функція може бути викликана з
спливаючого меню, яке з'являється при натисканні правої клавіші миші в області
таблиці. Після застосування функції Promotion всі виділені об'єкти будуть
знаходитися у верхній частині таблиці (рис. 3.2).
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Рис. 3.2. Виділені об'єкти в таблиці даних після застосування команди Promotion

Виділення вибраних об'єктів можна зняти, якщо клацнути на будь-якій
вільній області на карті, або в таблиці в спливаючим меню вибрати функцію Clear
Selection.

3.3. Сортування таблиць і вибір
Для сортування спостережень в таблиці даних у відповідності до значень

даної змінної, необхідно зробити подвійне клацання на заголовку в таблиці тієї
змінної, що нас цікавить. Повторне клацання призведе до сортування по даній
змінній в порядку, зворотному попередньому. Маленький трикутник з'явиться за
ім'ям змінної, з вершиною догори при висхідному порядку сортування або
вершиною вниз – при низхідному порядку.

Окремий рядок може бути обраним натисканням на його порядковому
номері в крайньому лівому стовпчику таблиці даних. При натиснутій клавіші Shift
можна зробити чисельне виділення. Виділення рядків у таблиці призводить до
виділення відповідних об'єктів на всіх пов'язаних картах і графіках, які відкриті в
поточний момент в проекті. Для скасування всіх виділень в таблиці необхідно
зробити клацання правою кнопкою миші після чого в спливаючому вікні вибрати
функцію Clear Selection, або в меню Table вибрати цю саму функцію (Table →
Clear Selection).

3.4. Запити
Програма GeoDa дозволяє здійснювати порівняно обмежену кількість

запитів до бази даних, насамперед пов'язаних з виділенням спостережень, які
мають специфічні значення, або знаходяться в деякому діапазоні значень. Логічні
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запити також можуть бути зроблені для вибору спостережень, що залежать від
діапазону деякої змінної (але тільки однієї змінної в поточній версії програми).

Для формування запиту в області таблиці клацанням правої кнопки миші
викликають плаваюче меню, у якому обирають функцію Range Selection (або
через меню Table → Range Selection). З'явиться діалогове вікно, яке дозволить
зробити запит (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Діалог вибору спостережень за діапазоном значень

Зазначимо, що діапазон включає граничне значення зліва і виключає –
справа (<= і <). Наприклад, для того, щоб вибрати округу з кількістю
новонароджених у діапазоні від 0 до 500, в ліве вікно запиту потрібно ввести
нуль, а в праве – 500,1, після чого натиснути на Apply (у верхній частині запиту).

Після цього буде активований діалог Recoding, який дозволяє створити нову
змінну, що приймає значення 1 для виділених спостережень і 0 – для всіх інших.
За замовчуванням ім'я нової змінної прийнято Regime, але його можна замінити
на будь-яке інше. Якщо немає необхідності створити додаткову змінну, але можна
відразу натиснути на Ок, для створення нової змінної потрібно натиснути Apply
(у нижній частині запиту), а потім Ок. Виділені спостереження в таблиці даних
будуть відзначені синім кольором. Для того, щоб зібрати їх разом, можна
скористатися командою Promotion з спливаючого меню.

3.5. Табличні обчислення

Програма GeoDa має табличний калькулятор, який дозволяє проводити
деякі дії над змінними – додати, видалити або трансформувати змінні.
Калькулятор можна викликати з спливаючого меню, яке відкривається після
клацання правою кнопкою миші на області таблиці, і вибору Field Calculation
(аналогічний результат: Table → Field Calculation) (рис. 3.4).
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Рис. 3.4. Діалог для обчислення коефіцієнта смертності.

Діалогове вікно має закладки для вибору типу операції, яку слід виконати.
Так, на рисунку 3.4 показана крайня права закладка, яка дозволяє провести
обчислення коефіцієнтів (відносної інтенсивності) екстенсивних змінних (перехід
від екстенсивних до інтенсивних).

Результати обчислень повинні зберігається в новому стовпці, який може
бути створений командою Add Column (вибір в плаваючому меню або Table →
Add Column. Нова змінна також може бути створена безпосередньо через діалог
табличного калькулятора, якщо внести ім'я нової змінної у вікно Result в
калькуляторі.

У файлі sids.shp знаходяться тільки абсолютні значення народжуваності та
кількості смертей, але немає відносних значень (коефіцієнтів).

Для обчислення коефіцієнта смертності необхідно викликати табличний
калькулятор, вибрати праву закладку в діалозі калькулятора (Rate Operation),
ввести ім'я нової змінної (SIDR74) у вікно Result. У закладці Methods (методи)
вибрати Raw Rate (коефіцієнт або інтенсивність за рядками). Крім зазначеної у
функції у вікні Methods можна вибрати інші способи обчислення інтенсивності
змінної і загладжування інтенсивності змінних.

У вікні Event Variables (змінна подій) вибрати SID74 (число смертей у 1974
році по кожному округу), а у вікні Base Variables (базова змінна) – BIR74 (число
народжень в 1974 році). Натиснути Ок. У таблицю буде додана нова змінна
SIDR74, яка містить дані про інтенсивності появи дитячої смертності відносно
числа народжень у кожному окрузі штату.

Отриманий результат може бути представлений в більш звичайній формі в
демографії та епідеміології – кількість смертей на 100000 народжень.

Для цього знову запустити табличний калькулятор і вибрати закладку
Binary Operations (рис. 3.5). Як результуючу змінну (вікно Result) ввести змінну
SIDR74. Цю ж змінну ввести у вікно Variables-1. В якості оператора (Operators)
вибрати множення (Multiply). У вікно Variables-2 ввести цифру 100000.
Натиснути Ок.
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Рис. 3.5. Перерахунок змінної SID74 в інші одиниці

Нова змінна може бути використана для картування і статистичного аналізу.
Але, важливо враховувати, що ця змінна є тимчасовою і легко може бути усунена
в разі необхідності (наприклад, помилки), якщо вибрати функцію Refresh Data із
спливаючого меню або Table → Refresh Data.

Нова змінна стане перманентною (постійною), якщо таблицю зберегти під
іншим ім'ям (File → Save to Shape File As).

Питання
1. Які існують способи навігації по таблиці з даними?
2. Як формуються запити по базі даних?
3. Як за допомогою табличного калькулятора обрахувати (відносні значення)

коефіцієнти?
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Вправа 4. Дії з просторовими даними

4.1. Цілі
У вправі розглядається те, як можна змінити відображення просторових

даних, користуючись точковим або полігонним відображенням, обчислити
координати центроїді, застосовуючи полігони Тіссена для точкових даних.

Наприкінці вправи ви повинні знати як виконати:
– створення точкового shape-файлу з центроїдами полігонів;
– додавання координат центроїдів до табличної бази даних;
– створення полігонного shape-файлу з полігонами Тіссена.

4.2. Створення точкового shape-файлу з координатами центроїдів
полігонів
Координати центроїдів можуть бути перетворені в точковий shape-файл без

відкриття нового проекту. Із меню Tools вибрати Shape → Polygons to Points, після
чого з’явиться діалог Shape Conversion dialog.

Перш за все, необхідно вказати ім'я вхідного файлу з полігональними
даними (ohlung.shp, див. рис. 4.1).

Рис. 4.1. Створення shape-файлу з центроїдів полігонів
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Після того, як вказано вхідний файл, у лівій області вікна з'явиться
схематичне зображення 88 округів штату Огайо. Далі, необхідно ввести ім'я
нового файлу (ohcent.shp) і клацнути на кнопці Create (Створити). Після того, як
буде створений новий файл, в лівій частині вікна з'явиться його схематичне
відображення. Натиснути клавішу Done.

Для перевірки нового файлу спочатку відкривають вихідний файл з
полігональними даними ohlung.shp, застосовуючи змінну FIPSNO у якості
ключової. Змінити колір карти на білий (клацання правою кнопкою миші Color
→ Map, вибрати білий колір з палітри). Додати новий шар (клацання на
піктограмі Add a layer на панелі інструментів, або через меню Edit → Add Layer) з
файлу, який містить координати центроїдів полігонів (ohcent.shp, застосовуючи
змінну FIPSNO у якості ключової). Після цього на карті будуть представлені
полігони з накладеними на них центроїдами (рис. 4.2).

Рис.
4.2. Центроїди накладені на вихідні полігональні об'єкти

Білий колір полігональних об'єктів трансформований в білий колір
центроїдів, тоді як самі полігони придбали зелений колір.

Перевірте таблицю даних. Вона ідентична вихідної, за винятком того, що
додані координати центроїдів як змінні.

Координати центроїдів полігонів можуть бути додані до таблиці даних
минаючи створення файлу точкових даних у явному вигляді. Для цього функцію
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Add Centroids to Table можна викликати або з меню (Option) або натиснувши
правою кнопкою миші на області карти, після чого з'явиться спливаюче меню.

4.3. Створення полігонів Тіссена
Полігони Тіссена (Дірихле, полігони (діаграми) Вороного, комірки Вігнера-

Зейтца, багатокутники близькості) – це полігональні області (локуси), утворені на
заданій множині точок таким чином, що відстань від будь-якої точки області до
даної точки менше, ніж для будь-якої іншої точки множини. Межі полігонів
Тіссена є відрізками перпендикулярів, проведених до середин сторін трикутників
у тріангуляції Делоне, яка може бути побудована відносно тієї ж точкової
множини.

Файл з точковими даними може бути перетворений в полігональний формат
шляхом створення мозаїки (тесселяції) з полігонів Тіссена. Полігональне
представлення є корисним для візуалізації просторового розподілу змінних, а
також дозволяє створити матриці суміжності. Цей процес може бути запущений з
меню Tools → Shape → Points to Polygons.

Відкриється діалогове вікно (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Діалог конвертації файлу з точковими даними в файл з полігонами
Тіссена
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Необхідно вказати вхідний файл з точковими даними (у нашому прикладі
oz9799.shp, в якому знаходяться результати моніторингу стану повітряного
басейну по 30 точкам м. Лос-Анжелес).

Після цього в лівій частині вікна з'явиться схематичне розташування
точкових об'єктів у вхідному файлі. Далі необхідно ввести ім'я нового файлу, який
буде містити полігональні об'єкти (наприклад, ozthies.shp). Натиснути на Create
(створити), після чого в лівій частині вікна з'явиться зображення створених
полігонів Тіссена. І в кінці натиснути Done (виконано) для повернення до
стандартного інтерфейсу програми.

Порівняємо структуру об'єктів у файлі з полігонами Тіссена і вихідні
точкові дані. Для цього необхідно спочатку відкрити файл з полігонами Тіссена
(ozthies.shp з ключовою змінною Station). Змінити колір карти на білий. Далі
додати шар з оригінальними точковими даними (oz9799.shp з ключовою змінною
Station). Перевірити зміст таблиці даних. Він ідентичний вихідній таблиці
точкових даних з додаванням нових змінних Area (площа) і Perimeter (периметр).

Питання
1. Який сенс у перетворені координат центроїдів полігонів у точковий файл?
2. Яким вимогам відповідають полігони Тіссена?
3. Яка мета перетворення точкових даних у полігони?
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Вправа 5. Основи дослідницького аналізу даних

5.1. Цілі

У вправі розглянуті деякі базові техніки для дослідницького аналізу даних.
Вони включають візуалізацію непросторового розподілу даних шляхом побудови
гістограм та діаграм. Особливу увагу приділено поняттю зв'язування, яке є
ключовим у програмі GeoDa.

Наприкінці вправи ви повинні знати як виконати:
– створення гістограми для змінної;
– зміну кількості категорій в гістограмі;
– створення регіональної гістограми;
– створення діаграми для змінної;
– зміна критерію для визначення викидів на діаграмі;
– зв'язування спостережень в гістограмі, діаграмі і на карті.

5.2. Зв'язування гістограм
Розгляд традиційного дослідницького аналізу даних (exploratory data

analysis – EDA) почнемо з візуалізації непросторового розподілу змінної,
представленого у вигляді гістограми. Гістограма є дискретною апроксимацією
функції щільності розподілу випадкової величини і дозволяє виявити такі
властивості розподілу, як асиметрію, ексцес та ін. Завантажити новий проект
GRID100S (файл grid100.shp з ключовою змінною POLYID).  Створити дві карти
квантилів з 5 категоріями для змінних zar09 (відображає просторовий
авторегресійний процес в межах регулярної решітки 10 × 10) і ranzar09 (результат
випадкової перестановки тих же даних) (Map → Quantile з 5 категоріями).
Результат повинен бути як на рисунку 5.1.

Рис. 5.1. Карта квантилів просторових авторегресійних змінних
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Запустити процедуру побудови гістограми Explore → Histogram або
натиснути на піктограмі побудови гістограм. У діалозі вибору змінних (Variable
Settings dialog) вибрати zar09. У результаті буде отримана гістограма розподілу
(рис. 5.2).

В отриманій гістограмі числові значення згруповані в 7 категорій.
Гістограма має дзвіноподібну форму, характерну для нормального розподілу
випадкової величини. Числові значення над стовпцями відповідають кількості
спостережень, які потрапляють в кожен інтервал. Самі інтервали представлені в
правій частині рисунка у вигляді легенди.

Далі, повторити процедуру для змінної ranzar09. Порівняти результати для
двох гістограм (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Гістограма авторегресійного процесу та його версії після випадкової
перестановки

Незважаючи на те, що карти, представлені на рисунку 5.1, показують
абсолютно різні просторові типи розподілу даних, гістограми двох змінних є
ідентичними. Це можна перевірити, порівнявши число спостережень в кожній
категорії і числовий діапазон в кожній категорії. Інакше кажучи, особливості двох
змінних проявляють себе в просторовому розміщенні, а не в непросторових
властивостях розподілу. Тобто, класична гістограма є статистичним
інструментом, який не здатний відобразити просторові особливості розподілу
змінної.

Число категорій в гістограмі за замовчуванням (7) можна змінити з меню
Option → Intervals, або через спливаюче вікно, натиснувши правою кнопкою
мишки на області гістограми і вибравши функцію Intervals.

Далі буде обговорюватися процедура скріплення гістограм і карт.
Виділимо найбільший стовпець на гістограмі zar09 і відзначимо, в чому

спостерігається відмінність розподілу від іншої діаграми, як це показано на
рисунку 5.3.

Відповідні спостереження також виділені на картах. Рисунок 5.3. ілюструє
те, що місця розташування найбільших значень змінної zar09 не співпадають з
аналогічними значеннями змінної ranzar09.
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Зв'язування може бути ініційовано в іншому вікні. На одній з карт можна
вибрати одну або декілька клітинок, а відповідні спостереження будуть виділені
жовтим кольором на гістограмах, у результаті чого будуть отримані регіональні
гістограми розподілу у виділених на картах областях.

Рис. 5.3. Пов'язані гістограми і карти (від гістограми до карти).

Сенс такої процедури полягає у тому, щоб спостерігати те, як відрізняється
регіональний розподіл від тотального розподілу, що може вказувати на
наявність просторової гетерогенності.

Однією з форм просторової гетерогенності є просторовий режим, який
виникає тоді, коли субрегіон характеризується різним розподілом даної змінної.
Наприклад, на лівій панелі рисунка 5.4 виділений регіон має значення на
гістограмі (виділені жовтим), які концентруються у верхній половині розподілу.

Навпаки, на правій панелі, виділені місця розташування мають значення на
гістограмі (жовта субгістограма), які точно повторюють загальну тенденцію. Це
дозволяє говорити про наявність просторового режиму для zar09 і про
відсутність просторового режиму для ranzar09.

Неспівпадіння регіонального та тотального розподілів випадкової величини
більшою мірою застосовується для ілюстрації властивостей просторової
гетерогенності за певною ознакою, ніж для його виявлення. Важливо відзначити,
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що для кількісної характеристики випадкової величини застосовуються
статистики його розподілу, графічним відображенням якого є гістограма.

Рис. 5.4. Пов'язані карти і гістограма (від карти до гістограмі)

Наведений числовий експеримент показує, що у випадку відсутності
просторової гетерогенності (у випадку просторової гомогенності) регіональний
розподіл є точним віддзеркаленням тотального розподілу. Саме на цьому
базується класична статистика, коли вибіркові статистики виступають у якості
спроможних та незміщених оцінок статистик генеральної сукупності. Ми бачимо,
що просторова автокореляція змінної, яка у просторовому сенсі виражається у
наявності просторових патернів, або просторової гетерогенності, призводить до
порушення умов, у межах яких працюють результати класичної статистики. Так,
регіональна гістограма не тотожна загальній гістограмі, тому відповідні
статистики суттєво відмінні.

