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چکیده
در جهان امروز ،توسعهي سريع ،همهجانبه و پايدار ،هدف اصلي تمامي کشورها از جمله ايران ميباشد .اصليترين محدوديت پیش
روي توسعهي پايدار ،وضعیت اقلیمي و شرايط محیط زيستي کشورها است .از جملهي مهمترين محدوديتهاي اقلیمي در کشور ايران،
بارش ناکافي همراه با پراکندگي نامناسب مکاني -زماني است .هدف اصلي اين تحقیق ،پیشبیني ماهانهي میزان بارش در منطقهي شمال
غربي ايران با استفاده از روشهاي يادگیري ماشین شبکهي عصبي کم عمق و شبکهي باور عمیق و همچنین تهیهي نقشهي پیشبیني
توزيع مکاني -زماني آن در منطقهي مطالعاتي ميباشد .در اين تحقیق از دادههاي بارش به همراه ساير دادههاي محیطي و هواشناسي،
ازابتداي سال  6316تا پايان سال  2164استفاده شده است .ارتفاع و مختصات ايستگاههاي هواشناسي نیز به عنوان پارامتر توپوگرافي از
مدل رقومي ارتفاعي بدست آمد .همچنین به منظور انجام پژوهشي جامع و افزايش دقت نتايج ،از دادههاي بزرگ مقیاس اقلیمي در کنار
ساير دادهها بهره برده شده است .وجود پارامترها ي متنوع محیطي ،توپوگرافي و اقلیمي اثر گذار بر پديدهي بارش ،سبب شده است که در
اين تحقیق با کالن دادههاي مکاني -زماني مواجه باشیم .در اين پژوهش ابتدا دادههاي مورد نیاز جمعآوري شد و بعد ازآمادهسازي در
پايگاه دادهي غیر رابطهاي کاساندرا ذخیرهسازي گرديد .در گام بعدي دو شبکهي عصبي کم عمق و شبکهي باور عمیق پیادهسازي شد و
آموزش ،تست و پیشبیني با هر دو مدل صورت پذيرفت و نقشهي پیشبیني توزيع مکاني -زماني بارشِ هر دو شبکه براي دوازده ماه سال
 2164تهیه گرديد .مقايسهي مقدار بارش ماهانهي به وقوع پیوسته با میزان بارش ماهانهي پیشبیني شده توسط شبکهي عصبي کم عمق
و شبکهي باور عمیق نشان داد که شبکهي باور عمیق از توانايي بیشتري در مواجه با کالن دادههاي مکاني -زماني و حل پیچیدگيهاي
مسالهي پیشبیني بارش برخوردار است .همچنین در اين تحقیق از معیارهاي  Recall ،Precision ،Accuracyو  F1 scoreجهت ارزيابي
عملکرد روشها ي پیشنهادي استفاده شد .نتايج نشان داد که مقادير  Accuracyبراي شبکهي عصبي کم عمق و شبکهي باور عمیق به
ترتیب برابر  1/16و  ،1/66مقادير  Precisionبه ترتیب  1/13و  ،1/13مقادير  Recallبه ترتیب  1/6و  1/8و مقادير  F1 scoreبه ترتیب
 1/13و  1/64ميباشد.

واژگان کلیدی:

پیشبیني ماهانهي بارش ،سامانهي اطالعات مکاني ،کالن داده ،توزيع مکاني -زماني ،شبکهي عصبي کم عمق،

شبکهي باور عمیق
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پیشبینی مکانی -زمانی بارش ماهانه با استفاده از شبکهی باور عمیق

پیشبیني مکاني -زماني بارش ماهانه با استفاده از شبکهي باور عمیق مورد ...

 -1مقدمه
آب يکي از ارکان اصلي حیات بشري است ،به طوري
که زندگي بدون آن براي موجودات زنده به هیچ شکلي
قابل تصور نميباشد .به رغم اينکه بخش اعظم سطح زمین
را آب پوشانده ،تنها بخش اندکي از آن قابل استفاده است
[ .]6کشور ايران ،عالوه بر تمامي محدوديتهاي جهاني
آب ،داراي بارشي به میزان يک سوم میانگین جهاني است
که بحران آب را به چالشي ملي بدل کرده است [ .]2توزيع
مکاني آب در ايران به دلیل شرايط طبیعي بسیار ناهمگن
است و توزيع زماني نزوالت جوي نیز به مانند توزيع
مکاني ،روند مشابهي را نشان ميدهد [.]9
در برابر خشکسالي ،پديدهي سیل قرار دارد .مطابق آمار
تهیه شده توسط سازمان ملل متحد ،در میان بالياي
طبیعي ،سیل و طوفان بیشترين تلفات و خسارات را وارد
آوردهاست ،بهگونهاي که تنها در يک دهه میزان خسارات
ناشي از سیل و طوفان بالغ بر  26میلیارد دالر در مقابل 68
میلیارد دالر خسارات ناشي از زلزله بوده است [ .]4در کشور
ايران نیز در سالهاي گذشته حدود  % 61اعتبارات ساالنهي
طرح کاهش اثرات بالياي طبیعي و ستاد حوادث غیر
مترقبه صرف جبران خساران ناشي از سیل شده است [.]4
ايران از جمله معدود کشورهايي است که به صورت هم
زمان هم با پديدهي خشکسالي و هم با پديدهي بارشهاي
سیل آسا ،دست به گريبان است .اين حقیقت ،اهمیت
پیشبیني بارش در کشور ايران را دو چندان ميکند.
منطقهي شمال غربي ايران که از لحاظ تقسیمات
کشوري شامل استانهاي آذربايجان غربي ،آذربايجان
شرقي ،اردبیل ،زنجان ،کردستان و همدان ميباشد ،يکي از
مهمترين مناطق کشور از لحاظ اقتصادي ،اجتماعي و
ژئوپولتیک است .کاهش يا افزايش بیش از حد نزوالت
جوي ميتواند خسارات جبران ناپذيري به اين منطقه وارد
آورد .از اين رو پیشبیني بلند مدت بارش به مثابه ابزاري
قدرتمند ،نقش مهمي در برنامهريزي و مديريت منابع آبي
منطقه ايفا ميکند.
هدف اصلي اين پژوهش ،پیشبیني ماهانهي بارش در
منطقهي شمال غربي ايران بر پايهي کالن دادههاي
مکاني -زماني و با استفاده از روشهاي يادگیري ماشین
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شبکهي عصبي کم عمق 6و شبکهي باور عمیق 2ميباشد.
به اين منظور ابتدا دادههاي محیطي و هواشناسي ،اقلیمي
و توپولوژيکي جمعآوري شد و بعد از آمادهسازي ،در پايگاه
دادهي غیر رابطهاي کاساندرا ذخیره گرديد .سپس يک
شبکهي عصبي مصنوعي کمعمق و يک شبکهي مبتني بر
يادگیري عمیق در نظر گرفته شد .بعد از تنظیم و بهینه-
سازي ساختار و پارامترهاي اين دو شبکه ،مراحل تست،
آموزش و پیشبیني انجام شد و نقشههاي پیشبیني بارش
ماهانه براي سال  2164تهیه گرديد .در نهايت مقايسهاي
بین عملکرد اين دو شبکه صورت پذيرفت.
اين مقاله در پنج فصل نگارش شده است .پس از مقدمه
در فصل دوم ،مروري بر مطالعات انجام شده در حوزهي
پیشبینيهاي آب و هوايي و به طور خاص پیشبیني بارش
خواهیم داشت و نقش مکان و پارامترهاي مکاني و همچنین
سیستم اطالعات مکاني در اين تحقیقات بررسي خواهد شد.
سپس در فصل سوم مفاهیم پايهي مرتبط با کالن داده،
شبکه عصبي مصنوعي و همچنین يادگیري عمیق و در
نهايت روشهاي ارزيابي شبکه ،توضیح داده خواهد شد .در
فصل چهارم ضمن معرفي منطقه مورد مطالعه و دادههاي
مورد استفاده در اين تحقیق ،نحوه پیادهسازي دو مدل مورد
نظر در اين پژوهش و همچنین نتايج پیشبینيهاي انجام
شده تجزيه و تحلیل خواهد شد .در نهايت در فصل پنجم به
جمعبندي مسائل مطرح شده در اين تحقیق خواهیم
پرداخت و پیشنهاداتي جهت ادامهي تحقیق آورده شده است.