Тому застосування класичної статистики без урахування просторової
гетерогенності автокорельованих змінних є  некоректним. У зв’язку з цим
необхідне вирішення двох питань. Це визначення наявності просторової
автокореляції та розробка технік урахування просторової автокореляція у
статистичних виводах. Ці питання будуть розглянуті у наступних розділах.
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Питання:
1. У чому полягає дослідницький аналіз даних?
2. Для яких цілей застосовується гістограма?
3. Як співвідносяться регіональна та тотальна гістограми для просторово

неавтокорельованої змінної?
4. Як співвідносяться регіональна та тотальна гістограми для просторово

автокорельованої змінної?
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Вправа 6. Брашинг діаграм розсіювання та карт

6.1. Цілі
У вправі розглядається візуалізація парного зв'язку між змінними за

допомогою побудови матриць діаграм розсіювання.
Наприкінці вправи ви повинні знати як виконати:
– створення діаграм розсіювання для двох змінних;
– перетворення діаграми розсіювання в кореляційну діаграму;
– перерахунок кута нахилу лінії регресії при виключенні обраних

спостережень;
– брашинг діаграми розсіювання;
– брашинг карти.

6.2. Діаграма розсіювання

Відкрити файл stl_hom.shp (дані про гоміцид в Сент-Луїсі,  штат Міссурі,
США; детально - http://www.geography.ryerson.ca/students/m2escoba/PDFFilesRes/-
05091817083623876.pdf) зі змінною Fipsno у якості ключової.

Запустити функцію побудови діаграми розсіювання через меню Explore →
Scatter Plot або клацанням на піктограмі Scatter Plot на панелі інструментів. Ці дії
викличуть діалог вибору змінних. Вибрати змінну HR7984 (число вбивств в
період 1974–84 рр.) в лівій половині панелі як осі ординат і змінну RDAC80
(resource deprivation index – індекс бідності, отриманий за даними статистичного
перепису населення) у правій половині панелі як осі абсцис. Натиснути Ок і
отримати діаграму розсіювання (рис. 6.1).

Синя лінія, яка проходить через хмару даних, представляє собою
апроксимацію за методом найменших квадратів, оцінка нахилу прямої приведена
у верхній частині діаграми. Як і можна було припускати, зв'язок є позитивним -
високий рівень бідності супроводжується високим рівнем убивств.

Діаграма розсіювання в програмі GeoDa має опції, вибір яких може бути
зроблений через меню (Options) або через клацання правої клавіші миші на
області діаграми: Scatter plot → Standardized data. Ця функція перетворить
діаграму розсіювання в кореляційну діаграму, чий кут нахилу буде відповідати
коефіцієнту кореляції між двома змінними. Змінні після застосування операції
стандартизації на діаграмі представлені в стандартному вигляді, що дозволяє
значення змінних, що перевищують 2 по модулю визнати як статистичні викиди.

Крім того, область діаграми (рис. 6.2) можна розділити на чотири
квадранти, що дозволяє виділити типи зв'язку між змінними: високі-високі і
низькі-низькі значення (позитивна кореляція) і високі-низькі і низькі-високі
(негативна кореляція) .
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Рис. 6.1.
Діаграма
розсіювання
інтенсивності
гоміцидів у
залежності
від індексу
бідності

Рис. 6.2.
Стандартизована
(кореляційна)
діаграма
розсіювання
інтенсивності
гоміциду в
залежності від
індексу бідності
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Кореляція між двома змінними (0,525) показана у верхній частині діаграми
(Slope – нахил).

Перехід до вихідних даних може бути зроблений таким чином: Scatter plot
→ Raw data.

Ще важливою доступною опцією є динамічний перерахунок кореляційного
нахилу прямої після виключення вибраних спостережень. Ця особливість корисна
для маніпуляції з діаграмою розсіювання. Зазначимо, що ця опція дає невірні
результати у разі кореляційної діаграми і можна отримати коефіцієнт кореляції
більше 1. Ця проблема в програмі виникає через те, що після інтерактивного
виключення, дані в програмі вже не є стандартизованими.

Функція Exclude selected може бути викликана або через меню (Options), або
клацанням правої клавіші миші на області діаграми. Виділити два спостереження
у верхній правій частині діаграми з найбільшими значеннями рівня гоміциду.
Після цього з'явиться нова регресійна лінія, що відображає зв'язок між даними без
виділених спостережень. Новий кут нахилу також буде приведений у верхній
частині діаграми праворуч від оригінального значення. Виняток двох
спостережень з аналізу призводить до значних змін результатів зв'язку: кут
нахилу прямої зменшується з 4,79 до 0,96. Це ілюструє сильний вплив двох
виділених спостережень на характер зв'язку між змінними.

6.3. Брашинг
Опція Exclude selected стає дуже ефективним дослідницьким інструментом

при комбінації з динамічними змінами у виділених спостереженнях. Це
називається брашингом (brushing).

Для початку брашинга необхідно переконатися в тому, що опція Exclude
selected включена. Далі, створити маленьку область виділення і натиснути
клавішу Ctrl. Як тільки область виділення заблимала, то брашинг активований
(рис. 6.3).

Після цього при пересуванні області виділення по діаграмі спостереження,
які будуть знаходиться в цій області. будуть автоматично виключатися з аналізу.
Повна потужність процедури брашинга стає очевидною при поєднанні з опера-
цією зв'язування. Наприклад, на рисунку 6.4 діаграма розсіювання зіставлена з
картою квантилів інтенсивності гоміциду в наступний період 1984-1988 рр..
Брашинг і зв'язування означають, що при переміщенні області брашинга
(інтерактивного виділення) по діаграмі розсіювання, змінюється виділення
об'єктів на карті а також відбувається перерахунок кута нахилу лінії регресії.
Таким чином стає можливим почати дослідження зв'язку між змінними в
багатовимірному сенсі. Наприклад, просторовий зв'язок між параметрами можна
простежити в різні часові відрізки з тим, щоб відстежити стабільність
просторового зв'язку за часом.

На рисунку 6.4 показаний брашинг, ініційований на діаграмі розсіювання.
після чого відбувається відповідне виділення об'єктів на карті. Очевидно, має сенс
і зворотний процес.
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Рис. 6.4. Брашинг діаграми розсіювання і зв'язування з картою

Клацнути в будь-якому місці діаграми для того, щоб зупинити брашинг.
Далі, зробити активною карту та ініціювати брашинг на карті тим же способом, як
це було зроблено для діаграми (виділити прямокутну область і натиснути клавішу
Ctrl). Прямокутник виділення заблимає, що свідчить про активацію брашингу.
Якщо область брашинга переміщати по карті, то виділення буде змінюватися як

Рис. 6.3. Брашинг
діаграми
розсіювання
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на карті, так і на діаграмі розсіювання. Також буде перераховуватися коефіцієнт
нахилу лінії регресії.

Питання
1. Для яких цілей застосовується діаграма розсіювання?
2. Яку властивість відображає коефіцієнт кореляції?
3. У яких межах змінюється коефіцієнт кореляції?
4. Яку функцію виконує динамічний перерахунок коефіцієнту кореляції?
5. У чому полягає брашинг та яку функцію він виконує?
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Вправа 7. Основи багатовимірного дослідницького аналізу
даних

7.1. Цілі
У вправі розглядаються способи візуалізації множинного зв'язку між

змінними шляхом побудови діаграм розсіювання і паралельних координатних
діаграм.

Наприкінці вправи ви повинні знати як виконати:
– розміщення діаграм розсіювання та інших графіків у матриці діаграм

розсіювання;
– брашинг матриць діаграм розсіювання;
– створення паралельної координатної діаграми;
– зміна осей в паралельній координатної діаграмі;
– брашинг паралельної координатної діаграми.

7.2. Матриця діаграм розсіювання
Ми досліджуємо зв'язок між врожайністю кукурудзи в районах

Дніпропетровської області в 1967 році (рис. 7.1) з кількістю опадів і
температурою.

Рис. 7.1. Карта квантилів врожайності кукурудзи в 1967 році в Дніпропетровській
області

Першою розглянутою технікою є створення матриці діаграм розсіювання.
Незважаючи на те, що програма GeoDa не включає такої функції у явному
вигляді, можливо створити цей інструмент для зв'язування і брашинга. Матриця
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складається з парних діаграм розсіювання упорядкованих так, що всі діаграми в
рядку мають однакову змінну по осі ординат. Діагональні блоки можуть бути
залишені порожніми або в них можна розмістити статистичні графіки однієї
змінної.

Почнемо зі створення карти квантилів для врожайності кукурудзи (змінна
1967). В отриманій карті перенесемо горизонтальний роздільник між картою і
легендою вліво таким чином, щоб область легенди зникла. Повторимо цю
процедуру для змінних Осад_май і Темп_май. Отримані графіки розмістимо по
діагоналі робочого простору програми.

Далі, створимо парні діаграми розсіювання. Переконаємося, щоб для кожної
діаграми була включена функція Exclude selected. Розмістимо їх так, щоб на
кожному горизонтальному рівні змінна в діаграмі розсіювання була завжди
однаковою.

Після розміщення всіх створених графіків, матриця діаграм розсіювання
буде виглядати як на рисунку 7.2.

Рис. 7.2. Брашинг матриці діаграм розсіювання

Тепер можна досліджувати множинні зв'язки між змінними шляхом
паралельного порівняння парних діаграм розсіювання, виділення спостережень,
які нас цікавлять, і брашинга діаграм розсіювання.

Наприклад, між кількістю опадів у травні і врожайністю кукурудзи існує
негативний зв'язок (кут нахилу регресійної лінії –0,10). Однак з графіка видно, що
існують спостереження, які дуже відрізняються від загальної закономірності. Так,
дуже висока врожайність кукурудзи була відзначена для Петриківського району.
Напроти, набагато менша, ніж можна було очікувати на підставі регресійної
залежності, відзначена врожайність у Софіївському районі. Для з'ясування причин
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таких відхилень можна досліджувати зв'язок врожайності з метеорологічними
факторами за інші місяці. Необхідно враховувати можливий вплив інших,
неметеорологічних факторів (спалахи чисельності шкідників, особливості
агротехніки і т.д.).

Залежність між врожайністю кукурудзи і температурою в травні незначна
(нахил лінії регресії 1,52). Якщо прибрати з аналізу крайні значення врожайності,
то зв'язок буде практично відсутній (–0,14). Можна вивчити вплив температури на
врожайність, взявши дані за інші місяці року.

Чітка нелінійна залежність спостерігається між кількістю опадів і
температурою в травні. Можна виділити три групи районів в залежності від
кількості опадів і температури: з низьким рівнем опадів (менше 42 мм) і високою
температурою (вище 16,3 °С); з високим рівнем опадів (вище 42 мм) і високою
температурою (вище 16, 3 °С); з низьким рівнем опадів і високою температурою.
Просторове розміщення спостережень (адміністративних районів) можна
простежити використовуючи процедуру брашинга.

7.3. Паралельна координатна діаграма
Альтернативою діаграми розсіювання є паралельна координатна діаграма.

Кожна розглянута змінна при множинному порівнянні стає паралельної віссю на
графіку, на противагу діаграмі розсіювання, де осі ортогональні. На кожній осі
спостерігається значення змінної відлучається від найменшого значення (зліва) до
найбільшого значення (праворуч). Спостереження з множиною змінних являють
собою серії лінійних сегментів, які з'єднують відповідні точки на осях. Сукупність
ліній являє собою багатовимірне відображення діаграм розсіювання.

Функцію побудови паралельної координатної діаграми можна викликати
через меню Explore → Parallel Coordinate Plot або клацанням на піктограмі Parallel
Coordinate Plot. Після цього з'явиться діалог вибору змінних (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Діалог
вибору змінних
для функції
створення
параллельної
координатної
діаграми.
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Наприклад, виберемо ті ж змінні, які ми використовували для побудови
діаграм розсіювання: 1967, Осад_май_1 і Темп_май_1. Для цього в списку ліворуч
вибрати необхідну змінну і натиснути кнопку >, після чого змінна виявиться у
вікні праворуч. Після вибору всіх необхідних для аналізу змінних натиснути
кнопку Ок. З'явиться результат показаний на рисунку 7.4.

Можна за допомогою прямокутної області виділення виділити окремі
спостерігання, або натиснувши курсором на окремі лінії на діаграмі. Жовтий
колір ліній вкаже на виділення відповідного спостереження.

Необхідно мати на увазі, що кожна змінна піддається перемасштабуванню
так, що ліва частина горизонтальної лінії відповідає мінімальному значенню
змінної, а права –  максимальному.

Можна змінити порядок змінних в паралельній координатній діаграмі для
отримання більш наглядної структури взаємозв'язку змінних. Для цього
натиснути курсором миші на точку, яка знаходиться в лівій частині лінії, що
відповідає змінній, яка цікавить. Не відпускаючи курсор перетягнути лінію за цю
точку на бажану позицію, після чого положення лінії буде змінене.

Головним додатком паралельної координатної діаграми є виділення
кластерів в багатовимірному просторі. Кластери відрізняються узгодженим
зміненням порядку ліній на діаграмі. Можна провести брашинг ліній, які
характеризуються подібній тенденції мінливості на діаграмі, і простежити
розташування виділених об'єктів на карті. Також можна отримати назви
виділених об'єктів (у нашому випадок адміністративних районів) у таблиці даних
використовуючи функцію Promotion.

Рис. 7.4.
Паралельна
координатна
діаграма для
врожайності
кукурудзи в
1967 році, опадів
і температури у
травні того ж
року
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Наприклад, на рисунку 7.5 в паралельній координатній діаграмі виділені
райони з низьким і середнім рівнем врожайності (залишилися без виділення
райони з високою врожайністю). Аналіз діаграми показує, що висока врожайність
кукурудзи пов'язана з низьким рівнем опадів і високою температурою в травні.

Рис. 7.5. Брашинг і зв'язування паралельної координатної діаграми і карти.
Виділено райони з низьким і середнім рівнем врожайності кукурудзи

Важливим є дослідження питання про те, якою мірою кластери в
багатомірному просторі відповідають кластерам в просторі. На рисунку 7.5
паралельна координатна діаграма показана спільно з картою квантилів
врожайності.

З даних рисунка видно, що кластер високої врожайності кукурудзи
відповідає компактному географічному регіону на півночі області (за винятком
Солонянського району, що розташований відокремлено від решти районів
кластера). Виділений кластер відповідає кукурудзяної зоні по агроекологічному
районуванню Дніпропетровської області (Масюк, 1989; Лазаренко, 1995).

Питання
1. Які можливості виникають при створені матриці діаграм розсіювання?
2. Яке призначення паралельної координатної діаграми в дослідницькому

аналізі даних?
3. Який зміст має поняття «кластер»?
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Вправа 8. Додаткові можливості множинного дослідницького
аналізу даних

8.1. Цілі

У вправі розглядаються додаткові методи для дослідження множинних
взаємовідносин між змінних, такі як створення умовних графіків і тривимірних
діаграм розсіювання.

Наприкінці вправи ви повинні знати як виконати:
– створення умовної гістограми, коробчастої діаграми і діаграми

розсіювання;
– зміна умовних інтервалів в умовній діаграмі;
– створення тривимірного графіка;
– зменшення-збільшення і обертання тривимірного графіка;
– виділення спостережень в тривимірному графіку;
– брашинг тривимірного графіка

8.2. Умовний графік
Вивчення методів дослідницького аналізу даних ми продовжуємо з даними

по врожайності кукурудзи в Дніпропетровській області. Перш ніж рухатися далі
необхідно переконатися, що координати центроїдів адміністративних районів
додані до таблиці даних.

Умовний графік складається з 9 менших графіків, побудованих для
похідних діапазонів даних вихідного масиву даних. Умовою розбиття вихідного
масиву даних є дві інші змінні. Три діапазони в межах двох умовних змінних
формують 9 комбінацій.

Початок побудова умовного графіка проводиться натисненням на іконці
Conditional  Plot  або через меню Explore  → Conditional  Plot.  В результаті буде
викликаний діалог вибору з чотирьох типів діаграм (рис. 8.1).

Рис. 8.1. Діалог вибору типу
діаграми для побудови умовного
графіку
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Необхідно вибрати діаграму розсіювання (Scatter Plot) і натиснути Ок. Далі
необхідно вибрати умовні змінні а також змінні для аналізу, які нас цікавлять. У
діалозі вибору змінних, показаного на рисунку 8.2, вибрати змінні зі списку і
перемістити їх у праву частину вікна натисканням кнопки >.

Вибрати змінну X_Centroid як вісь абсцис (X Variable), Y_Centroid як – вісь
ординат (Y Variable), змінну 1967 у якості осі ординат в діаграмі розсіювання
(Variable 1) і змінну Осад_Май_1 – у якості осі абсцис (Variable 2) . Завершена
установка повинна виглядіти як на рисунку 8.2. Натиснути Ок, в результаті чого
буде побудований умовний графік (рис. 8.3).

Розглянемо графік докладніше. На горизонтальній осі знаходиться перша
умовна змінна, у якості якої обрані координати центроїдів адміністративних
районів у напрямку Схід-Захід. За цією умовною змінною райони розподіляють на
три групи, залежно від того, у який діапазон потрапляє Х-координата центроїду:
520767–605463; 605463–690160; 690160–774857.

Друга умовна змінна знаходиться на вертикальній осі і відповідає
координатам центроїдів в напрямку Північ-Південь. Вона також розбита на три
інтервали, відповідно до чого виділяються три групи районів. Таким чином
отримано дев'ять залежних графіків, які відображають залежність між
врожайністю кукурудзи і кількістю опадів у травні при зміні географічного
розташування.

Графік показує регіональні особливості в регресійній залежності
урожайності від опадів. Слід зазначити, що метод є дослідницьким і до його
результатів слід ставиться зі застереженням. Так як кількість спостережень у
кожному підграфіку різне, то і точність оцінки кута нахилу регресійної лінії буде
різною.

Рис. 8.2.
Вибранні
змінні для
побудови
умовного
графіку
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Аналіз одержаних даних свідчить про немонотонний характер зв’язку між
досліджуваними змінними в межах області. Тобто залежність, яка встановлена
для регіону в цілому може не бути справедливою для окремої її території. Саме це
робить можливим екологічне районування території. В основу екологічного
районування можуть бути покладені не тільки відмінності у абсолютних
значеннях екологічних ознак, але і особливості взаємозв’язку між ними. У
багатьох випадках саме взаємозв’язок є найбільш інваріантною ознакою на фоні
значного варіювання абсолютних значень екологічних ознак.

Рис. 8.3. Умовний графік розсіювання (координати наведені у проекції UTM)

Підхід, спрямований на визначення взаємозв’язків є значною мірою
актуальним при значних змінах у параметрах екологічних систем. Це особливо
важливо для моніторингу екологічних процесів в умовах глобального потепління
клімату, тобто тоді, коли середні значення найважливіших параметрів середовища
(температура, вологість та швидкість повітря, переважні напрямки вітрів,
розподіл опадів протягом року та ін.) спрямовано змінюються.

Межі категорій можуть бути налаштовані «рукоятками» шляхом їх
переміщення вліво-вправо або вгору-вниз. Рукоятками є маленькі круги на двох
горизонтальних і двох вертикальних лініях, які є кордонами між категоріями.
Графік після зміни умовних меж зображений на рисунку 8.4.
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Рис. 8.4. Умовний графік розсіювання після регуляції кордонів категорій

У нашому випадку, умовний графік дозволяє відзначити просторову
мінливість характеру зв'язку між кількістю опадів і врожайністю кукурудзи. В
цілому, як це було показано раніше, між кількістю опадів у травні і врожайністю
кукурудзи спостерігається негативна залежність. Однак для північних регіонів
цей зв'язок має позитивний характер: зі збільшенням опадів врожайність також
зростає. Таке принципове розходження може бути вагомим аргументом на
користь виділення відокремлених агроекологічних зон.

8.3. Тривимірний графік

Процедуру побудови тривимірного графіка можна викликати через меню
Explore → 3D Scatter Plot або клацанням на піктограмі 3D Scatter Plot. Це викличе
діалог вибору змінних (рис. 8.5). Виберемо змінну Осад_май_1 як вісь абсцис
(X variable), змінну Темп_май_1 як вісь ординат (Y variable) і змінну 1967 у якості
осі аплікат (Z variable). Зазначимо, що порядок змінних не грає ніякого значення,
так як графік легко обертається. Натиснути кнопку Ок і отримати початковий
вигляд тривимірного графіка (рис 8.6).
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Рис. 8.5. Діалог вибору змінних для побудови тривимірного графіка

Тривимірний графік може бути змінений рядом способів. Наприклад,
клацніть будь-де графіка і перемістіть курсор миші, при цьому відбудеться
обертання графіку. Рух мишею при натиснутій правій клавіші зменшує-збільшує
загальний вигляд діаграми.

Рис. 8.6. Тривимірний графік
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Більш важливі опції знаходяться у вікні зліва. У верхній частині вікна
знаходяться три віконця для включення проекції тривимірної хмари даних на
одну з двомірних площин. Опції в нижній частині лівого вікна діаграми
дозволяють змінювати форму області виділення і контролювати брашинг.
Відзначити віконце Select і на діаграмі з'явиться куб виділений червоним
кольором, який визначає область виділення спостережень у тривимірному
просторі. Рух повзунка праворуч в панелі дозволяє змінювати розмір області
виділення з відповідної осі. Змінюючи розмір області виділення повзунками їй
можна задати необхідний розмір. також обертаючи діаграму можна більш чітко
визначити розташування області виділення об'єктів в тривимірному просторі.

Повзунки ліворуч у назв осей застосовуються для переміщення виділення
уздовж відповідної осі.

Для придбання досвіду корисним буде проекспериментувати з обертанням
тривимірної діаграми і переміщенням області виділення в межах тривимірного
куба. Ви можете знайти корисним часте обертання куба для того, щоб визначити
реальне розташування області виділення. Також область виділення можна
переміщати безпосередньо при натиснутій правій клавіші миші і утримуючи
клавішу Ctrl.

Тривимірний графік пов'язаний з іншими діаграмами та графіками. Виділені
жовтим кольором об'єкти на тривимірному графіку будуть також виділяться на
інших графіках, а також у таблиці даних.

Процедура брашинга також може застосовуватися для тривимірних
графіків, але тільки при вимкненому віконці Select. Для цього необхідно створити
карту і на ній активізувати брашинг і почати переміщувати вікно виділення
(рис. 8.7).

Рис. 8.7. Брашинг карти і тривимірного графіка
Кожен раз, коли брашинг буде зупинятися, виділені об'єкти на карті будуть

виділятися також на тривимірному графіку. На практиці виявляється корисним
поєднання процедури брашинга із зменшенням-збільшенням тривимірного
графіка і його обертання.
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8.4. Умовні карти
Умовні карти є одним з різновидів умовних діаграм. Запустити функцію

створення умовних діаграм і вибрати опцію Map View в діалозі вибору типів
графіків. Вибрати змінну Осад_апр_1 як X Variable, змінну Осад_май_1 як
Y Variable і змінну 1967 у якості Variable 1 (рис. 8.8).

Умовна ката представлена рисунку 8.9. Виділення об'єктів з високим рівнем
врожайності кукурудзи (на діаграмі розсіювання справа на рисунку)
супроводжується виділенням аналогічних об'єктів на умовній карті.

Рис. 8.8.
Вибрані
змінні для
побудови
умовної
карти

Рис. 8.9. Умовна карта і
брашинг з діаграмою
розсіювання
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Виділені об'єкти зосереджені тільки на одній з дев'яти карт, що чітко
визначає метеорологічні умови, необхідні для високої врожайності кукурудзи.
Вони полягають у низькому рівні опадів у квітні і середньому - в травні.

Крім того, відображення об'єктів в географічному аспекті показує
просторову спряженість можливості поєднання умов, сприятливих для високих
врожаїв кукурудзи.

Питання
1. Які цілі можна досягти при створені умовних графіків?
2. Які цілі можна досягти при створені тривимірних графіків?
3. Чи може бути застосована процедура брашингу для тривимірної діаграми?
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Вправа 9. Ваги засновані на просторовій суміжності

9.1. Цілі
У вправі розглядаються способи маніпуляції просторовими вагами за

допомогою створення ваг, заснованих на просторовій суміжності. При цьому
визначенням сусідства ґрунтується на наявності спільного кордону.

Наприкінці вправи ви повинні знати як виконати:
– створення файлу з просторовими вагами заснованими на просторовій

суміжності першого порядку з полігонального файлу, ґрунтуючись як на
тураподібному і ферзеподібному критеріях;

– аналіз структури зв'язності просторових ваг за допомогою гістограми;
– перетворення файлу ваг просторової суміжності першого порядку в

порядки більш високого рівня.

9.2. Тураподібна суміжність
Ваги між просторовими об'єктами формують матрицю просторових ваг, яка

відображає інтенсивність географічних відносин між сусідніми об'єктами, тобто
відстань між сусідами, протяжність загального кордону, попадання в спільний
клас за напрямом (наприклад, на схід).

Тураподібна і ферзеподібна суміжність – назви походять від напряму ходів
шахових фігур.

Тураподібна суміжність (Rook Contiguity)

Тура ходить тільки у горизонтальному або вертикальному напряму,
тому в цьому випадку суміжними вважаються ті області, які
розташовані зліва – справа і зверху – знизу (мають спільні кордони).

Ферзеподібна суміжність (Queen Contiguity)
Ферзь (королева) також ходить по діагоналях, тому до суміжних
належать також діагональні об’єкти, які не мають спільних кордонів,
але стикаються по меншій мірі в одній точці.

Вправу слід почати відкривши файл даних Data.shp який містить данні про
врожайність кукурудзи в Дніпропетровській області в 1967 році. Запустити
функцію побудови ваг з меню Tools → Weights →  Create (рис. 9.1). Це ж можна
виконати без відкритого проекту. Інакше кажучи, немає необхідності
завантажувати *.shp-файл для виконання функції побудови матриці мір сусідства
(матриці ваг).
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Також функція може бути запущена при натисканні на піктограмі в меню
інструментів. Після запуску буде викликаний діалог, в якому позначені необхідні
опції (рис. 9.2).

Рис. 9.1. Запуск функції побудови
матриці ваг

Рис. 9.2.
Діалог
створення
матриці
просторових
ваг
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На початку необхідно вказати ім'я та розташування вхідного *.shp-файлу з
полігональними даними та ім'я створюваного файлу ваг. Ввести файл Data.shp,  а
як ім'я вказати result. Розширення файлу *.gal буде зроблено програмою
автоматично (файл буде мати ім'я result.gal). Важливо вказати ключову змінну –
ID. Далі необхідно вибрати опцію Rook Contiguity (тураподібна суміжність). Далі
натиснути кнопку Create для початку створення матриці суміжності. З'явиться
індикатор виконання операції, після чого натиснути клавішу Done для завершення
і переходу до головного меню.

Результуючий файл з розширенням *.gal є просто текстовим файлом, який
може бути створений або відредагований в будь-якому текстовому редакторові:
0 22 Data ID
21 2
5 1
5 4
21 1 18 15
1 4
18 9 5 21
19 0

9 3
18 1 17  (Уривок)

Перший рядок файлу – заголовок. Він містить 0 – мітка для подальшого
використання, 22 – кількість спостережень, Data - ім'я файлу (повинні знаходиться
в одній директорії), ID – ім'я ключової змінної.

У наступному рядку знаходиться ID спостереження (21) і число сусідніх
спостережень (2) за критерієм тураподібної суміжності. У наступному рядку
наведені ID сусідів – 5 і 1. На карті можна виділити спостереження 21
(Широківський район) і виділити спостереження 5 (Криворізький район) і
спостереження 1 (Апостолівський район) і переконатися в просторовій суміжності
цих районів. Відзначимо, що в ряді випадків тураподібний критерій виключає
кутових сусідів (проведіть дослідження сусідства для випадку 19 – Томаківський
район). Такі сусіди включаються при ферзеподібній суміжності.

9.3. Гістограма зв'язності
Вибрати з меню Tools → Weights → Properties для створення гістограми, яка

відображає розподіл зв'язності. Або можна натиснути на відповідну клавішу на
панелі інструментів.

Гістограма дуже важлива для виявлення незвичайних особливостей цього
розподілу, які можуть впливати на статистику просторової автокореляції та
особливості просторової регресії. Дві особливості вимагають до себе особливої
уваги. Перша – наявність островів, або незв'язаних спостережень. Друга –
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бімодальний розподіл, при якому деякі спостереження мають дуже мало сусідів, а
деякі – дуже багато.

Через меню можна викликати функцію Tools → Weight → Properties, або
натиснувши на піктограмі Weihgt Characteristic на панелі інструментів. У вікні
вказати шлях до файлу result.gal. Натиснути Ок.

Гістограма, що з’явилась описує розподіл локалітетів (число спостережень у
кожній категорії показано вище відповідного стовпця) по числу сусідів (показано
в легенді) (рис. 9.4). Наприклад, крайній правий стовпець відповідає
Софіївському району з шістьма сусідами (натиснути на крайньому правому
стовпці на гістограмі, після чого він буде виділений жовтим; виділення також
відбудеться на карті і в таблиці даних).

Рис. 9.4. Гістограма зв'язності

Можна провести зворотну операцію: виділити об'єкт, що цікавить на карті і
по виділенню на гістограмі встановити число сусідів у цього об'єкта.

Як показано на рисунку 9.4, серед адміністративних районів
Дніпропетровської області дуже велика кількість має по 2 сусідніх об'єкта.
Операція виділення дозволяє відобразити на карті ці райони. Після чого стає
очевидним, до цього числа відносяться граничні райони, які контактують з
оточуючими областями.

9.4. Ферзеподібна суміжність
Створення файлу з матрицею ваг за критерієм ферзеподібної суміжності

проводиться за тими ж етапами, як це розглянуто щодо тураподібної суміжності.
У вікні вибору опцій вибрати Queen contiguity.

Порівняємо гістограми зв'язності для двох критеріїв – туроподібного і
ферзеподібного (рис. 9.5).

Натисніть на стовпці на діаграмі з тураподібною суміжністю з 5 сусідами,
зазначивши, що на діаграмі з ферзеподібною суміжністю ті ж об'єкти мають 5 або
більше сусідів.
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Рис. 9.5. Гістограми зв'язності: зліва – тураподібна; справа – ферзеподібна
суміжність

9.4. Зв'язність вищих порядків
Для отримання матриці ваг сусідства вищих порядків необхідно виконати

порядок дій, як і для суміжності першого порядку. В меню установок аналізу у
вікні The order of contiguity вибрати порядок суміжності (наприклад, 2).

Відзначимо, що програма GeoDa передбачає два визначення суміжності
вищого порядку. Одне з них – чиста суміжність, при якій не включаються
локалітети, включені у визначення суміжності нижчого порядку. Друге
визначення – кумулятивна суміжність вищого порядку, при якій також
включаються сусіди нижчих порядків.

На рисунку 9.6 показані розподіли зв'язності 2-го порядку чистого і
кумулятивного типів.

Рис. 9.6. Гістограми зв’язаності 2-го порядку: зліва – чистий,  справа –
кумулятивний типи
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Як видно з приведених на рисунку даних, кумулятивна зв’язаність дозволяє
враховувати відношення сусідства значно більшої кількості об’єктів, ніж у
випадку з чистою зв’язаністю вищих порядків.

Питання
1. Що відображає матриця просторових ваг?
2. У чому полягає тураподібна суміжність?
3. У чому полягає ферзеподібна суміжність?
4. Яка інформація міститься в гістограмі зв’язності?
5. Якими властивостями володіє зв’язність вищих порядків?
6. Які типи притаманні зв’язності вищих порядків?
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Вправа 10. Просторові ваги, засновані на відстані

10.1. Цілі

У вправі розглядається створення матриці мір просторових ваг, у яких
визначення сусідства засновується на відстані між точками або центроїдами
полігонів.

В кінці вправи ви повинні знати як виконати:
– створення файлу ваг, заснованих на відстані, із вихідного точкового shape-

файлу із зазначенням міри зв’язку;
– налаштування критичної дистанції;
– створення файлу ваг, заснованих на критерії k-середніх.

10.2. Ваги, засновані на відстані
Розпочати вправу, завантаживши файл с інформацією про точкові об’єкти

Poroy1.shp (зі змінної N в якості ключової). У файлі міститься інформація про
розташування пориїв сліпаків на ділянці цілинного степу. Розташування у вигляді
точкових об’єктів добре відображує таке явище, як сукупність пориїв на деякій
ділянці. Карта повинна мати такий вигляд, як показано на рис. 10.1.