 -2پیشینه تحقیق
روشهاي مختلفي جهت پیشبیني پارامترهاي آب و
هواشناسي وجود دارد .به طور کلي اين روشها را ميتوان
به سه دستهي سینوپتیک يا همديدي ،9عددي يا
دينامیکي 4و آماري 1تقسیم نمود [ .]6-1پیشبینيهاي
همديدي يا سینوپتیکي براساس تحلیل کارشناسان
هواشناسي نسبت به نقشههاي همديدي جو انجام ميگیرد.
وجود تغییرپذيري در متغیرها ،خطاي انساني و در نتیجه
دقت پايین از مهم ترين چالشهاي پیش روي اين نوع
پیشبیني است [.]8 ,6
1 Shallow Neural Network
2 Deep Belief Network
3 Synoptic Weather Forecasting
4 Numerical Weather Prediction
5 Statistical Weather Forecast

اس

125

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره ششم ،شماره  ،4ارديبهشت ماه 6931

روش ديگر ،استفاده از پیشبینيهاي عددي يا دينامیکي
است .قوانین فیزيکي از قبیل پايستگي انرژي ،بر تغییرات
جوي حاکم هستند .اين قوانین برحسب يک سري روابط
رياضي بیان مي شوند که هستهي مرکزي پیشبینيهاي
دينامیکي را تشکیل ميدهند .به اين روابط ،معادالت
پیشبیني گفته ميشود [ .]3البته اين مدلها کامل نبوده و
همگي داراي خطا ميباشند .در صورتي که هدف ،تنها
پیشبیني وضعیت جوي در چند روز آينده باشد ،روشهاي
عددي ميتواند مفید واقع شود .اما در صورتي که
پیشبینيهاي بلند مدت مد نظر باشد ،به علت خطاي
موجود در روشهاي عددي ،نتايج از اعتبار کافي برخوردار
نخواهند بود .همچنین روشهاي عددي مستلزم داشتن
حجم انبوهي از دادهها و قدرت محاسباتي باال است که عمال
کار با روشهاي عددي را بسیار مشکل ميکند [.]3
جهت فائق آمدن بر مشکالت روشهاي ذکر شده،
عمدتا از روشهاي آماري به عنوان روش جايگزين استفاده
ميشود .اين روشها ،در پیشبینيهاي بلند مدت و
همچنین در مواجه با کالن دادهها موفق عمل ميکند.
يکي از روشهاي متداول و پرکاربرد جهت پیشبیني
پارامترهاي آب و هوايي با بهرهگیري از روشهاي آماري،
استفاده از شبکههاي عصبي ميباشد [ .]61تاکنون
مطالعات بسیاري در زمینه آب و هواشناسي و به طور
خاص پیشبیني بارش و با محوريت شبکههاي عصبي
انجام شده است .براي نمونه ابوت و همکاران ( )2164در
تحقیقي به انتخاب ورودي و بهینه سازي آن به منظور
پیشبیني بارش ماهانه در منطقهي کوئینزلند استرالیا با
کمک شبکهي عصبي مصنوعي پرداختند و تالش کردند
که بین دادههاي بارش و دما ارتباط برقرار کنند [.]66
همچنین قلي زاده و همکاران ( )2113در تحقیق خويش
به پیش بیني بارش ماهانهي استان تهران با استفاده از
شبکههاي عصبي مصنوعي پرداختند .در اين پژوهش از
داده هاي بارش ماهانه طي دوره ي آماري  19ساله
( )6316 - 2119و شبکه ي عصبي مصنوعي جهت پیش
بیني بارش بهره برده شد [.]62
در اين بین ،تحقیقاتي رابطهي بارش با پارامترهاي
بزرگ مقیاس اقلیمي را بررسي کردند .براي نمونه ،مکانیک
و همکاران ( )2169از رگرسیون چند متغیره و شبکهي
عصبي مصنوعي جهت پیش بیني بلند مدت بارش با
استفاده از دادههاي بزرگ مقیاس اقلیمي در استان