Рис. 10.1. Розташування точкових об'єктів (пориї сліпаків)

Як і у випадку з вагами суміжності, процес побудови ваг відстаней може
бути розпочато без необхідності завантаження проекту, а безпосередньо з меню
Tools. З відкритим проектом цей процес може бути виконаний точно також, або
можна натиснути піктограму Create weights на панелі інструментів.

Вибрати Tools → Weights → Create, після чого з'явиться діалог створення
ваг (рис. 10.2).
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Введіть Poroy1.shp як вхідний файл, poroy_dist як ім'я файлу з
просторовими вагами (розширення файлу *.gwt буде додано програмою
автоматично). Вибрати змінну N в якості ідентифікатора (у вікні ID). Залишити
міру відстані, зазначену за замовчуванням <Euclidean Distance> (евклідова
відстань) (координати пориїв наведені в прямокутній системі координат). Якщо
координати об'єктів наведені в градусних координатах (довгота, широта), то
необхідно вибрати <Arc Distance>. Вказати змінні для х- і у-координат (змінні X і
Y відповідно).

Відзначимо, що на відміну від ваг зв'язності, ваги засновані на відстані,
можуть бути обчислені як для точкових, так і для полігональних об'єктів. Для
останніх, якщо не вказані координатні змінні, то вони будуть обчислені
автоматично як центроїди полігонів.

Далі необхідно відзначити опцію Threshold distance (гранична відстань), при
цьому число у вікні поруч з цією опцією зміниться 2,801. Це мінімальна відстань

Рис. 10. 2. Діалог
створення ваг
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при якій кожен об'єкт матиме не менше ніж одного сусіда. Якщо граничну
відстань встановити менше, ніж це число, то з'являться ізольовані (острівні)
спостереження без сусідів.

Експериментування зі зміною граничної відстані, яке супроводжується
перевіркою структури зв'язності, дозволить визначити оптимальне значення цього
параметра. Натиснути Create для запуску процесу розрахунку. З'явиться індикатор
виконання процедури, після чого натиснути Done, щоб повернутися в
стандартний інтерфейс.

Файл у форматі *.gwt зберігає інформацію про просторові ваги і є тестовим
файлом. За допомогою текстового редактора відкрити файл Poroy_dist.gwt.
Перший рядок у файлі є заголовком та містить такі відомості, як 0 – резервне
місце, ім'я вихідного файлу і число спостережень і змінна-ідентифікатор. Решта
рядків файлу містять інформацію про сусідні пари.

Перше число в рядку означає ідентифікатор «початкового» елементу пари,
друге число – ідентифікатор «цільового» елементу і третє число – евклідова
відстань між ними.

0 111 Poroy1 N
1 38         2.78926514
1 2                1.1
1 3                1.9
1 15         1.36014705
1 27         2.69072481
1 33         2.30867928
2 33         2.23606798
2 1                1.1
2 3                0.8
2 15                0.8
2 27         2.01246118
(уривок)
Побудувати гістограму зв’язаності описаним раніше засобом. Відзначимо,

що розподіл має більш широкий діапазон значень, ніж це характерно для мір
топологічної суміжності (рис. 10.3). На практиці така картина характерна для
просторових ваг, що засновані на дистанціях для точкових даних. Ці дані
характеризуються нерегулярним розподілом, коли спостерігаються скупчення
(кластери) точок, що відносно віддалені від інших скупчень. У таких ситуаціях
мінімальна гранична відстань, яка необхідна для того, щоб уникнути острівних
спостережень, буде занадто велика для більшості спостережень у вибірці. Ця
мінімальна відстань, яку отримано, як відстань між двома найбільш віддаленими
точками, може бути репрезентативною для вибірки в цілому. У цьому випадку
процедура k-найближчих сусідів буде більш прийнятна в якості граничного
критерію.
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Рис. 10.3. Гістограма ваг на основі евклідової відстані

10.3. Ваги за методом k-найближчих сусідів
Створення файлу з вагами за методом k-найближчих сусідів проводиться у

відомому алгоритмі (Tools → Weights → Create). У діалозі, який з’явився, вибрати
опцію k-nearest neighbors. Встановити число сусідів рівним 6 і натиснути Create
для створення файлу ваг. Натиснути Done для того, щоб повернутися до
стандартного інтерфейсу.

За допомогою критерію k-
найближчих сусідів буде
встановлено точне число сусідів (k, у
нашому випадку – 6). Це можна
перевірити, відкривши файл, в якому
знаходяться ваги (Poroy_dist_k.gwt):

0111 Poroy1 N
1 2             1.1
1 15      1.36014705
1 3             1.9
1 33      2.30867928
1 27      2.69072481
1 38      2.78926514
2 15            0.8
2 3              0.8
2 1              1.1

Рис. 10.4. Властивості зв'язності за методом
найближчого сусіда
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2 27      2.01246118
2 33      2.23606798
2 17      3.13049517
3 2              0.8
3 15      1.13137085
3 27      1.80277564
3 1               1.9
3 17      2.44131112
3 33      2.50599282
(Фрагмент)

Як ми бачимо, для кожного спостереження встановлено точно по 6
найближчих сусідів. Можливо також побудувати гістограму зв'язності (рис. 10.4).
Ця гістограма зв'язаності не дуже інформативна, але вона підтверджує, що для
кожного спостереження установлено 6 найближчих сусідів.

Питання
1. Для яких типів просторових об’єктів можуть застосовуватися ваги,

засновані на відстані?
2. Від чого буде вимірюватися гранична відстань для полігональних об’єктів

при визначені ваг, заснованих на відстані?
3. Як встановити оптимальне значення граничної відстані?
4. Чи враховується взаємне розташування між об’єктами при визначені

просторових ваг за методом k-найближчих сусідів?
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Вправа 11. Просторово залежні змінні

11.1. Цілі

У вправі описаний спосіб створення просторово залежною змінної та
застосування її для діаграми розсіювання Морана.

Наприкінці вправи ви повинні знати як виконати:
– створення просторово залежної змінної для даного файлу просторових

ваг;
– використовувати просторово залежну змінну для створення діаграми

розсіювання Морана «вручну».

11.2. Створення просторово залежної змінної
Просторово залежна змінна визначається як сума просторових ваг

помножених на числові значення змінної у сусідніх об'єктів. Ці змінні мають
велике значення в аналізі просторових даних. Програма GeoDa обчислює ці змінні
у фоновому режимі, тому в ряді випадків їх обчислювати явно немає
необхідності. Однак, може виникнути потреба отримати просторово залежні
змінні в явному вигляді для застосування в статистичному аналізі.

Обчислення просторово залежних змінних є однією з функцій програми
GeoDa, яка знаходиться в розділі Table.

Почати роботу слід з того, що завантажити файл Data.shp (дані по
врожайності кукурудзи і кліматичних параметрів у Дніпропетровській області).
Перш ніж почати операції в розділі Table необхідно переконатися, що
завантажено файл просторових ваг. Відкрити файл ваг result.gal з меню Tools →
Weights → Open, або натиснути на піктограмі Open weight matrix з палітри
інструментів.

 Рис. 11.1. Відкриття файлу просторових ваг

Після цього всі установки виконані для того, щоб почати обчислення про-
просторово залежної змінної.
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Відкрити таблицю даних (натиснути на піктограмі Table на панелі
інструментів) і натиснути правою кнопкою миші, після чого у спливаючому меню
вибрати Field Calculation.

Рис. 11.3. Опція Field Calculation

В діалозі Field Calculation вибрати закладку Lag Operations (рис. 11.4). У
поле Result внести ім'я нової змінної, в якій будуть зберігається результати
обчислень (Lag_Temp). Поле Weight files залишити без змін (у ньому вже вказано
шлях до файлу просторових ваг, встановлений раніше). У полі Variables вибрати
змінну Темп_май_1 (середня температура по районах Дніпропетровської області в
травні 1967 року). Натиснути Ок.

Рис. 11.2. Вибір файлу
просторових ваг
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Рис. 11.4. Опція Lag Operations

Для файлів просторової суміжності, таких як result.gal, просторово залежні
змінні представляють собою середнє значення сусідніх спостережень.
Переконатись в тому, що значення просторово залежної змінної для
Широківського району (16,55) є середнім сусідніх з ним районів – Криворізького
(16,41) та Апостолівського (16,69).

11.3. Просторова автокореляція
У класичній статистиці просторове розташування не береться до уваги так

як вважається, що випадкова величина є випадковою вибіркою з генеральної
сукупності, при чому окремі випадки не пов’язані між собою, у тому числі і
просторово. У реальності об’єкти, або їх властивості, або ознаки, які можуть бути
компонентами досліджуваних змінних, розташовані у просторі та залежать від
свого місцеположення. Ця залежність виражається у вигляді такої властивості, як
автокореляція. Просторово автокорельована змінна характеризуються тим, що
чим ближче розташовані у просторі компоненти (випадки) змінної, тим більш
подібними значеннями вони характеризуються. Об’єкти або їх характеристики,
розташовані у просторі, можуть бути просторово неавтокорельовані та таким
чином відповідати умовам застосування підходів класичної статистики. Існують
декілька статистик (а точніше, геостатистик), щоб відрізнити просторово
автокорельовані зміни від просторово неавтокорельованих змінних. До їх числа
належить I-статистика Морана.

У діаграмі розсіювання Морана у якості вісі абсцис використовується
змінна, яка нас цікавить, а по осі ординат розміщується похідна від неї
просторово залежна змінна. Діаграма Морана може бути побудована
автоматично, але після розрахунку змінної Log_Temp це можна зробити
«вручну».

Почати побудову графіка через меню Explore → Scatter plot або натиснути
на піктограмі. У діалозі вибору змінних вказати у вікні зліва (1st Variable) змінну
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Log_Temp, а у вікні справа (2st Variable) – Темп_май_1. Натиснути Ок і отримати
графік (рис. 11.5).

Рис. 11.5. Діаграма Морана побудована як регулярна діаграма розсіювання

Кут нахилу прямої являє собою I-статистику Морана для змінної
Темп_май_1, що ґрунтується на тураподібній зв'язності. Для перевірки цього
запустити модуль побудови статистики Морана (піктограма Univariate Moran на
панелі інструментів) і побудувати статистику для змінної Темп_май_1. I-
статистика Морана і кут нахилу лінії регресії будуть збігатися. Тим не менш,
рисунок 11.5 не є просторовим графіком і тому не має жодних засобів для
перевірки значимості отриманої статистики.

Питання
1. Як визначається просторово залежна змінна?
2. Від чого залежить значення просторово залежної змінної?
3. Існує одна або декілька просторово залежних змінних?
4. Чим характеризується просторово автокорельована змінна?
5. Як побудувати діаграму розсіювання Морана?
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Вправа 12. Глобальна просторова автокореляція

12.1. Цілі
У вправі розглядається аналіз просторової автокореляції для одновимірного

випадку та діаграма розсіювання Морана.
Наприкінці вправи ви повинні знати як виконати:
– створення діаграми Морана для опису одномірної просторової

автокореляції;
– оцінку статистичної значущості автокореляції шляхом пермутаційного

тесту;
– побудову довірчого інтервалу;
– брашинг діаграми Морана;
– збереження просторового лага і стандартизованих значень.

12.2. Діаграма розсіювання Морана
У цій вправі ми будемо працювати з даними про просторову мінливість

біомаси фітоценозу і властивостей техноземів (дерново-літогенні ґрунти на
лесоподібних суглинках) на експериментальній ділянці по рекультивації земель
ДДАУ (м. Орджонікідзе). Для збору даних була закладена регулярна сітка з
інтервалом осередків 2 м. Сітка складається з 8 трансект по 20 проб у кожній
(всього 160 проб).

Завантажити файл lessi.shp зі змінною N в якості ключової. Результуюча
карта показана на рисунку 12.1.

Рис. 12.1. Базова карта даних ділянки рекультивації земель
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Почати побудову діаграми Морана можна натиснувши на піктограму
Univariare Moran на панелі інструментів, або через меню Space → Univariare
Moran (12.2), після чого з'явиться діалог вибору змінних (рис. 12.3).

Рис. 12.2. Вибір функції побудови діаграми Морана

Вибрати змінну «> 10» (частка агрегатної фракції з розміром частинок
більше 10 мм) і натиснути Ок.

Рис. 12. 3. Діалог вибору змінних для побудови діаграми Морана

Далі з'явиться діалог вибору файлу з просторовими вагами (рис. 12.4).



69

Рис. 12.4. Діалог вибору файлу з просторовими вагами для побудови діаграми
Морана

Вибрати файл і натиснути Ок. З'явиться діаграма Морана (рис. 12.5).

Рис. 12.5. Діаграма Морана
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Зазначимо, що вісь ординат названа w_> 10 і являє собою просторово
залежну змінну, яка є похідною від змінної, розташованої як вісь абсцис на
діаграмі Морана. Таким чином, просторово залежна змінна отримана без її
обчислення у явному вигляді. Змінна «> 10» представлена по осі абсцис в
стандартизованому вигляді, тобто в одиницях середньоквадратичного відхилення
(будь-яке спостереження, яке перевищує 2 стандартних відхилень зазвичай
відносять до викидів).

Графік також представлений у такому вигляді, що в його центрі знаходиться
початок координат, тому чітко позначені чотири квадранти. Кожен квадрант
відповідає різним типам просторової автокореляції: розміщення хмари даних у
правому верхньому (великі-великі значення) і лівому нижньому (малі-малі
значення) квадрантах відображає позитивну просторову автокореляцію, а
розміщення хмари даних в лівому верхньому (малі-великі значення) і правому
нижньому (великі-малі значення) квадрантах – негативну автокореляцію.

Число, наведене у верхній частині діаграми (0,1131), є I-статистикою
Морана. Для діаграми Морана може бути активна функція Exclude Selected.
Включити опцію Options → Exclude Selected Off і відстежити, як змінюються
значення кута нахилу прямої в залежності від того, які спостереження
виключаються з аналізу.

Процедура брашинга також може бути застосовна до діаграми Морана.
Проміжні результати, які використовувалися для побудови діаграми

Морана, можуть бути збережені в поточну таблицю даних. Клацнути правою
клавішею на діаграмі після чого з'явиться спливаюче меню, в якому вибрати Save
Results (рис. 12.6).

Рис. 12.6. Опція збереження результатів для діаграми Морана
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Після цього з'явиться діалог вибору змінних для збереження (рис. 12.7).

Рис. 12.7. Діалог вибору змінних для збереження
При збереженні нових змінних потрібно мати на увазі, що довжина їх імен

не повинна перевищувати 12 знаків.

12.3. Статистична значимість
Оцінка значущості I-статистики Морана (достовірності відмінностей

знайденої оцінки від нуля) ґрунтується на процедурі випадкової пермутації
(перестановки), при якій відбувається повторний перерахунок статистики для
того, щоб отримати розподіл для порівняння. Отримана статистика порівнюється
з розрахованим в результаті пермутації розподілом і обчислюється рівень
псевдозначимості.

Обчислення статистичної значимості слід почати зі клацання на області
діаграми правою кнопкою миші. З'явиться спливаюче вікно, в якому вибрати
Select Randomization> 999 (рис. 12.8) після чого буде побудована гістограма
(рис. 12.9).

Рис. 12.8. Діалог виклику процедури рандомізації для діаграми Морана
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На додаток до емпіричного розподілу для порівняння (коричневі стовпці) і
статистики (жовтий стовпець) на цьому графіку показана кількість пермутацій і
рівень псевдозначимості (у лівому верхньому куті), а також і значення статистики
(0,11), її теоретичне середнє (E [I] = –0,0063), середнє (–0,0065) і стандартне
відхилення (+0,0053) емпіричного розподілу.

Рис. 12.9. Пермутаційний емпіричний розподіл для I-статистики Морана

Натиснути Run для перевірки чутливості результатів даної пермутації.
Зазвичай, при 999 пермутаціях результати будуть відрізнятися не дуже. При
меншій кількості пермутацій, наприклад 99, результати можуть відрізнятися
значно.

У нашому випадку р-рівень становить 0,0160, що свідчить про значущий
рівень відмінності спостережуваної просторової структури від випадкової
альтернативи, яка сгенерована у результаті випадкових перестановок результатів
спостереження. Таким чином, просторове варіювання вмісту агрегатної фракції
розміром > 10 мм характеризується певним рівнем просторової автокореляції. Цей
результат надає можливості обґрунтовувати гіпотези про причини наявності
просторової автокореляції.

Застосування різних стратегій оцінювання матриці просторового зв’язку
дозволяє дослідити природу автокореляції. У залежності від обраної матриці
просторового зв’язку результати I-статистики Морана будуть відмінні, так як
просторова залежність має визначені просторові межі, які обумовлені природою
чинників, які призвели до наявності автокореляційних просторових патернів.
Ступінь сусідства (тураподібний або ферзеподібний критерії просторової
суміжності або кількість обраних сусідів), порядок суміжності та його тип
(кумулятивний або чистий) дозволяють більш об’ємно висвітлити природу
автокореляції та ґрунтовно підійти до її інтерпретації.
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Дещо інший спосіб візуалізувати значимість статистики Морана полягає в
тому, щоб накреслити довірчий інтервал, який може бути отриманий в результаті
рандомізації. Довірчий інтервал, обмежений лініями, відповідає 2,5 і 97,5
персентілям емпіричного розподілу і таким чином охоплює 95 % емпіричного
розподілу I-статистики Морана.

Натиснути правою клавішею на області діаграми Морана і в діалоговому
меню вибрати опцію Envelope Slope ON (рис. 12.10).

Рис. 12.10. Діалог виклику процедури побудови довірчого інтервалу

Після цього на діаграмі Морана з'являться лінії, які позначають довірчий
інтервал. Якщо пряма на діаграмі Морана знаходиться поза діапазону,
обмеженого лініями довірчого інтервалу, то варто відкинути нульову гіпотезу про
відсутність просторової автокореляції.

Питання
1. Як на діаграмі Морана розрізнити позитивну та негативну автокореляцію?
2. Як встановити статистичну значущість I-статистики Морана?
3. Просторово залежну зміну характеризує одна або декілька I-статистика

Морана?
4. Яку зміну характеризує одна I-статистика Морана?
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Вправа 13. Локальна просторова автокореляція

13.1. Цілі

Ця вправа розглядає уявлення про локальну просторову автокореляцію і
локальну статистику Морана зокрема.

Наприкінці вправи ви повинні знати як виконати:
– обчислення локальної статистики Морана і пов'язану з нею карту

значущості та кластерну карту;
– оцінку чутливості кластерної карти до кількості пермутацій та рівню

значимості;
– інтерпретацію уявлення про просторові кластери і просторові викиди.

13.1. Локальні та глобальні індикатори просторової асоціації

Просторова структурованість характерна для більшості екологічних
змінних, тому при їх кількісному описанні необхідно приймати до уваги
просторову автокореляцію. Про змінну говорять як про автокорельовану, якщо
можливо прогнозувати значення цієї змінної у деякій точці простору (або часу) по
відомій величині цієї змінної з іншої точки, положення якої в просторі (або часі)
відомі (Legendre, Fortin, 1989).

Автокореляція – це кореляція змінної самої із собою в просторі. Якщо
спостерігається перевищення значень деякої змінної вище рівня, який можна
припустити з погляду випадкового розподілу, то мова йде про позитивну
автокореляцію. Навпроти, якщо значення змінної нижче випадкового рівня, те це
негативна автокореляція.

Автокореляція не є однаковою у всіх інтервалах відстаней між точками.
Найбільш часто для екологічних даних спостерігається позитивна автокореляція
на малих інтервалах між точками, тобто просторово близькі точки
характеризуються подібними значеннями екологічних характеристик. В умовах
градієнту позитивна автокореляція сполучається з негативною для більш довгих
дистанцій, тобто віддалені точки розрізняються за своїми екологічними
показниками (Legendre, Fortin, 1989). Агрегована структура, що повторюється з
деяким інтервалом, буде показувати позитивну автокореляцію для дистанцій, що
відповідають проміжкам між центрами плям агрегацій. Негативна автокореляція
для малих дистанцій відбиває або явище уникання (що спостерігається для
регулярно розміщених рослин або одиночних тварин) або той факт, що крок
відбору проб (інтервал) занадто великий у порівнянні з розміром плям, так що
будь-яка дана агрегаційна пляма представлена не більш ніж однією пробою, тому
наступна проба завжди попадає в проміжок між плямами. Необхідно відзначити,
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що якщо автокореляція не виявлена для даного масштабу, з цього не виходить, що
її немає для іншого масштабного рівня (Legendre, Fortin, 1989 ).

Просторова автокореляція призводить до порушення припущень, на основі
яких будується застосування класичних статистичних методів виявлення зв'язку
між змінними. У випадку просторово скорельованих даних, виявлення кореляції
не завжди свідчить про реальну її наявність. Кореляція може бути наслідком
загального градієнту, що впливає на дві досліджувані величини (Rossi, 1996).

Для виявлення автокореляції використають коефіцієнти Морана (Moran,
1950) і Джери (Geary, 1954). Коефіцієнт Морана I може бути знайдений за
формулою:
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Коефіцієнт Джері c розраховується по формулі:
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Дані групуються в класи відстаней d, у такий спосіб yi і yj перебувають на
відстані d. Параметр wij є ваговою функцією, що приймає значення 1, якщо точки
належать до одного класу дистанцій і 0 – у зворотному випадку. Параметр W є
сумою wij, тобто представляє число пар, на підставі яких розраховується
коефіцієнт для інтервалу d. Позитивні значення індексу Морана й значення менше
1 для індексу Джері відповідають позитивній автокореляції.

Графік коефіцієнтів автокореляції проти класів відстаней називаються
корелограмою. Кожний коефіцієнт може бути протестований на статистичну
значимість. Форма корелограми надає інформацію про просторову структуру
досліджуваного показника. Характерні форми корелограм пов'язані з певними
типами просторового розподілу ознак (Legendre, Fortin, 1989). Однак у цілому,
цей зв'язок неоднозначний тому вивчення корелограми повинне бути проведене з
картографічним відображенням ознаки.

Локальні індикатори просторової асоціації (Local indicators of spatial
association – LISA) дають можливість оцінити внесок окремих спостережень у
глобальні показники, як, наприклад, індекс Морана. Локальні індикатори
просторової асоціації відповідають таким критеріям:

– для кожного спостереження вони вказують на ступінь і значимість
згущення (кластеризації) інших спостережень поблизу даного із близькими
значеннями оцінюваної характеристики;

– сума індикаторних значень за всіма спостереженнями пропорційна
глобальним характеристикам просторової зв’язності (Anselin, 1995).

Часто застосовують такі коефіцієнти локальної просторової асоціації, як G*-
статистика Гетіса-Орда та I-статистика Морана. Необхідно відзначити, що ці
статистики оцінюють дещо різні аспекти просторової асоціації. Для статистики
G* високі значення вказують на просторову асоціацію високих значень ознаки, а
негативні – низьких значень. Для I–статистики високі значення вказують на
кластеризацію близьких значень ознаки, а негативні – на кластеризацію різних
значень.
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13.3. LISA-карти
Для ілюстрації функції локальної просторової автокореляції необхідно

завантажити файл Data.shp. Також необхідний файл просторових ваг
result_cumul.GAL. Запустити локальну функцію Морана з меню Space →
Univariate LISA або натиснути на відповідну піктограму в палітрі інструментів.
Буде викликаний відомий діалог вибору змінних. Вибрати змінну Осад_апр_1
(кількість опадів по районах в квітні 1967 р.). Натиснути Ок. Вибрати файл
просторових ваг. Натиснути Ок. З'явиться спливаюче меню, де можна вибрати
різні види результатів аналізу (рис. 13.1).

Рис. 13.1. Вікно вибору результатів аналізу LISA

Натиснути Ок. З'являться результати аналізу, які були відзначені галочками
(рис. 13.1).

На карті рівнів значимості локальної просторової автокореляції (рис. 13.2)
градаціями зеленого кольору показані значущі локальні статистики Морана (р-
рівні наведені в легенді).

Рис. 13.2. Карта рівнів значимості локальних статистик Морана
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Отримані Вами результати можуть дещо відрізнятися від тих, які приведені
на рисунку 13.2, так як перша карта ґрунтується на 99 пермутаціях прийнятих за
замовчуванням. Наведена карта є результатом 9999 пермутацій щоб уникнути
зайвої чутливості результатів.

Можливо, найбільш корисним графіком є так звана кластерна карта LISA
(рис. 13.3).

Рис. 13.3. Кластерна карта LISA

Ця карта надає вельми подібну інформацію з тією, яка може бути отримана
від карти значимості локальних статистик Морана (насправді ці дві карти дуже
скоординовані). Однак кластерна карта кольором відображає характер
автокореляції на тих ділянках, де вона є статистично значущою. Чотири коди
показані в легенді: темно-червоний колір відповідає значенням високі-високі,
темно-синій – низькі-низькі, рожевий – високі-низькі, світло-синій – низькі-
високі. Ці чотири категорії відповідають чотирьом квадрантам діаграми Морана.
Це можна перевірити виділяючи спостереження з одним кольором і зіставляючи
їх з розташуванням на діаграмі Морана.

Наступним результатом аналізу є бокс-плот для розподілу локальних
статистик Морана серед спостережень (13.4). Цей графік має технічний інтерес
для ідентифікації локалітетів, які характеризуються значним автокореляціними
особливостями.

Глобальна I-статистика Морана являє собою середнє значення локальних
статистик Морана. Отже, якщо розподіл цих локальних статистик дуже
асиметричний, або в розподілі спостерігаються кілька спостережень з дуже
великими значеннями, то інтегральний показник може бути невірним, або дуже
чутливим до кількох спостережень.

Деякі проміжні результати обчислення локальних автокореляційних
статистик можуть бути додані до таблиці даних. Це можна зробити клацанням
правої клавіші миші на будь-якій із карт або вибрати з меню Options → Save
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Results. З'явиться діалог, у якому можна вказати імена змінних для локальної
статистики Морана (Lisa indexes), індикатора типу кластеру для статистично
достовірних локалітетів і р-рівнів.

Рис. 13.4. Бокс-плот розподілу локальних статистик Морана

Карта рівнів значущості та кластерна карта після розрахунків генеруються
на підґрунті дуже швидких розрахунків при використанні 99 пермутацій і рівні
значущості, що прийнятий за замовчуванням, рівним 0,05. У багатьох випадках це
хороша апроксимація у першому наближенні, проте є дуже чутливою до
властивостей конкретної рандомізації. Для того, щоб отримати більш стійкий
результат, хорошим прийомом є збільшення числа пермутацій до 999 або до 9999.

Для цього на карті рівнів значущості або кластерної карті клацнути правою
кнопкою і в меню вибрати Randomization → Other і вибрати бажане число
пермутацій 9999. Натиснути Ок після чого відбудеться деяка зміна значущості
локальної статистики Морана.

13.4. Просторові кластери і просторові викиди
Високі-високі і низькі-низькі локалітети (позитивна автокореляція) зазвичай

називаються просторовими кластерами, у той час як високі-низькі і низькі-
високі локалітети (негативна просторова автокореляція) позначена як просторові
викиди. У той час як викиди є окремими локалітетами за визначенням, це не вірно
щодо кластерів.

Слід мати на увазі, що так звані просторові кластери, представлені на
кластерній карті, представляють тільки ядро кластера  (рис. 13.5).
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Рис. 13. 5. Просторові кластери (опади у березні 1967). Зліва – кластер менше-
менше, праворуч – кластер більше-більше

Кластер ідентифікується як такий в тому випадку, якщо значення в даному
локалітети (велике чи мале) є більш близьким до значень у сусідів (що в
інтегрованій формі відображається зваженим середнім сусідніх значень, або
просторовим лагом), ніж у випадку просторової випадковості. Будь який
локалітет, для якого справедлива ця умова, позначений на кластерній карті. Однак
сам кластер простягається також і на сусідні локалітети.

Питання

1. Яку зміну можна назвати автокорельованою?
2. Як залежить автокореляція від відстані для екологічних даних?
3. Як залежить автокореляція від масштабного рівня?
4. Як впливає автокореляція на припущення, на яких будується

застосування класичних статистичних методів виявлення зв’язку між
змінними?

5. Які статистики (коефіцієнти) використовують для виявлення
автокореляції?

6. Які можливості надають локальні індикатори просторової асоціації
(LISA)?

7. Яку інформацію можна одержати з кластерних карт LISA?
8. Які утворення називаються просторовими кластерами?
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Вправа 14. Двовимірна просторова кореляція

14.1. Цілі

Вправа зосереджена на розширенні застосування діаграми Морана і карт
LISA для двовимірної просторової асоціації, окремим випадком якої є
просторово-часовий зв'язок.

Наприкінці вправи ви повинні знати як виконати:
– створення та інтерпретацію двовимірної діаграми Морана;
– створення матриці діаграм розсіювання Морана;
– інтерпретацію різних форм просторово-часових асоціацій;
– створення та інтерпретацію двовимірних LISA-карт.

14.2. Двовимірна діаграма розсіювання Морана
Для виконання вправи завантажити проект Data.shp.
Функцію побудови двовимірної діаграми Морана можна запустити через

меню Space → Multivariate Moran, або натиснувши на відповідну піктограму. Ця
дія викличе меню вибору змінних (рис. 14.1).

Рис. 14.1. Меню вибору змінних для побудови двовимірної діаграми Морана

Для аналізу потрібно вибрати дві змінні. Змінна в лівому вікні (Y) є
просторово залежною, а змінна в правому вікні (Х) – не є просторово залежною.
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Вибрати змінну Осад_апр_1 (опади у квітні 1966 року) в лівому вікні, а змінну
Осад_апр_2 (опади у квітні 1967 року) – у правому. Натиснути Ок, після чого
з'явиться діалог вибору файлу з просторовими вагами. Вибрати файл
result_cumul.GAL і натиснути Ок. З'явиться двовимірна діаграма Морана
(рис. 14.2).

Рис. 14.2. Двовимірна діаграма Морана: опади у квітні 1967 року проти сусідів в
1966 році

Двовимірна діаграма Морана відображає те, що опади в квітні 1967 р.
скорельовані з опадами у квітні 1966, які представлені як середньо зважені
значення сусіднього оточення для кожного спостереження.

Для отриманого графіка застосовні всі раніше описані функції для діаграми
Морана (рандомізація, побудова довірчого інтервалу, збереження проміжних
результатів). Виконується функція Exclude Selected для полегшення процедур
брашинга і зв'язування.

14.3. Просторово-часова кореляція
Відзначимо, що в розглянутому прикладі порівнюється одна й та ж змінна,

але виміряна в різні часові періоди. Таким чином, просторово-часова кореляція
розглядається як особливий випадок загальної двовимірної просторової кореляції.
Проте, зв'язок, який представлений на рисунку 14.2 не є єдиним, який заслуговує
уваги. Вельми цікавим є виділення ролі х-змінної і просторової компоненти у
формуванні кореляційного зв'язку. Виконати побудову двовимірної діаграми
Морана за змінною Осад_апр_2 як абсциси, а змінної Осад_апр_1 – як ординати.
Результат представлений на рисунку 14.3.
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Рис. 14.3. Двовимірна діаграма Морана: опади у квітні в квітні 1966 року проти
сусідів в 1967 році

Графік відображає кореляцію опадів у квітні 1966 року із середнім
значенням кількості опадів для сусідніх локалітетів в 1967 році.

Кореляцію, представлену на рисунку 14.2 можна розглядати як внутрішню
дифузію (від сусідів у сьогоденні до ядра в майбутньому), а на рисунку 14.3 – як
зовнішню дифузію (від ядра в сьогоденні до сусідів у майбутньому). Кожна з
діаграм є слабко відмінним відображенням просторово-часових взаємозв'язків.

Просторово-часовий взаємозв'язок може бути розкладений на такі
компоненти, як чиста просторова автокореляційна компонента, яка описується
одновимірними діаграмами Морана (рис. 14.4) і на чисту часову компоненту, яка
описується кореляційної діаграмою (рис. 14.5).

14.4. Двовимірна LISA-карта
Двовимірна LISA-карта являє собою безпосередній розвиток LISA-підходу

для випадку двох різних змінних.  Запустити цю функцію з меню Space  →
Multivariate LISA, або натиснути на відповідну піктограму (рис. 14.6). Після цього
з'явиться діалогове меню вибору змінних. Вибрати змінну Осад_апр_1 по осі
ординат (Y-змінну), а Осад_апр_2 – по осі абсцис (Х-змінну). Натиснути Ок. Далі
з'явиться вікно вибору файлу просторових ваг. Вибрати result_cumul.GAL.
Натиснути Ок. У наступному вікні вибрати Cluster Map. Натиснути Ок.
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Рис. 14.4. Одномірні діаграми Морана

Рис. 14.5. Кореляційна діаграма між опадами у квітні 1966 і 1967 рр.