ويکتوريا در جنوب شرق استرالیا بهره بردند .در اين تحقیق
ترکیب اثر دو پديدهي انسو و دو قطبي اقیانوس هند بر
میزان بارش ماهانه در ناحیهي مورد مطالعه بررسي شد
[ .]69در تحقیقي ديگر غیاث آبادي و همکاران ( )2169به
پیش بیني بارش جنوب درياچهي ارومیه با استفاده از
شبکهي عصبي مصنوعي بر اساس سیگنال هاي اقلیمي در
طي دورهي آماري  6361تا  2116پرداختند [.]64
بخشي از تحقیقات انجام شده در زمینهي پیشبیني
وضع آب و هوا به بررسي رابطهي بارش با پارامترهاي مکاني
مربوط است .براي نمونه استور و همکاران ( )6362ارتفاع،
زاويه شیب دامنه ،فاصله از قله کوه و جهت ناهمواري را در
توزيع مکاني بارش ،موثر دانست [ .]61لیناکره و همکاران
( )6332در تحقیقي نشان دادند که هشتاد و هشت درصد
تغییرات مکاني بارش از شکل زمین تبعیت ميکند [.]61
همچنین مور و همکاران ( )6362مختصات جغرافیايي نقاط
را به عنوان عامل تاثیر گذار بر توزيع مکاني بارش معرفي
کردند [ .]66لوک و همکاران ( )2111اثر اطالعات مکاني-
زماني بر پیشبیني کوتاه مدت بارش را بررسي کردند .در
اين پژوهش از دادههاي بارش  61ايستگاه با بازهي زماني 61
دقیقه بین ژانويهي  6336تا سپتامبر  6331استفاده شده
است .ايشان نشان دادند که اگر تعداد بهینهاي از وروديهاي
مکاني به شبکه وارد شود و نیز شبکه تاخیر کمتري داشته
باشد ،شبکهي عصبي بهترين دقت را خواهد داد [ .]68در
پژوهشي ديگر محموديان و همکاران ( )2164به بررسي
رابطهي بارش با سه عامل زمین اقلیم ارتفاع ،طول و عرض
جغرافیايي پرداختند .آنها نشان دادند که به ترتیب طول
جغرافیايي ،عرض جغرافیايي و ارتفاع بیشترين تاثیر را بر
پديدهي بارش دارند [ .]63مسعوديان و همکاران ()6331
رابطه ي مکاني بارش با ارتفاع در ايران را مورد بررسي قرار
دادند .ايشان پیشنهاد دادند که جهت بررسي تغییرات مکاني
بارش در منطقهاي به وسعت ايران ،به جاي ارتفاع ،از طول و
عرض جغرافیايي نقاط کمک گرفته شود [ .]21رضائي و
همکاران ( )2112نیز از يک مدل رگرسیوني پنج متغیره
شامل ارتفاع ،طول جغرافیائي ،عرض جغرافیائي ،فاصله از
کوه و فاصله از دريا براي برآورد مقادير بارش در حوضهي
آبريز قره سو استفاده کردند .نتايج اين تحقیق نشان داد که
سه عامل طول جغرافیائي ،عرض جغرافیائي و ارتفاع از سطح
دريا ،بیشترين سهم را در پیش بیني بارش توسط مدل
رگرسیوني در منطقهي مورد مطالعه دارند [ .]26همچنین
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متوق و همکاران ( ،)2169تغییرات اقلیمي در اردن را با
استفاده از شبکه ي عصبي مصنوعي و  GISبه منظور
پیشبیني آب و هوا ،بررسي کردند .در اين تحقیق دادههاي
متوسط دماي بیشینهي ساالنه ،متوسط دماي کمینه ساالنه
و متوسط دماي ساالنه بین سال هاي  6363تا  2118مورد
آنالیز قرار گرفت و در نتیجه دما و بارش سال هاي  2113تا
 ،2168پیشبیني شد .در نهايت نقشهي پیشبیني را تهیه
کردند [ .]22ديوداتو ( )2111به بررسي رابطهي بارش با
پارامترهاي توپوگرافیکي در ناحیهاي کوهستاني در جنوب
ايتالیا پرداخت .ايشان در اين تحقیق از سیستم اطالعات
جغرافیايي جهت درونیابي استفاده نمود [.]29
در اين بین تحقیقات بسیار کمي با استفاده از يادگیري
عمیق جهت پیشبیني پارمترهاي آب و هوايي صورت
گرفته است .براي نمونه لیو و همکاران ( ،)2164از يک
تکنیک يادگیري عمیق به نام  Stacked Auto Encoderجهت
پیشبیني چهار پارامتر آب و هوايي دما ،سرعت باد ،فشار
سطح متوسط درياها و دماي نقطهي شبنم با استفاده از
کالن دادههاي هواشناسي در  24ساعته آينده پرداختند.
نتايج ،موفقیت روشهاي مبتني بر يادگیري عمیق در
پیشبیني پارامترهاي آب و هواشناسي را نشان داد [.]24
در تحقیقي ديگر دالتو و همکاران ( )2164به پیشبیني
کوتاه مدت وزش باد با استفاده از دو شبکهي عصبي عمیق
و کم عمق پرداختند .در اين تحقیق تالش شد تا الگوريتمي
جهت انتخاب پارامترهاي ورودي بهینه معرفي شود .نتايج
اين تحقیق برتري شبکهي عصبي عمیق را نشان داد [.]21
بر اساس اطالعات نويسندگان ،تا زمان نگارش اين مقاله،
پژوهشي به منظور پیشبیني پارامترهاي آب و هواشناسي
با استفاده از يادگیري عمیق ،در ايران صورت نگرفته است.

کالن داده به حجم عظیمي از دادههاي ساختار يافته،
نیمه ساختار يافته و بدون ساختار گفته ميشود که
پردازش آنها با پايگاه دادههاي سنتي و روشهاي معمول
امکان پذير نميباشد [ .]21با ورود به عصر اطالعات و
ارتباطات و تولید داده با دستگاههاي مختلف ديجیتال از
قبیل دوربینها ،تلفنهاي همراه ،حسگرها ،ايستگاههاي
هواشناسي و غیره ،روزانه حجم عظیمي از دادهها تولید
ميشود که اين خود مستلزم روشهاي نوين جمعآوري،6
ذخیرهسازي ،2جستوجو ،9بهاشتراکگذاري 4و پردازش1
داده ميباشد [ .]26به طور کلي درمقاالت اولیهي مرتبط
با اين حوزه ،چالشهاي پیشروي کالن دادهها شامل سه
بعد اصلي حجم ،تنوع و نرخ تولید ميباشد[ ]28اما با
گذشت زمان اين چالشها شکل کاملتري به خود گرفت و
عالوه بر سه چالش گفته شده ،صحت ،1اعتبار ،6نوسان،8
نمايش 3و ارزش 61را نیز شامل شد [.]23
در بحث مطالعات آب و هواشناسي و به طور خاصتر
پیشبیني بارش ،دادهها عالوه بر برخورداري از حجم زياد،
داراي نرخ تولید باال و تنوع بسیاري نیز ميباشند [.]96 ,91
بهعالوه اکثر پارامترهاي محیطي و توپولوژيکي تاثیرگذار بر
بارش ،اطالعات مکاني هستند که در طول زمان دچار
نوسان شده و تغییر مييابند .از اين رو ميتوان نتیجه گرفت
که در مبحث پیشبیني بلند مدت بارش ،بحث کالن
دادههاي مکاني -زماني 66مطرح ميباشد [ .]92 ,96سیستم
اطالعات مکاني ،به عنوان ابزاري قدرتمند ،قادر است تا
امکان بصريسازي ،تصمیمسازي ،تجزيه و تحلیل و مدل-
سازي پديدهي بارش را به خوبي فراهم آورد و مديريت اين
حجم عظیم از دادههاي مکاني را تسهیل نمايد[.]91

 -3مواد و روشها

 -2-3پایگاه دادهی غیر رابطهای

در اين بخش تالش شده است تا مباني نظري اين تحقیق
جهت درک هر چه بهتر مسالهي پیشبیني بلند مدت بارش
و تهیهي نقشههاي پیشبیني ،متناسب با توزيع مکاني-
زماني آن ،تشريح شود .به اين منظور ابتدا مبحث کالن
دادهها و به طور خاص کالن دادههاي مکاني -زماني ارائه شده
است .سپس مباني شبکهي عصبي مصنوعي و يادگیري
عمیق به عنوان روشهاي ماشیني پايهي پیادهسازي شده،
تشريح ميگردد .در نهايت معیارهاي ارزيابي دقت استفاده در
اين پژوهش تشريح ميشود.

با مطرح شدن بحث کالن دادهها ،پايگاه دادههاي
سنتيتر رابطه اي ،62ديگر جوابگوي نیاز حال حاضر
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 -1-3کالن داده

1 Capture
2 Storage
3 Search
4 Sharing
5 Analysis
6 Veracity
7 Validity
8 Volatility
9 Visualization
11 Value
11 Spatiotemporal Big Data
)12 Relational Database (SQL

اس

 -3-3شبکهی عصبی مصنوعی
شبکهي عصبي مصنوعي يک روش محاسباتي است که
از سیستمهاي عصبي زيستي الهام گرفته شده است [.]98
و کارايي خود را در حل مسائل پیچیده نشان داده است
[ .]93اساس اين شبکه ،استخراج ويژگيها و روابط ذاتي
بین دادهها و تعمیم آنها در شرايط ديگر ميباشد [.]41
اين شبکه معموال از سه بخش اصلي اليهي ورودي ،اليه
(يا اليههاي) پنهان و اليهي خروجي تشکیل شده است

)1 Non Relational Database (NoSQL
2 Elastic Scalability
3 Schema
4 Open Source
5 High Availability
6 Fault Tolerance
7 Tunable Consistency
8 Column Oriented
9 Robust Architecture

شکل -6ساختار شبکهي عصبي پرسپترون چند اليه []61

 -4-3یادگیری عمیق
يادگیري عمیق يک نگرش جديد به ايدهي شبکههاي
عصبي ميباشد .در واقع يادگیري عمیق مجموعه الگوريتمهايي
است که در تالشاند تا مفاهیم انتزاعي و پیچیده را در سطوح و
اليههاي مختلف مدل کنند [ .]43-49ايدهي اصلي شبکههاي
مبتني بر يادگیري عمیق ،نزديک شدن هر چه بیشتر يادگیري
ماشین به يکي از اهداف اصلياش که همان هوش مصنوعي
است ،ميباشد .در سالهاي اخیر پیشرفتهاي زيادي دز
حوزهي يادگیري عمیق صورت گرفته که سبب ايجاد
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نبودند .در چنین شرايطي بود که پايگاه دادههاي غیر
رابطهاي 6براي غلبه بر محدوديتها و مشکالت نوع
رابطهاي بهوجود آمد [ .]99از جمله مزيتهاي نوع غیر
رابطهاي ،ميتوان به امکان ذخیرهسازي کالن دادهها،
مقیاس پذيري ،2عدم نیاز به وجود مدل دادهاي 9ثابت،
وجود تکنیک پیشرفته در ذخیرهسازي داده ،ارزانتر بودن
سرورها و هزينه نگهداري کمتر اشاره کرد [.]94
از آن جايي که در اين تحقیق بحث کالن دادههاي
مکاني -زماني مطرح ميباشد ،انتخاب يک پايگاه دادهي غیر
رابطهاي ،ضروري به نظر ميرسد .از میان تمامي پايگاه
دادههاي غیر رابطهاي موجود ،پايگاه دادهي کاساندرا جهت
ذخیرهسازي دادههاي اين تحقیق انتخاب شد .کاساندرا ابتدا
در سال  2118توسط شرکت فیسبوک توسعه داده شد اما
بعدها در سال  2161به عنوان يک پروژهي متن باز در
اختیار بنیاد آپاچي قرار گرفت .از جمله مزيتهاي کاساندرا
که آن را به يک پايگاه داده پیش رو در میان ساير پايگاه
دادههاي غیر رابطهاي بدل کرده ،ميتوان به منبع باز بودن
اين پايگاه داده ،4بهرهگیري از معماري ،Peer 2 Peer
دسترسي باال ،1تحملپذيري خطا ،1ثبات مناسب 6و
ستونگرايي 8اشاره کرد [.]96[ ]91[ ]91
اين معماري دروني بسیار قوي ،3سبب شد تا در اين
تحقیق از پايگاه دادهي کاساندرا جهت ذخیرهسازي کالن
دادههاي مکاني -زماني مرتبط با بارش استفاده شود.