Рис. 14. 6. Багатовимірний LISA-аналіз
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Двовимірна кластерна діаграма показана на рисунку 14.7. Зазначимо, що
наведена діаграма показує просторовий взаємозв'язок між опадами у квітні
1967 р. і середнім значенням цього показника у сусідніх районах в квітні 1966 р.

Рис. 14.7. Двовимірна кластерна діаграма

З наведених на діаграмі даних видно, що для східної частини області
характерно сполучення відносно низьких рівнів опадів у порівнянні із західною
частиною області, де сполучаються високі рівні опадів.

Питання

1. Яку інформацію можна одержати з двовимірної діаграми Морана?
2. Яким чином можна дослідити просторово-часову кореляцію?
3. Як визначається внутрішня дифузія при оцінці просторово-часової

кореляції?
4. Як визначається зовнішня дифузія при оцінці просторово-часової

кореляції?
5. Яку інформацію можна одержати з двовимірної LISA-карти?
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Вправа 15. Основи просторової регресії

15.1. Цілі

У вправі починається розгляд можливостей проведення просторового
регресійного аналізу в програмі GeoDa.

Наприкінці вправи ви повинні знати як виконати:
– установку специфікацій для лінійної регресійної моделі;
– оцінювання регресійної моделі методом найменших квадратів (МНК);
– збереження результатів МНК в файл;
– додавання передбачених значень і залишків у таблицю даних;
– створення карти з передбаченими значеннями і залишками;
– установку специфікацій для регресійного аналізу поверхні тренда;
– створення та інтерпретацію регресійного діагностичного графіка;
– діагностику регресійної моделі на предмет мультиколінеарності,

відхилення від нормальності і гетероскедастичності;
– діагностику регресійної моделі з позиції просторової автокореляції;
– вибір альтернативних варіантів просторової регресійної моделі

ґрунтуючись на результатах просторової автокореляційної діагностики.

15.2. Стандартна лінійна регресія – метод найменших квадратів

Головною задачею лінійного регресійного аналізу є знаходження лінійного
відношення між залежною змінною і сукупністю пояснювальних змінних
(регресорів, або предикторів):

y = X β + ε,
де y – залежна змінна, X – регресори, β – регресійні коефіцієнти, ε – залишки
(різниця між передбаченими значеннями y і спостережуваними).

Вважається, що оцінювання параметрів регресійної моделі методом
найменших квадратів є найкращим лінійним незміщеним оцінюванням (Best
Linear Unbiased Estimator – BLUE). Метод найменших квадратів оцінює β шляхом
мінімізації суми квадратів помилок передбачення. Для того, щоб отримати
властивості кращої незміщеної оцінки і отримати довірчі інтервали оцінок
регресійних коефіцієнтів, повинні виконуватися деякі вимоги до випадкової
помилки регресійної моделі. Ці вимоги включають:

– випадкова помилка повинна мати середнє, яке дорівнює нулю (тобто не
повинно бути систематичної помилки або зсуву);

– випадкова помилка повинна мати постійну дисперсію щодо інших змінних
і бути некорельованою;

– випадкова помилка повинна мати нормальний розподіл.
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15.3. Просторова залежність

Ці умови не завжди можуть дотримуватися на практиці. Коли значення
ознаки, яке спостерігається в одному місці залежить від значення, яке
спостерігається в іншому сусідньому місці, має місце просторова залежність.
Просторові дані можуть демонструвати просторову залежність, яку можна
представити у вигляді таких членів регресійного рівняння, як змінна (X β), або
помилка (ε).

Чому може спостерігатися просторова залежність? Є дві головні причини.
По-перше, збір даних для спостережень, пов'язаних з просторовими одиницями,
може відображати помилку вимірювання. Це буває тоді, коли границі, у межах
яких збирається інформація, не точно відображають природу процесів, що лежать
в основі досліджуваного явища.

Друга причина для просторової залежності полягає у тому, що просторовий
вимір досліджуваних характеристик є важливим аспектом явища. Наприклад,
міграція організмів або потоки поживних речовин в екосистемах мають чітко
виражену просторову складову.

Існують два первинних типи просторової залежності.
1. Просторова помилка – компонента, що описує помилку, корелює для

різних просторових ділянок (рис. 15.1, 1).
У разі наявності просторової помилки, при застосуванні методу найменших

квадратів порушується умова нескорельованих залишків. Як результат, оцінки
параметрів регресії будуть неспроможні.

2. Просторовий лаг – залежна змінна y в місці i зазнає впливу незалежної
змінної як у місці i, так і в місці j (рис. 15.1, 2).

1. Просторова помилка                     2. Просторовий лаг

Рис. 15.1. Типи просторової залежності

У разі просторового лага при застосуванні методу найменших квадратів для
оцінки параметрів регресії, припущення про нескорельовані залишки порушено.
Крім того, порушено припущення про незалежні спостереження. Як результат,
оцінки регресії будуть неспроможні і зміщені.
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Рис. 15.2. Діалог установок
регресійного аналізу

15.4. Установка специфікацій просторової регресії

У програмі GeoDa запуск регресійного аналізу може бути проведений без
завантаження робочого проекту. Аналіз можна запустити з меню Methods →
Regress, після чого необхідно вказати вихідний для аналізу файл (у нашому
випадку Lessi.dbf), або, якщо проект відкритий, безпосередньо з меню Regress.
Буде викликаний діалог установок результатів регресійного аналізу (рис. 15.1).

Ріс.15.1. Діалог заголовків результатів регресійного аналізу

У цьому діалозі можна вказати
назву файлу, в якому будуть
знаходиться результати аналізу, а
також вибрати ті статистики, що
заносяться в результуючий файл.
Файл, занесений у вікно Output file
name, буде містити результати
аналізу в форматі RTF (rich text
format), який може бути відкритий в
програмі Microsoft Word або
Wordpad, але не Notepad.
Запропоноване за замовчуванням ім'я
файлу Regression.OLS можна
замінити на інше зручне. Натиснути
Ок після чого з'явиться діалог
установок регресійного аналізу
(рис. 15.2).

У діалоговому вікні можуть
бути встановлені залежна і змінні-
предиктори, файл просторових ваг і
тип регресійної моделі.
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У даному випадку ми обмежимося тільки на оцінюванні регресії за
допомогою класичної моделі (Classic) і не будемо визначати файл ваг.

Спочатку виділимо змінну FM (фітомаса) як залежну. Для цього виділимо
цю змінну у вікні Select Variables після чого слід натиснути на піктограму > біля
вікна Dependent Variable. Подібним чином потрібно вказати змінні-предиктори
(Cover – проективне покриття рослинності, ЕС – електрична провідність
технозему, 5, 10, ..., 50 – твердість на глибині 5 см, 10 см, ..., 50 см, 10_7, 7_5, ...,
<025 – агрегатні фракції розміром 7–10, 5–7, …, < 0,25 мм).

Зазначимо, що опція, включити константу, прийнята за замовчуванням. Цю
опцію можна відключити, якщо є вагомі для цього підстави.

Для виконання регресійного аналізу натиснути кнопку Run. З'явиться
індикатор виконання операції, після чого нижче індикатора активізується кнопка
Done. На цьому етапі можна закрити вікно виконання аналізу, натиснувши на
кнопку Done. Однак, якщо є необхідність зберегти передбачені регресійної
моделлю значення та залишки в таблицю даних, то спочатку потрібно натиснути
на кнопку Save. У поточній версії програми це єдиний спосіб зберегти результати
обчислень.

Якщо натиснути на кнопку Save з'явиться вікно збереження результатів
регресійного аналізу (рис. 15.3).

Рис. 15.3. Вікно збереження результатів регресійного аналізу.

Можна прийняти пропоновані за умовчанням імена нових змінних, де
будуть перебувати передбачені значення (Predicted Value) і залишки (Residual),
або ввести інші бажані назви. Слід нагадати, що для того, щоб нові змінні були
перманентними (постійними) їх потрібно зберегти в новому файлі під іншим
ім'ям.

15.5. Результати регресійного аналізу
Натиснути Ок, після чого з'явиться вікно з результатами регресійного

аналізу. У верхній частині вікна знаходяться деякі підсумкові характеристики
моделі. Після цих даних знаходиться перелік назв змінних з оцінками регресійних
коефіцієнтів, стандартною помилкою, t-статистикою і рівень значимості. Далі
наводяться статистики для діагностики моделі.
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REGRESSION
SUMMARY OF OUTPUT: ORDINARY LEAST SQUARES ESTIMATION

Data set            : Lessi
Dependent Variable  :          FM  Number of Observations:  160
Mean dependent var  :     62.5812  Number of Variables   :   21
S.D. dependent var  :     23.1388  Degrees of Freedom    :  139

R-squared           :    0.553413  F-statistic           :     8.61249
Adjusted R-squared  :    0.489156  Prob(F-statistic)     :4.89467e-016
Sum squared residual:     38256.8  Log likelihood        :    -665.182
Sigma-square        :     275.229  Akaike info criterion :     1372.36
S.E. of regression  :       16.59  Schwarz criterion     :     1436.94
Sigma-square ML     :     239.105
S.E of regression ML:      15.463
-----------------------------------------------------------------------
    Variable    Coefficient     Std.Error    t-Statistic   Probability
-----------------------------------------------------------------------
    CONSTANT      63.82267       12.91882       4.940287    0.0000022
       COVER     0.8110793     0.08054175        10.0703    0.0000000
          EC      -1.00742      0.3700394      -2.722466    0.0073101
           5    0.08276532     0.05649878       1.464905    0.1452056
          10   -0.01877137     0.04459826     -0.4208991    0.6744817
          15   -0.07045468     0.01926373      -3.657375    0.0003606
          20    0.02822986     0.01785586       1.580986    0.1161541
          25  -0.002424424     0.01683909     -0.1439759    0.8857192
          30   -0.01994779     0.01649183      -1.209555    0.2285025
          35    0.01005111     0.01733456      0.5798309    0.5629658
          40   -0.02674744     0.01778866      -1.503624    0.1349470
          45    0.01743623     0.01835055      0.9501746    0.3436727
          50   0.006618802     0.01427471      0.4636734    0.6436099
        10_7      2.238289      0.9288498       2.409743    0.0172724
         7_5      -7.02704       1.329473      -5.285582    0.0000005
         5_3      2.812942      0.8969362       3.136167    0.0020895
         3_2     -0.264625       0.888871     -0.2977092    0.7663682
         2_1     0.3616216      0.4916218      0.7355688    0.4632310
        1_05   -0.02726773       1.382344    -0.01972572    0.9842845
      05_025    0.03314253       1.752788     0.01890846    0.9849681
        <025    -0.5595228       1.815146     -0.3082523    0.7583514
-----------------------------------------------------------------------

REGRESSION DIAGNOSTICS
MULTICOLLINEARITY CONDITION NUMBER   58.41227
TEST ON NORMALITY OF ERRORS
TEST                  DF          VALUE            PROB
Jarque-Bera            2           6.675228        0.0355216

DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY
RANDOM COEFFICIENTS
TEST                  DF          VALUE            PROB
Breusch-Pagan test    20           7.052563        0.9965091
Koenker-Bassett test  20           12.79517        0.8859984
SPECIFICATION ROBUST TEST
TEST                  DF          VALUE            PROB
White                 230            N/A            N/A

У нашому прикладі у файлі результатів регресійного аналізу наведено ім'я
файлу даних (Data set) – Lessi, залежна змінна (Dependent Variable ) – FM, її
середнє значення (Mean dependent var) – 62,58, стандартне відхилення (S.D.
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dependent var) – 23,14, кількість спостережень (Number of Observations) – 160,
кількість змінних-предикторів (Number of Variables ) –  21, число ступенів
свободи (Degrees of Freedom) – 139.

Далі ліворуч наводяться статистики, які описують характеристики
регресійної моделі. Це статистика R2 (R-squared) – 0,55 (вказує на долю поясненої
дисперсії у рамках обраної регресійної моделі), скоригований R2 (Adjusted R-
squared)  – 0,49, сума квадратів залишків (Sum squared residual) – 38256,8,
залишкова дисперсія і оцінка стандартної помилки залишків як з корекцією з
урахуванням втрати числа ступенів свободи – сигма-квадрат (Sigma-square) –
275,23 і стандартна помилка регресії (S.E. of regression) – 16,59, так і без корекції
– Sigma-square ML (239,11) та SE of regression ML (15,46).

Праворуч наведена F-статистика нульової гіпотези, що всі регресійні
коефіцієнт моделі рівні нулю (8,61) і пов'язана з нульовою гіпотезою ймовірність.
Ця статистика включена для повноти уявлення, хоча вона практично завжди
вказує на відхилення нульової гіпотези, тому інформаційна цінність її невелика.

У результати регресійного аналізу включені міри, які дозволяють порівняти
результативність класичної моделі з цінністю просторових регресійних моделей.
Це логарифм подібності (Log likelihood) – –665,182, інформаційний критерій
Акаіке (AIC) – 1372,36, критерій Шварца (SC) – 1436,94. Ці три міри засновані на
припущенні про багатовимірну нормальність та відповідної функції подібності
для стандартної статистичної моделі.

Критерій Акаіке може бути знайдений за формулою AIC = –2 L + 2 K, де L –
логарифм подібності, K – число параметрів у моделі (у нашому випадку – 21).

Критерій Шварца може бути знайдений за формулою: SC = –2 L + K ln (N),
де ln – натуральний логарифм, N – число спостережень.

Чим більше логарифм подібності, тим краще прогностичні властивості
регресійної моделі. Для інформаційних критеріїв зворотна залежність – чим
менше значення, тим модель краще.

Якщо в діалозі установок регресійного аналізу були відзначені додаткові
опції (рис. 15.1), то запитана інформація буде також представлена у вікні
результатів аналізу.

15.6. Передбачені значення та карта залишків
Коли передбачені регресійної моделлю значення та залишки (різниця між

спостережуваними значеннями і отриманими в результаті моделі) значення
збережені в таблиці даних, з ними можна маніпулювати як з будь-якою іншою
змінною, включаючи побудову карт. Такі карти, які називаються картами
передбачених значень і карти залишків, дуже корисні для візуальної інспекції
типів просторової зміни досліджуваних ознак.

Карта передбачених значень може розглядатися як згладжена карта, в тому
сенсі, що передбачені значення виключають випадкову компоненту мінливості –
згладжують дані – яка не може бути пояснена за допомогою колективу
предикторів.
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Карта залишків може свідчити про систематичне завищення або заниження
оцінювання досліджуваної ознаки за допомогою регресійної моделі.

15.7. Регресія трендової поверхні
Завантажити файл Poroy_Polygon.SHP зі змінною Polyid в якості ключової

змінної. Файл містить інформацію про полігональне подання точкових об'єктів
(пориї сліпаків на ділянці степової цілини).

Рис. 15.4. Карта квантилів просторової мінливості електропровідності ґрунту на
пориях сліпаків

Ми проведемо регресійній аналіз трендової поверхні електропровідності
ґрунту на ділянці степової цілині. Моделі трендової поверхні характеризуються
тим, що в них у якості змінних-предикторів для передбачення поведінки змінної,
використовуються просторові координати об'єктів. Мі розглянемо як лінійній
тренд (змінні-предиктори x и y), так і тренд іншого порядку (змінні-предиктори x,
y, x², y², xy).

Із змінних, що необхідні для регресійного аналізу тренда, у файлі даних
представлені тільки x та y. Змінні, які є квадратами координат та їх добутком,
необхідно створити самостійно використовуючи функціональні можливості опції
Table.

Вибрати Field Calculation з меню Table. У вікні вибрати закладку Binary
Operations для обчислення квадратів и взаємного добутку координат об'єктів.
Наприклад, на рисунку 15.5. показано обчислення змінної x². Ім'я змінної, яка
буде знаходитися в таблиці даних, вноситися у вікно Result (X^2). Змінною 1
(Variables-1) обирається X, дія (Operators) – множення (Multiply), змінна 2
(Variables-2) – також X. Натиснути Ок і в таблиці даних буде внесена змінна X^2,
в якій будуть знаходитися квадрати змінної X.
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Рис. 15.5. Обчислення додаткових змінних для аналізу трендовой поверхні

Аналогічно можна обчислити змінні Y^2 і XY.
Викликати діалог регресійного аналізу (опція Regress в меню) і відзначити

опцію Moran's I z-value (рис. 15.6). Також можна вказати ім'я файлу з іншими
результатами, ніж запропоновані за замовчуванням, наприклад trend.rtf.