[ .]46تعداد اليههاي پنهان و نورونهاي آنها ،متناسب با
پیچیدگيهاي مساله تعیین ميشود [ .]42ساز و کار
عملکرد شبکههاي عصبي مصنوعي به اين صورت است که
ابتدا بخشي از دادهها که به طور همزمان شامل پارامترهاي
ورودي و خروجيشان ميباشند ،جهت آموزش ،به شبکه
خورانده ميشوند .در اين مرحله ،وزنهاي شبکه به نحوي
تعیین ميگردند که خطا کمینه گردد .سپس بخش
ديگري از دادهها که تنها پارامترهاي ورودي را شامل
ميشوند ،جهت ارزيابي دقت ،به شبکه وارد ميگردند .يکي
از معروفترين انواع شبکهي عصبي مصنوعي ،شبکهي
پرسپترون چند اليه ميباشد [ .]61روشهاي مختلفي
جهت آموزش اين نوع شبکهها وجود دارد که يکي از
معروفترين آنها انتشار رو به عقب ميباشد [ .]61در اين
روش پارامترهاي ورودي بعد از عبور از اليه (يا اليههاي)
میاني وارد اليهي خروجي ميشوند.
در اين اليه مقدار پیشبیني شده با مقدار واقعي
مقايسه ميشود و در نتیجه میزان خطا بدست ميآيد.
سپس با حرکتي رو به عقب در شبکه ،خطاي محاسبه
شده سرشکن مي گردد [ .]61در اين تحقیق از شبکهي
پرسپترون چند اليه با شیوهي آموزش انتشار رو عقب،
جهت مدلسازي بارش استفاده ميشود.

پیشبیني مکاني -زماني بارش ماهانه با استفاده از شبکهي باور عمیق مورد ...

روشهاي گوناگوني در اين حوزه گشته است .شبکهي باور
عمیق يکي از قدرتمندترين الگوريتمهاي يادگیري عمیق است
که در سال  2111توسط هینتون ارائه شده است .در نگاه اول
دو شبکهي باور عمیق و پرسپترون چند اليه 6از لحاظ ساختار
شبکه يکسان به نظر ميآيند .اين در حالي است که شبکههاي
باور عمیق از چند اليه ماشین بولتزمن محدود شده)RBM( 2
ساخته شدهاند [ .]11در واقع يک ماشین بولتزمن نوع خاصي
از میدانهاي تصادفي مارکوف هستند که از شبکههاي متقارن
با واحدهاي تصادفي باينري تشکیل شدهاند [ .]11اين شبکه از
يک اليه واحدهاي مخفي و يک اليه واحدهاي مشاهدهپذير
تشکیل شده که اتصاالت بین دو اليه کامال برقرار ميباشد .اين
در حالي است که اتصاالت بین واحدهاي مخفي و بین
واحدهاي مشاهدهپذير کامال قطع است (شکل .]11[ )2
همچنین عالوه بر تفاوتهاي ساختاري ،دو شبکهي باور عمیق
ال
و پرسپترون چند اليه از لحاظ شیوهي آموزشي نیز کام ا
متفاوت ميباشند .در مدلهايي نظیر پرسپترون چند اليه،
آموزش با کمک شیوهي انتشار رو به عقب 9صورت ميگیرد در
صورتي که استفاده از همین متد آموزشي در شبکههاي باور
عمیق ،سبب ايجاد خطاي "گراديان محو شونده "4ميشود [.]16
شیوهي آموزش در شبکههاي باور عمیق به اين صورت
است که ابتدا اولین ماشین بولتزمن محدود شده آموزش
ميبیند .سپس اليهي پنهان 1آن ،نقش اليهي قابل
مشاهدهي 1دومین ماشین بولتزمن محدود شده را ايفا
ميکند و آموزش دومین ماشین بولتزمن محدود شده با
استفاده از خروجي ماشین بولتزمن اول صورت ميگیرد .اين
روند تا آموزش تک تک اليههاي مدل تداوم مييابد [.]12

شکل -2ساختار شبکهي باور عمیق []12
1 Multi Layer Perceptron
2 Restricted Boltzmann Machine
3 Backward Propagation of Errors
4 Vanishing Gradient
5 Hidden Layer
6 Visible Layer
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 -5-3طبقهبندی معیارهای ارزیابی دقت
در اين پژوهش از تکنیک طبقهبندي و تخمین کالس
احتمالي 6جهت بیان نتايج استفاده شد .در اين روش تالش
بر آن است تا بارش ماهانهي سال  2164و کالسي که به آن
تعلق ميگیرد پیشبیني شود .در اين حالت کالسها مستقل از

هم ميباشند .در شیوهي طبقهبندي و تخمین کالس
احتمالي ،از چهار معیار  Recall ،Accuracy ،Precesionو
 F1 scoreجهت بیان دقت نتايج استفاده ميشود [.]19
پیش از پرداختن به هر يک از اين پارامترها ،ضروري است
تا با دو مفهوم ماتريس درهمريختگي 8و جدول
درهمريختگي 3آشنا شويم.
ماتريس درهمريختگي يا خطا ،به ماتريسي اطالق
ميشود که عملکرد و دقت مدلها را در پیشبیني کالس
مورد نظر نشان ميدهد .در اين ماتريس سطرها نشان
دهندهي تعداد پیشبیني شده  ،و ستونها تعداد واقعي
نمونههاي هر کالس را نشان ميدهند [ .]14به تعداد
کالسهاي موجود در ماتريس درهمريختگي ،جدول در-
همريختگي وجود دارد .در هر جدول درهمريختگي ،کالس
مربوطه مثبت فرض ميشود .در حقیقت جدول
درهمريختگي به جدولي  2×2اطالق ميشود که هدف آن
نمايش تعداد «درست مثبت» يا همان ( TPتعداد کالس
مثبتي که به درستي پیشبیني شده است)« ،درست
منفي» يا همان ( TNتعداد کالسهاي منفي که به
درستي پیشبیني شده است)« ،غلط مثبت» يا همان FP
(تعداد کالسهاي منفي که به اشتباه مثبت پیشبیني
شده است) و «غلط منفي» يا همان ( FNتعداد کالس
مثبتي که به اشتباه منفي پیشبیني شده است) ميباشد
[ .]16-19با کمک اين چهار پارامتر ،ميتوان معیارهاي
دقت مورد استفاده در اين تحقیق را محاسبه نمود.
معیار  Accuracyکه نشان دهندهي میزان نمونههايي
است که مدل در پیشبیني آنها موفق عمل کرده است،
به صورت زير محاسبه ميشود [.]18
()6

مشاهداتی که به درستی پیشبینی شده

= 𝑪𝑪𝑨

تعداد کل مشاهدات
𝑵𝑻 𝑻𝑷 +
=
𝑷𝑭 𝑻𝑷 + 𝑭𝑵 + 𝑻𝑵 +
7 Classification and class probability estimation
8 Confusion matrix
9 Table of confusion

()2

معیار  Recallنشان دهندهي آن است که چه میزان از
کالس مثبت ،به درستي پیشبیني شدهاند. .به عبارت
ديگر ،میزان دقت پیشبیني را با توجه به  FNبیان
ميکند [.]18
𝑷𝑻
𝑵𝑭 𝑻𝑷 +

()9

= 𝒍𝒍𝒂𝒄𝒆𝑹

اس

𝑷𝑻
𝑷𝑭 𝑻𝑷 +

= 𝑪𝑬𝑹𝑷

 -1-4محدودهی تحقیق
منطقهي شمال غربي ايران که از لحاظ تقسیمات
کشوري شامل استانهاي آذربايجان غربي ،آذربايجان شرقي،
اردبیل ،زنجان ،کردستان و همدان ميشود ،يکي از مهمترين
مناطق کشور از لحاظ اقتصادي ،اجتماعي و ژئوپولتیک
ميباشد .شکل ( )9منطقهي مطالعاتي را نشان ميدهد.

معیار  F1 scoreدر حقیقت میانگین وزني
 Precisionو  Recallميباشد[.]18
()4

)𝒏𝒐𝒊𝒔𝒊𝒄𝒆𝒓𝑷 × 𝒍𝒍𝒂𝒄𝒆𝑹( 𝟐
)𝒏𝒐𝒊𝒔𝒊𝒄𝒆𝒓𝑷 (𝑹𝒆𝒄𝒂𝒍𝒍 +
𝑷𝑻 𝟐
𝑷𝑭 𝟐 𝑻𝑷 + 𝑭𝑵 +

= 𝒆𝒓𝒐𝒄𝒔 𝟏𝑭
=

 -4پیادهسازی و نتایج

شکل -9منطقهي مورد مطالعه

در اين قسمت از تحقیق ابتدا منطقهي شمال غربي ايران
به عنوان ناحیهي مطالعاتي معرفي ميشود .بعد از آن داده-
هاي مورد استفاده در اين پژوهش معرفي خواهند شد .سپس
يک شبکهي عصبي مصنوعي کمعمق در نظر گرفته شده و
اقدام به تنظیم و بهینهسازي پارامترهاي آن ميشود .بعد از
بهینهسازي پارامترهاي شبکهي عصبي مصنوعي کمعمق،
مرحلهي آموزش ،تست و همچنین پیشبیني بارش ماهانهي
سال  2164با کمک شبکهي بهینه شده ،انجام ميشود و
نقشههاي پیشبیني تهیه ميگردد .در گام بعدي به سراغ يک
شبکهي باور عمیق رفته و اين بار پارامترهاي آن تنظیم و

همچنین در جدول شمارهي ( )6اطالعاتي از قبیل نام
استان ،موقعیت جغرافیايي ،ارتفاع از سطح دريا ،مساحت،
جمعیت و تعداد شهرستانهاي منطقهي مورد مطالعه ارائه
شده است .اين خطه از کشور داراي ويژگيها و قابلیتهاي
منحصر به فردي است که هر يک بازگو کنندهي اهمیت بارش
و پیش بیني آن براي منطقهي مورد مطالعه است .از جمله اين
قابلیتها ،ميتوان به وجود جنگلها ،رودخانهها ،درياچههايي
چون ارومیه و رونق بسیار کشاورزي و دامپروري اشاره کرد.

جدول -6مشخصات منطقهي مورد مطالعه
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معیار  Precisionبیان کننده آن است که چه میزان از
پیشبینيهاي مثبت ،درست ميباشد .به عبارت ديگر،
میزان دقت پیشبیني را با توجه به  FPبیان ميکند [.]18

بهینه ميگردد .بعد از طي مراحل آموزش ،تست و پیشبیني،
نقشهي بارش ماهانهي سال  2164مجددا تهیه ميگردد .در
گام آخر نیز مقايسهاي بین نتايج حاصل از دو شبکه عصبي
مصنوعي کم عمق و باور عمیق صورت ميگیرد.

پیشبیني مکاني -زماني بارش ماهانه با استفاده از شبکهي باور عمیق مورد ...

 -2-4دادههای ورودی
در اين تحقیق از دادههاي محیطي و هواشناسي،
دادههاي بزرگ مقیاس اقلیمي و همچنین دادههاي
توپوگرافي به منظور پیشبیني ماهانهي بارش ،استفاده
شده است .جدول ( )2جزئیات دادههاي ورودي را تشريح
مينمايد (جدول .)2

دادههاي محیطي و هواشناسي از قبیل مجموع بارش
ماهانه ،کمینه ،بیشینه و متوسط دما ،سمت و سرعت باد
بیشینه و میانگین سرعت باد ،به عنوان پارامترهايي
تاثیرگذار بر بارش در نظر گرفته شدهاند .دادههاي فوق از
 11ايستگاه سینوپتیک و در بازهي زماني ()6316 -2164
از سايت سازمان هواشناسي کشور تهیه شده اند.