Рис. 15.6. Заголовок файлу результатів регресійного аналізу тренда (trend.rtf) і
установки результатів аналізу

Натиснути Ок і буде викликаний діалог регресійних специфікацій (рис.
15.7). У якості залежної змінної вибрати ЕС (електрична провідність ґрунту), в
якості змінних-предикторів – координати об'єктів X і Y.

Так як особливий інтерес представляє діагностика просторової
автокореляції, то необхідно вказати файл, який містить просторові ваги
(Poroy_dist_k.GWT – 6 найближчих сусідів). Далі натиснути Run для виконання
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аналізу. Перш ніж перевірити результати аналізу, слід натиснути на кнопку Save
для збереження проміжних результатів аналізу.

Рис. 15.7. Діалог регресійних специфікацій

Натиснути Ок для отримання вікна з результатами регресійного аналізу
(рис. 15.8).

Регресійна модель має порівняно не високі прогностичні можливості (R2 =
0,09). З двох вимірювань достовірний вплив здійснює тільки координата X (p =
0,003), що свідчить про закономірний тренд вздовж цієї осі: у напрямку зліва
направо вздовж пробної ділянки спостерігається тенденція (тренд) збільшення
електропровідності ґрунту (регресійний коефіцієнт біля координати Х в моделі
має позитивний знак). Для координати Y регресійний коефіцієнт статистично не
значущий (p = 0,156).
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Рис. 15.8. Вікно з результатами регресійного аналізу для лінійного тренда

Передбачене за регресійної моделі значення електропровідності може бути
збережено і представлено у вигляді поверхні лінійного тренду (рис. 15.9).

Рис. 15.9. Лінійний тренд зміни електропровідності ґрунту за даними регресійного
аналізу

Крім лінійного тренду, може бути проведений регресійний аналіз для
побудови квадратичного тренду (тренду другого порядку). Для цього у якості
змінних-предикторів потрібно вказати лінійні (x, y) і нелінійні (x², y², xy)
компоненти.
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Результати регресійного аналізу квадратичного тренду представлені на
рисунку 15.10.

Рис. 15.10. Вікно з результатами регресійного аналізу для квадратичного тренду

Квадратична модель володіє набагато більш високими прогностичними
властивостями (R2 = 0,20), ніж лінійна модель. На противагу лінійної моделі,
координата X ні в першому, ні в другому ступені не робить статистично
значимого впливу на досліджувану величину. Навпаки, координата Y значимо
впливає на електропровідність. Змінна, яка вказує на взаємний вплив координат Х
і Y (добуток Х та Y), не надає статистично достовірного впливу на
електропровідність ґрунту.

Поверхню тренда другого порядку можна відобразити на мапі. Для цього в
меню вибрати Map → Quantile як змінну, по якій буде побудована карта
квантілей, вибрати змінну з передбаченими моделлю значеннями. Одержана карта
представлена на рисунку 15.11.

Порівняння графічних відображень трендів досліджуваної змінної першого
та другого порядків (рис. 15.9 та 15.11) свідчить про те, що лінійний тренд
відображає тенденцію просторової зміни електропровідності у самих загальних
рисах. Збільшення порядку досліджуваного тренду призводить до більш точного
аналітичного відображення змінної (збільшення статистики R2 при переході від
тренду першого порядку до тренду другого порядку) та графічного відображення
(карта 15.11 більш детально відображає варіювання електропровідності).
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Тренд відображає наявність загальної у межах досліджуваної території
причини, яка приводить до формування просторової залежності у варіюванні
змінної. Загальний характер причини не дозволяє досить детально за допомогою
тренду відобразити просторове варіювання змінної, тому карта тренду досить
схематично представляє її.

Загальний характер та певна простота трендової моделі дозволяють
сформулювати гіпотези про природу трендових змінних-предикторів. На рисунку
15.9 вісь абсцис як статистично вірогідний предиктор є нічим іншим, як схилом
балки, вздовж якого відбувається закономірна зміна вологості верхнього шару
ґрунту а вслід за цим і його електричної провідності.

Рис. 15.11. Квадратичний тренд зміни електропровідності ґрунту за даними
регресійного аналізу

Тренди другого порядку моделюють просторові структури з точками
екстремуму (вигину або перегину), що дозволяє більш точно відображати більш
складні просторові патерни. Але у цьому випадку, а також при подальшому
збільшені порядку тренду, змістовно інтерпретувати компоненти регресійної
моделі стає майже неможливо. Інакше кажучи, ціною властивості точності ми
втрачаємо властивість загальності моделі.

Пошук тренду має наметі не тільки встановлення загальної закономірності
просторового варіювання змінної у межах дослідженої території, але й те, щоб ця
закономірність мала повторюваний характер у інших місцях простору. Тренди
високого порядку спроможні досить точно описувати просторові патерни, але
відповідні моделі, статистично вірогідні та з високим ступенем прогностичної
спроможності, будуть справедливі тільки у межах відповідного локалітету. Тому
якщо немає інших теоретичних передумов та описання здійснюється з
феноменологічних позицій, то треба обмежуватися пошуком трендів малих
порядків.
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15.8. Карта залишків

Якщо передбачені регресійною моделлю значення та залишки збережені в
таблиці даних, то вони стають доступними для всіх дослідницьких процедур у
програмі GeoDa. Це особливо корисно для створення діагностичних карт і
графіків. У нашому прикладі ми використовуємо змінні, в яких збережені
передбачені і залишкові значення електропровідності, отримані в результаті
застосування квадратичної регресійної моделі для виявлення просторового
тренду.

Для побудови карти залишків найбільш інформативною є карта
стандартного відхилення, так як вона чітко показує ділянки надмірної або
недооцінки досліджуваної ознаки за регресійною моделлю, а також величину
залишків, особливо тих, які перевищують два стандартних відхилення.

Вибрати Map → St.Dev і вказати змінну, в якій зберігаються залишки
регресійної моделі. Буде отримана карта, як наведено на рисунку 15.12.

Рис. 15.12. Карта залишків

Аналіз карти свідчить про наявність протяжних зон завищених прогнозів
рівня електропровідності (блакитний колір) і занижених прогнозів (помаранчевий
і червоний колір). Така «візуальна інспекція» дозволяє припустити наявність
просторової автокореляції, проте це припущення вимагає формального
підтвердження.

Також слід відзначити наявність декількох спостережень з дуже значними
залишками (темно-сині або темно-червоні ділянки). Це не дивно, так як тільки
координати об'єктів не можуть пояснити мінливість досліджуваної ознаки.
Виділення таких ділянок і зв'язування з іншими картами і графіками може
дозволити з'ясувати те, яка змінна повинна бути додана до колективу предикторів
для поліпшення властивостей регресійної моделі.
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Так, на рисунку 15.13 показано співвідношення між залишками
квадратичної трендової регресії і відношенням висоти порию сліпака до діаметру
порию (цей показник відображає відносний вік порию – чим він більший, тим
молодше віком).

Рис. 15.13. Залежність залишків регресійної моделі від відношення висоти до
діаметра пориїв

З рисунку видно, що при високому відношенні висота/діаметр порию
регресія робить систематично завищені прогнози. Таким чином, на тлі загальної
тенденції мінливості електропровідності, яка описується трендом другого
порядку, важливим фактором мінливості електропровідності ґрунту є риюча
діяльність ссавців. Основним результатом педотурбаційної активності є зниження
електропровідності.

Ще однією важливою особливістю, яку можна виявить за допомогою
графіків залишків,  є гетероскедастичність, або зміна дисперсії залишків в
залежності від іншої змінної. Як завжди для побудови графіка розсіювання,
вибрати Explore → Scatter Plot, по осі ординат вибрати залишки регресійної
моделі, по осі абсцис – передбачені значення (рис. 15.13).

На графіку такого типу слід перевірити наявність розподілу хмари даних,
яке б підпорядковувалося лійкоподібній формі, що може свідчити про залежність
між залишками і передбаченими значеннями. У даному випадку немає чіткої
картини, яка б свідчила про наявність гетероскедастичності. Однак у кожному
випадку потрібні формальні тести, які б підтверджували або спростовували
припущення, що отримані при візуальній інспекції відповідних графіків.

Замість передбачених значень можуть використовуватися інші змінні для
побудови графіків розсіювання.
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15.9. Мультиколінеарність, нормальність і гетероскедастичність

У першу групу діагностичних показників, які знаходяться у вікні
результатів регресійного аналізу, входять такі міри: умовне число
мультиколінеарності, тест на не-нормальність Жака-Бера, діагностичні тести на
гетероскедастичність (тести Бреуша-Пагана, Конкере-Бассетта і Уайта).

Результати діагностичних тестів для лінійної та квадратичної трендових
моделей представлені на рисунках 15.14 і 15.15.

Рис. 15. 13. Діаграма розсіювання залишки/передбачені значення трендового
регресійного аналізу

Розглянемо умовне число мультиколінеарності. Сам по собі цей показник не
є статистичним тестом, але може діагностувати проблеми стабільності результату
регресійного аналізу внаслідок мультіколінеарності (тобто змінні-предиктори
занадто скорельовані і не дають достатньо роздільної інформації). Зазвичай,
умовне число мультиколінеарності вище 30 свідчить про проблему.
В регресійному аналізі трендів це досить звичайне явище, тому що змінні-
предиктори є результатами математичних дій над двома вихідними –
координатами X і Y. У нашому випадку для лінійної моделі умовне число
мультиколінеарности складає 5,65. Для квадратичної моделі цей показник
набагато вищий – 26,28, але знаходиться в межах допустимого.
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Тест Жака-Бера не-нормальності розподілу помилки розподілений як
статистика χ² з двома ступенями свободи. У обох випадках тест свідчить про
нормальний характер розподілу.

Рис. 15.14. Регресійна діагностика для лінійної трендової моделі

Відхилення від умови нормальності в цілому не є серйозною проблемою,
оскільки безліч властивостей в регресійному аналізі мають властивість
асимптотичності навіть при порушенні умов нормальності. Однак для визначення
підсумкового довірчого інтервалу (точності) моделі, нормальність є важливою
умовою.

Рис. 15.15. Регресійна діагностика для квадратичної трендової моделі

Наступні три діагностичних показника є звичайними статистиками для
виявлення гетероскедастичності, тобто мінливості дисперсії помилки. Вони
свідчать про відсутність гетероскедастичності.
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15.10. Діагностика просторової автокореляції

Підсумковий набір діагностичних показників властивостей регресійної
моделі складається з тестів просторової автокореляції. Усього наводиться сім
статистик (рис. 16.16 і 15.17).

Рис. 15.16. Діагностика просторової автокореляції для лінійної трендової моделі

Першою статистикою є I-статистика Морана, яка може бути отримана, якщо
для одновимірного аналізу Морана використовувати в якості змінної дані про
залишки регресійної моделі.

Для лінійної моделі залишки характеризуються достовірною
автокореляцією, тоді як для квадратичної моделі залишки просторової
автокореляції НЕ характеризуються. Таким чином, лінійної моделі недостатньо
для описання просторової мінливості досліджуваної ознаки. Квадратична модель,
у свою чергу, дуже повно описує просторовий паттерн.

Статистика Морана добре виявляє помилки при створенні регресійних
моделей, однак не може допомогти згенерувати альтернативні варіанти моделей.
Для цих цілей може використовуватися тест множників Лагранжа.

Рис. 15.17. Діагностика просторової автокореляції для квадратичної трендової
моделі

П'ять статистик множників Лагранжа наведені в діагностичних результатах
регресійного аналізу. Перші дві (LM-Lag і Robust LM-Lag) належать до
просторово-залежної моделі як альтернативи. Наступні дві (LM-Error і Robust LM-
Error) належать до моделі просторової помилки як альтернативи. Останній тест,
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LM-SARMA, відноситься до альтернативи більш високого порядку, яка включає
як просторово-залежні компоненти, так і компоненти просторової помилки.
Останній тест включений з міркувань повноти представленої інформації, проте
особливого практичного значення він не має. Більш специфічно, на додаток до
виявлення альтернатив високого порядку, для чого він був створений, тест має
високу здатність проти односпрямованих альтернатив. Інакше кажучи, він
характеризується тенденцією до достовірних рівнів значущості, коли або модель
просторової помилки, або просторово-залежна модель, мають місце бути, а не
завжди альтернатива більш високого порядку.

Всі односпрямовані тест-статистики розподілені за законом χ² з одним
ступенем свободи (тест LM-SARMA має два ступені свободи).

Важливо зазанчити, що робастні версії тестів слід брати до уваги тільки у
тому випадку, якщо достовірні їх стандартні версії.

Для лінійної трендової моделі статистично достовірними є тести LM-Lag,
LM-Error і LM-SARMA, а для квадратичної моделі ці тести не є достовірними.

Для лінійної трендової моделі результати статистичних тестів вельми
своєрідні. У той час, як стандартні тести достовірні, робастні форми тестів не є
достовірними, що може свідчити про те, що немає складнощів з просторовою
автокореляцією. Проте тест Морана свідчить про те, що це не так. Така ситуація
характерна для тих випадків, коли властивості моделі не передбачають виконання
симптоматичних умов, на яких ґрунтуються робастні оцінки. Це закономірно,
оскільки лінійна модель в дуже спрощеній формі намагається описати реальну
картину.

15.11. Правила вибору типів просторових регресійних моделей

Для специфікації потрібної просторової регресійної моделі необхідно
дотримуватись рекомендацій, які у вигляді блок-схеми представлені на рисунку
15.18.

Після виконання процедури регресійного аналізу за методом найменших
квадратів необхідно досліджувати стандартні (не робастні) тести LM-помилки і
LM-лага.

Якщо обидві статистики не є значущими, то слід дотримуватися результатів
регресійного аналізу за методом найменших квадратів. У цьому випадку
найчастіше тест Морана не відхиляє нульову гіпотезу. Якщо тест Морана
відхиляє нульову гіпотезу і таким чином спостерігається конфлікт результатів, то
виникнення ситуації можна пояснити внаслідок чутливості тесту Морана до
інших, крім автокореляції, ефектів, таких як гетероскедастичність або
ненормальність розподілу.

Якщо один з LM-тестів відхиляє нульову гіпотезу, а інший ні, то рішення
буде також однозначним: оцінюється альтернативна просторова регресійна
модель, яка відповідає тому тесту, який відхилив нульову гіпотезу. Так, якщо тест
LM-помилки відхилив нульову гіпотезу, а LM-лага – ні, то вибирається модель
просторової помилки, і навпаки.
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Рис. 15.18. Вибір типів моделей просторового регресійного аналізу
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Коли обидві статистики відкидають нульову гіпотезу, то розглядаються
робастні форми статистик. Звичайно, тільки одна з них буває статистично
значущою, або більш значущою по величині (наприклад, р = 0,00000 і р = 0,03). У
такому випадку рішення просте: оцінюється така просторова регресійна модель,
яка відповідає значимому тесту. У рідкісних випадках, коли обидва робастні тести
високо значущі, необхідно звернути увагу на абсолютне значення тесту і вибрати
ту модель, яка відповідає тесту з найбільшим значенням. Однак у цьому випадку
необхідно перевірити різні варіанти специфікації моделі, наприклад варіювати
різні просторові ваги. Також можливий варіант, коли дві робастні статистики не є
достовірними (рис. 15.16). У таких випадках дуже вірогідні серйозні помилки при
специфікації моделі, які потрібно усунути.

Питання
1. У чому полягає завдання лінійного регресійного аналізу?
2. Які вимоги повинні виконуватися для одержання найкращих незміщених

оцінок при регресійному аналізі?
3. Чи виконуються вимоги до лінійної регресійної моделі в умовах

просторово залежних змінних?
4. Які існують типи просторової залежності змінних?
5. Які вимоги до регресійного аналізу порушуються у випадку просторової

помилки?
6. Які вимоги до регресійного аналізу порушуються у випадку

просторового лагу?
7. Яку інформацію несе статистика R2 в рамках регресійного аналізу?
8. Для чого необхідний інформаційний критерій Акаіке?
9. Для чого застосовуються карти передбачених значень регресійної

моделі?
10.Для чого застосовуються карти залишків регресійної моделі?
11.У чому полягає особливість моделей трендової поверхні?
12.У чому полягає значення оцінки мультиколінеарності при виконані

регресійного аналізу?
13.У чому полягає значення оцінки гетероскедастичності при виконані

регресійного аналізу?
14.Для яких цілей застосовуються множники Лагранжа при діагностиці

просторових регресійних моделей?
15.За яких умов можна встановити, що стандартної лінійної моделі

достатньо для виконання регресійного аналізу?
16.За яких умов можна встановити, що для виконання регресійного аналізу

необхідна просторова модель з урахуванням просторової помилки?
17.За яких умов можна встановити, що для виконання регресійного аналізу

необхідна лаг-просторова модель?
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Рис. 16.1. Вікно установки опцій для
регресійного аналізу

Вправа 16. Просторова лаг-модель

16.1. Цілі
У цій вправі розглядається оцінювання методом найбільшої подібності

просторовій регресійній моделі, яка включає просторово-залежну змінну (лаг-
змінну).