جدول -2دادهها مورد استفاده در اين تحقیق

شاخصهاي بزرگ مقیاس اقلیمي نیز از جمله عوامل
تاثیر گذار بر میزان بارش ميباشند .در واقع الگوهاي
اقلیمي حاصل روابط پیچیده و برهمکنش اقیانوسها (آب
کره) ،کوهستانها و خشکيها (سنگ کره) و شرايط
پايیني جو (هوا کره) ميباشد .با وجود آنکه اين الگوها در
مکانهاي مشخصي اتفاق ميافتند ،اما دامنه اثرگذاري
آنها تا مکانهاي دور دست نیز گسترش يافته است.
دادهها ي بزرگ مقیاس اقلیمي از سايت ادارهي ملي
اقیانوسي و جوي اياالت متحده آمريکا ( )NOAAتهیه
شده است .از بین تمامي پارامترهاي بزرگ مقیاس اقلیمي،
بر اساس تحقیقات صورت گرفته ،پارامترهاي ،NAO ،AO
 Nino4 ،Nino3 ،Nino1+2و  ،Nino3.4بیشترين تاثیر را
بر بارش منطقهي شمال غربي ايران دارند .از اين رو در

130

اين تحقیق از دادههاي ماهانهي مربوط به پارامترهاي فوق
در بازهي زماني ( )6316 -2164استفاده شد.
همچنین ارتفاع ،طول و عرض جغرافیايي به عنوان
دادهي توپوگرافي وتاثیرگذار بر بارش ،از مدل رقومي
ارتفاعي بدست آمد .در نهايت بعد از آمادهسازي ،دادهها در
پايگاه دادهي غیر رابطهاي کاساندرا ذخیرهگرديد .در
جدول ( )2لیستي از دادههاي جمعآوري شده در اين
تحقیق نمايش داده شده است.

 -3-4مدلسازی بارش
در اين بخش مدلسازي بارش با استفاده از دو
شبکهي عصبي مصنوعي کمعمق و شبکهي باور عمیق،
توضیح داده ميشود .مراحل اصلي پیادهسازي در شکل
( )4نشان دادهشده است.

اس

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره ششم ،شماره  ،4ارديبهشت ماه 6931

شکل( -4الف) ذخیرهسازي داده در پايگاه داده( .ب) فرايند آموزش شبکهي عصبي کمعمق ( )6و شبکهي باور عمیق(( .)2ج) فرايند ارزيابي دقت و
پیشبیني با هر دو مدل

 -1-3-4ساختار مدل پیشبینی
در راستاي هدف پیشبیني بارش ماهانهي سال  2164با
استفاده از دو مدل شبکهي عصبي مصنوعي کم عمق و
شبکهي باور عمیق ،يک مدل پیشبیني در نظر گرفته شد
(شکل .)1در اين مدل ،اطالعات ماهانهي مربوط به
پارامترهاي مجموع بارش ماهانه ( ،)pکمینه دما (،)Tmin
بیشینه دما ( )Tmaxو متوسط دما (،NAO ،AO ، )T
 Nino4 ،Nino3 ،Nino1+2و  ،Nino3.4براي دوازده ماه پیش
از ماه مورد پیشبیني ،به عنوان پارامتر ورودي به هر دو
شبکه داده ميشود .همچنین مقدار بارش ماهانه ،به عنوان
پارامتر پیشبیني اين مدل در نظر گرفته شد .از آنجايي که
در اين تحقیق از تکنیک طبقهبندي و تخمین کالس
احتمالي جهت بیان نتايج استفاده ميشود ،از شاخص درصد
از بارش نرمال به عنوان تکنیک طبقهبندي بهره برده ميشود
[ .]16-13در اين شیوه ميتوان بارش را به پنج کالس بارش
بسیار کم (کمتر از  81درصد میانگین بارش) ،بارش کم (بین
 81تا  31درصد میانگین بارش) ،بارش متوسط (بین  31تا
 661درصد میانگین بارش) ،بارش زياد (بین  661تا 621

درصد میانگین بارش) ،بارش بسیار زياد (بیش از  621درصد
میانگین بارش) طبقهبندي کرد .الزم به ذکر است که در
مرحلهي آموزش ،مقدار محقق شدهي بارش به عنوان پارامتر
خروجي به شبکه داده ميشود.
در اين حالت بارش تنها تحت تاثیر پارامترهاي فوق در
دوازده ماه گذشته ،پیشبیني خواهد شد و روند طي شده
در سالهاي اخیر ،در نظر گرفته نشده است .از اين رو
میانگین مقادير ماهانهي مربوط به ده سال گذشتهي تک
تک اين پارامترها بههمراه میانگین ده سالهي سرعت باد،
براي ماه مورد پیشبیني به مدل داده ميشود .در اين
صورت مدل عالوه بر تأثیر پذيري از روند کامل يک سال
گذشته ،از برايند سالهاي پیش نیز متأثر خواهد بود.
عالوه بر پارامترهاي فوق ،ارتفاع و مختصات بدست آماده
از مدل رقومي زمین به عنوان دادهي توپولوژيکي به همراه
شمارهي ماه به مدل داده ميشود .در شکل ( )1مدل
پیشبیني مورد استفاده در اين پژوهش نشان داده شده
است .در اين مدل  tو  yبه ترتیب بیانگر شمارهي ماه و
سال مورد پیشبیني ميباشد.
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… 𝑃̅𝑡 , 𝑇𝑡−1 , 𝑇𝑡−2 , 𝑇𝑡−3 , 𝑇𝑡−4 , 𝑇𝑡−5 , 𝑇𝑡−6 , 𝑇𝑡−7 ,

𝑦−10
𝑦−1

𝑃𝑡 = 𝑓(𝑃𝑡−1 , 𝑃𝑡−2 , 𝑃𝑡−3 , 𝑃𝑡−4 , 𝑃𝑡−5 , 𝑃𝑡−6 , 𝑃𝑡−7 , 𝑃𝑡−8 , 𝑃𝑡−9 , 𝑃𝑡−10 , 𝑃𝑡−11 , 𝑃𝑡−12 ,