Наприкінці вправи ви повинні знати як виконати:
– установку специфікацій для просторової регресійної лаг-моделі;
– інтерпретацію результатів оцінки просторової лаг-моделі;
– інтерпретацію мір достовірності просторової лаг-моделі;
– інтерпретацію результатів регресійної діагностики лаг-моделі.

16.2. Метод найменших квадратів з діагностикою
Завантажити файл з даними

Lessi_Polygon.shp зі змінною N  у
якості ключової. Файл містить дані
про надземну фітомасу, проективне
покриття рослинності, електричну
провідність техноземів, твердість
техноземів та їх агрегатний склад
(експериментальна ділянка по
рекультивації земель ДДАУ).
Створити файл просторових ваг. Ми
використовуємо ваги для тураподібної
суміжності першого
(Lessi_Polygon_rk1.GAL) і другого
порядку (Lessi_Polygon_rk2.GAL).
При створенні файлу суміжності
другого порядку вказати Include all the
lower orders. Вікно установки опцій
для регресійного аналізу представлено
на рисунку 16.1.

Зазначимо, що оцінювання
просторової лаг-моделі методом
найбільшої правдоподібності може
бути виконано тільки для просторових
ваг, які відповідають симетричним
відносинам суміжності. Іншими
словами, це відношення суміжності
тураподібні та ферзеподібні, а також
відносини суміжності в межах
фіксованої дистанції, але не k-
найближчих сусідів.



106

У якості відправної точки, проведемо класичний регресійний аналіз
методом найменших квадратів з FM (фітомаса) у якості залежної змінної та
змінними-регресорами ЕМ (електропровідність), 5, …, 50 (твердість ґрунту на
глибині 0–5, …, 45–50 см), >10, …, <025 (агрегатні фракції розміром > 10, 7–10…,
<0,25 мм). Відзначити комірку Weight Files і вказати файл з просторовими вагами
Lessi_Polygon_rk2.GAL.

Виконати регресійний аналіз і перевірити результати, натиснувши на
кнопку Ок. Оцінки регресійного аналізу за методом найменших квадратів
представлені на рисунку 16.2, а діагностика аналізу показана на рисунку 16.3.

Рис. 16.2. Оцінки регресійного аналізу за методом найменших квадратів

Значимість рівняння регресії не велика – R2 = 0,28 (корегований R2 = 0,18),
проте цілий ряд регресорів показують значимий рівень впливу на досліджувану
величину. Так, збільшення твердості техноземів на глибині 15 см є чітким
показником зниження фітомаси рослинного покриву. Агрегатний склад також
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впливає на продуктивність рослинних угруповань. Значущими предикторами
фітомаси є частки агрегатних фракцій розміром 7–10 мм і 3–5 мм (позитивні
регресори) і 0,25–0,5 і 5–7 мм (негативні регресори).

Для можливості порівняння з просторовою регресійної моделлю слід
відзначити такі показники значущості моделі, як логарифм подібності (Log
Likelihood) –  –697,02 та AIC – 1434,05.

Рис. 16.3. Діагностичні тести регресійного аналізу за методом найменших
квадратів

Діагностика регресійної моделі (рис. 16.3) за тестом Жака-Бера свідчить про
нормальний характер розподілу залишків регресійної моделі (нульова гіпотеза
«розподіл не підкоряється нормальному розподілу» може бути відкинута з
вірогідністю 0,20). Тести свідчать про відсутність проблеми гетероскедастичності.

Відповідно до алгоритму, представленим на рисунку 15.8 можна зробити
висновок, що найкращою альтернативою є просторова лаг-модель. Як тест LM-
лаг, так і LM-помилка, є статистично достовірними, але в робастній формі
достовірним є лише LM-лаг (0,0033), а тест LM-помилка не є достовірним (0,064).

16.3. Оцінювання методом найбільшої правдоподібності та діагностика
Оцінювання методом найбільшої правдоподібності запускається таким же

способом, як і метод найменших квадратів (натиснути Regress в меню або
Methods → Regress для виконання без завантаженого проекту). Титульний діалог
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та діалог установок результатів ідентичні для всіх видів регресійного аналізу. У
діалозі специфікацій аналізу вибрати ті ж змінні, переконатися в тому, що обрано
файл просторових ваг. Замість опції, прийнятої за замовчуванням, Classic,
вибрати Spatial Lag. Для виконання аналізу натиснути кнопку Run. Перш ніж
натиснути кнопку Ок необхідно зберегти результати розрахунків, натиснувши на
кнопці Save. Це викличе діалог збереження змінних (рис. 16.4). У цьому діалозі є
три опції для збереження. Слід відзначити всі три із збереженням імен змінних,
запропонованих за замовчуванням.

Рис. 16.4. Діалог збереження передбачених значень і залишків за результатами
просторової лаг-регресії

Оцінки регресійної моделі та міри значущості моделі представлені на
рисунках 16.5. і 16.6. Необхідно відзначити, що традиційна міра значущості
регресійної моделі R² не є підходящою для просторової регресійної моделі.
Значення наведене в результатах просторового регресійного аналізу не є реальним
R², а є псевдо-R², яке не є прямо порівнянним з аналогічною мірою для методу
найменших квадратів.

Відповідними мірами значимості є логарифм подібності, AIC і SC. Якщо ми
порівняємо ці показники для методу найменших квадратів і найбільшої
правдоподібності, то переконаємося, що просторова модель має кращі
властивості. Так, логарифм подібності збільшується (–697,02 в методі найменших
квадратів проти –686,97 для методу найбільшої правдоподібності); індекси AIC і
SC – зменшуються (AIC з 1434,05 до 1415,95, SC – з 1495,58 до 1480,53).

Просторовий авторегресіний коефіцієнт оцінений рівним 0,46 і дуже
значний (р = 0,000).

Спостерігаються деякі відмінності в абсолютній оцінці регресійних
коефіцієнтів та їх рівнів значимості між двома типами моделей. Так, набуває
статистичну достовірність такий регресор, як частка агрегатів з розмірами 7-
10 мм, але напроти, перестає бути достовірним коефіцієнт регресора 0,25-0,5 мм.
Величина коефіцієнтів у просторовій регресійній моделі трохи менша, ніж у
випадку з методом найменших квадратів. У деякій мірі пояснювальна здатність
змінних в непросторовому варіанті обумовлена ефектом сусідства. Цей ефект
відтягнутий на себе просторово-залежною (лаг) змінною в просторовому аналізі.
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Рис. 16.5. Оцінки просторового регресійного лаг-аналізу за методом найбільшої
правдоподібності

Обмежена кількість показників представлено в діагностичному блоці
регресійного лаг-аналізу за методом найбільшої правдоподібності (рис. 16.6).
Першим з них є тест на гетероскедастичність Бреуша-Пагана. Низький рівень
цього показника свідчить про відсутність в даній моделі такої проблеми, як
гетероскедастичність. Другий тест є альтернативою асимптотичної значущості
просторових авторегресивних коефіцієнтів і не є тестом залишкової просторової
автокореляції. Тест відносини подібності (Likelihood Ratio Test – LR) є одним з
трьох класичних тестів специфікації, необхідних для порівняння з нульовою
моделлю (тобто зі специфікацією класичної регресійної моделі). Двома іншими
тестами є тест Вальда (W, квадрат асимптотичного z-значення лаг-змінної – у
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нашому випадку 5,18² = 26,83) і LM-лаг тест, заснований на залишках моделі
мінімальних квадратів.

Рис. 16.6. Діагностичні тести регресійного лаг-аналізу за методом найбільшої
правдоподібності

Три класичних тести асимптотично еквівалентні, але для кінцевої вибірки
має виконуватися нерівність: W> LR> LM. У нашому випадку маємо: W = 26,83,
LR = 13,96 і LM = 21,42, що не сумісне з очікуваним порядком. Це можливо
свідчить про те, що інші джерела неправильної специфікації можуть порушувати
асимптотичні властивості оцінок за методом максимальної правдоподібності і
тестових статистик. Для поліпшення властивостей моделі необхідно додати нові
пояснювальні змінні або змінити властивості файлу просторових ваг.

Питання

1. З використанням яких просторових ваг може бути виконана просторова
регресійна лаг-модель?

2. Яким є початковий етап при виконанні просторової регресійної лаг-
моделі?

3. За якими тестами можна встановити, що просторова лаг-модель є
найкращою альтернативою при виконані регресійного аналізу?

4. Які статистики вказують на якість регресійної лаг-моделі та можуть
застосовуватися для оцінки альтернатив?
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Рис. 17.1. Карта стандартних відхилень
проективного покриття рослинності

Вправа 17. Модель просторової помилки

17.1. Цілі
Ця вправа розглядає оцінювання просторової регресійної моделі, яка

включає компоненту авторегресивної помилки, за допомогою методу найбільшої
правдоподібності.

Наприкінці вправи ви повинні знати як виконати:
– установку специфікації для просторової регресійної моделі з помилкою;
– інтерпретацію результатів оцінки просторової моделі з помилкою;
– інтерпретацію мір достовірності просторової моделі з помилкою;
– інтерпретацію результатів регресійної діагностики моделі з помилкою;
– порівняння результатів просторової регресії з помилкою з просторовою

лаг-регресією.

17.2. Регресійна модель за методом найменших квадратів та
діагностика
Для прикладу розглянемо дані, які знаходяться у файлі Step.shp.  У цьому

файлі представлена інформація про просторову мінливість екологічних
властивостей ділянки поверхні степової цілини, таких як проективне покриття
рослинності, целюлозолітична
активність ґрунту,
електропровідність ґрунту,
трофічна активність ґрунтових
тварин (за даними бейт-Ламіна
тесту), твердість ґрунту з
інтервалом 5 см до глибини 50
см, агрегатний склад ґрунту,
педотурбаційна активність
ссавців-ґрунториїв (сліпаків).

Файл з точковими даними
(Step.shp) необхідно
перетворити у файл з
полігональними даними (рис.
17.1). Відбір даних проводився
за регулярною сіткою з
розміром кроку 1 м. Крім того,
дані збиралися в місцях, де
відзначені пориї сліпаків. Тому
карта, представлена на рисунку
17.1 поєднує регулярну
компоненту і ту, яка описує
розміщення пориїв у межах
досліджуваної території.
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Створити файл з просторовими вагами Step.GAL. Як критерій суміжності
використовувати тураподібний підхід першого порядку.

Як і у випадку з просторовою лаг-моделлю, метод найбільшої
правдоподібності для моделі з просторовою помилкою працює тільки у випадку,
коли вибрані просторові ваги відповідають симетричним відносинам суміжності.
Таким чином, можуть застосовуватися заходи суміжності тураподібні,
ферзеподібні, відстані суміжності, але не k-ближніх сусідів.

У якості початкового пункту проведемо класичний регресійний аналіз за
методом найменших квадратів. Залежною змінною вибрати Cover (проективне
покриття рослинності), в якості регресорів вибрати EC (електропровідність
ґрунту), Pedoturb (педотурбаційна активність сліпаків, кількість винесеною ґрунту
на одиницю поверхні), 1-10 (твердість ґрунту до глибини 50 см з інтервалом 5 см),
025-10_7 (агрегатний склад ґрунтів). Вибрати файл просторових ваг Step.GAL.
Натиснути Run, а потім – Ок. Результати аналізу представлені на рисунку 17.2, а
діагностичні тести – на рисунку 17.3.

Рис. 17. 2. Результати регресійного аналізу за методом найменших квадратів
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Значимість отриманої регресійної моделі порівняно велика (R² = 0,45).  Для
порівняння з просторовою моделлю необхідно зазначити, що логарифм подібності
дорівнює 74,17, а AIC дорівнює –106,35.

Рис. 17.3. Діагностичні показники регресійної моделі за методом найменших
квадратів

Константа в моделі статистично достовірна і дорівнює 0,49. Статистично
достовірними регресорами проективного покриття рослинності є твердість ґрунту
на глибині 10 см, електропровідність, педотурбаційна активність землериїв і
частка агрегатів з розмірами менше 0,25 мм.

Діагностика отриманої регресійної моделі показує нормальність залишків
моделі, рівень гетероскедастичності, близький до статистично достовірного і
високу ступінь просторової автокореляції досліджуваного ознаки.

Відповідно до алгоритму, представленого на рисунку 15.18 можна зробити
висновок, що найкращою альтернативою є регресійна модель з просторовою
помилкою. Обидва тести LM-лаг і LM-помилка достовірні. Робастний варіант
тестів LM-лаг – не достовірний (р = 0,71), а LM-помилка – достовірний (р = 0,01).

17.3. Оцінювання за методом максимальної правдоподібності та
діагностика
Процедура оцінювання за методом максимальної правдоподібності

запускається так, як і класична регресійна модель або лаг-модель. Натиснути в
меню на опцію Regress або вибрати Methods → Regress, якщо не завантажений
проект. Діалог визначення заголовків і результатів аналізу такий же, як і при
інших варіантах регресійного аналізу. Натиснути Ок для отримання діалогу
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специфікацій. Вибрати ті ж змінні, як і при регресійному аналізі методом
найменших квадратів. вказати файл просторових ваг.

Вказати опцію Spatial error. Натиснути кнопку Run, потім Save для
збереження проміжних результатів обчислення, потім Ок. Результати
регресійного аналізу подані на рисунку 17.4, а діагностичні показники – на
рисунку 17.5.

Рис. 17.4. Результати оцінювання регресійної моделі з просторовою помилкою
методом максимальної правдоподібності

Також, як і у випадку з лаг-моделлю, наведене значення статистики R² слід
інтерпретувати як псевдо-R², яку не можна безпосередньо порівнювати з
аналогічним показником для методу найменших квадратів. Відповідними
статистиками для порівняння значимості моделей є лаг-подібність, AIC і SC.

Порівняння результатів регресійного аналізу, отриманих за допомогою
методу максимальної правдоподібності (рис. 17.4) з результатами, отриманими за
допомогою метода найменших квадратів (рис. 17.2) показує збільшення лаг-
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подібності для методу найбільшої правдоподібності (з 74,17 до 90,96). Також
відбувається зменшення тесту AIC (з –106,35 до –139,92) і зменшення тесту SC (з
–44,88 до –78,44), що також свідчить про кращі властивості регресійної моделі з
просторовою помилкою порівняно з класичним варіантом без урахування
просторової складової.

Просторовий авторегресійний коефіцієнт оцінений рівним 0,64, є
статистично достовірним (р = 0,000).

Рис. 17.5. Діагностичні показники регресійної моделі з просторовою помилкою
методом максимальної правдоподібності

Можна також відзначити деяку зміну регресійних коефіцієнтів у двох
порівнюваних моделях. Статистично не значущою стала константа (р = 0,21).
Статистично значимим став коефіцієнт для твердості ґрунту на глибині 0–5 см,
але вище допустимого рівня (р = 0,065) виявився рівень значимості для твердості
на глибині 5–10 см і для агрегатів з розмірами менше 0,25 мм (р = 0,18).

Діагностика регресійної моделі дозволяє відхилити гіпотезу про
гетероскедастичність (тест Бреуша-Пагана статистично не достовірний р = 0,15).
Тест відносини подібності для авторегресивних компонентів статистично
достовірний (р = 0,000).

Статистика W становить 8,12² = 65,93 (квадрат z-значення асимптотичного
t-тесту для просторового параметру Lambda, рис. 17.4), LR = 33,57, LM = 24,38.
Як видно, виконується необхідна умова порядку статистик W> LR> LM для того,
щоб визнати регресійну модель задовільною.

Питання
1. З використанням яких просторових ваг може бути виконана регресійна

модель просторової помилки?
2. Яким є початковий етап при виконанні регресійної моделі просторової

помилки?
3. За якими тестами можна встановити, що регресійна модель просторової

помилки є найкращою альтернативою при виконані регресійного аналізу?
4. Які статистики вказують на якість регресійна модель просторової помилки

та можуть застосовуватися для оцінки альтернатив?
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