̅ 𝑦−10
… 𝑦−1 𝑇𝑡 , 𝑇𝑚𝑎𝑥𝑡−1 , 𝑇𝑚𝑎𝑥𝑡−2 , 𝑇𝑚𝑎𝑥𝑡−3 , 𝑇𝑚𝑎𝑥𝑡−4 , 𝑇𝑚𝑎𝑥𝑡−5 , 𝑇𝑚𝑎𝑥𝑡−6 , 𝑇𝑚𝑎𝑥𝑡−7 , 𝑇𝑚𝑎𝑥𝑡−8 ,
̅ 𝑦−10
… 𝑦−1 𝑇𝑚𝑎𝑥𝑡 , 𝑇𝑚𝑖𝑛𝑡−1 , 𝑇𝑚𝑖𝑛𝑡−2 , 𝑇𝑚𝑖𝑛𝑡−3 , 𝑇𝑚𝑖𝑛𝑡−4 , 𝑇𝑚𝑖𝑛𝑡−5 , 𝑇𝑚𝑖𝑛𝑡−6 , 𝑇𝑚𝑖𝑛𝑡−7 ,

̅̅̅̅
… 𝑊𝑡 , 𝑒0,1 , 𝐴𝑂𝑡−1 , 𝐴𝑂𝑡−2 , 𝐴𝑂𝑡−3 , 𝐴𝑂𝑡−4 , 𝐴𝑂𝑡−5 , 𝐴𝑂𝑡−6 , 𝐴𝑂𝑡−7 ,

̅ 𝑦−10
𝑦−10
𝑦−1 𝑇𝑚𝑖𝑛𝑡 , 𝑦−1

𝑇𝑡−8 , 𝑇𝑡−9 , 𝑇𝑡−10 , 𝑇𝑡−11 , 𝑇𝑡−12 ,

𝑇𝑚𝑎𝑥𝑡−9 , 𝑇𝑚𝑎𝑥𝑡−10 , 𝑇𝑚𝑎𝑥𝑡−11 , 𝑇𝑚𝑎𝑥𝑡−12 ,

𝑇𝑚𝑖𝑛𝑡−8 , 𝑇𝑚𝑖𝑛𝑡−9 , 𝑇𝑚𝑖𝑛𝑡−10 , 𝑇𝑚𝑖𝑛𝑡−11 , 𝑇𝑚𝑖𝑛𝑡−12 ,

𝑦−10
… 𝑦−1𝐴𝑂𝑡 , 𝑁𝐴𝑂𝑡−1 , 𝑁𝐴𝑂𝑡−2 , 𝑁𝐴𝑂𝑡−3 , 𝑁𝐴𝑂𝑡−4 , 𝑁𝐴𝑂𝑡−5 , 𝑁𝐴𝑂𝑡−6 , 𝑁𝐴𝑂𝑡−7 , 𝑁𝐴𝑂𝑡−8 , 𝑁𝐴𝑂𝑡−10

𝐴𝑂𝑡−8 , 𝐴𝑂𝑡−10 , 𝐴𝑂𝑡−11 , 𝐴𝑂𝑡−12 ,

𝑦−10
… 𝑦−1𝑁𝐴𝑂𝑡 , 𝑁𝑖𝑛𝑜12𝑡−1 , 𝑁𝑖𝑛𝑜12𝑡−2 , 𝑁𝑖𝑛𝑜12𝑡−3 , 𝑁𝑖𝑛𝑜12𝑡−4 , 𝑁𝑖𝑛𝑜12𝑡−5 , 𝑁𝑖𝑛𝑜12𝑡−6 , 𝑁𝑖𝑛𝑜12𝑡−7 , 𝑁𝑖𝑛𝑜12𝑡−8 ,
𝑦−10
… 𝑦−1𝑁𝑖𝑛𝑜12𝑡 , 𝑁𝑖𝑛𝑜12𝑡−12 , 𝑁𝑖𝑛𝑜3𝑡−1 , 𝑁𝑖𝑛𝑜3𝑡−2 , 𝑁𝑖𝑛𝑜3𝑡−3 , 𝑁𝑖𝑛𝑜3𝑡−4 , 𝑁𝑖𝑛𝑜3𝑡−5 , 𝑁𝑖𝑛𝑜3𝑡−6 , 𝑁𝑖𝑛𝑜3𝑡−7 ,

𝑁𝐴𝑂𝑡−11 , 𝑁𝐴𝑂𝑡−12 ,

𝑁𝑖𝑛𝑜12𝑡−10 , 𝑁𝑖𝑛𝑜12𝑡−11 ,

𝑦−10
… 𝑦−1𝑁𝑖𝑛𝑜3, 𝑁𝑖𝑛𝑜4𝑡−1 , 𝑁𝑖𝑛𝑜4𝑡−2 , 𝑁𝑖𝑛𝑜4𝑡−3 , 𝑁𝑖𝑛𝑜4𝑡−4 , 𝑁𝑖𝑛𝑜4𝑡−5 , 𝑁𝑖𝑛𝑜4𝑡−6 , 𝑁𝑖𝑛𝑜4𝑡−7 ,

𝑁𝑖𝑛𝑜3𝑡−8 , 𝑁𝑖𝑛𝑜3𝑡−10 , 𝑁𝑖𝑛𝑜3𝑡−11 , 𝑁𝑖𝑛𝑜3𝑡−12 ,

𝑦−10
… 𝑦−1𝑁𝑖𝑛𝑜4𝑡 , 𝑁𝑖𝑛𝑜34𝑡−1 , 𝑁𝑖𝑛𝑜34𝑡−2 , 𝑁𝑖𝑛𝑜34𝑡−3 , 𝑁𝑖𝑛𝑜34𝑡−4 , 𝑁𝑖𝑛𝑜34𝑡−5 , 𝑁𝑖𝑛𝑜34𝑡−6 ,

𝑁𝑖𝑛𝑜4𝑡−8 , 𝑁𝑖𝑛𝑜4𝑡−10 , 𝑁𝑖𝑛𝑜4𝑡−11 , 𝑁𝑖𝑛𝑜4𝑡−12 ,

)𝑡 , 𝑋 , 𝑌, 𝑍,

𝑦−10
𝑦−1𝑁𝑖𝑛𝑜34

𝑁𝑖𝑛𝑜34𝑡−7 , 𝑁𝑖𝑛𝑜34𝑡−8 , 𝑁𝑖𝑛𝑜34𝑡−10 ,𝑁𝑖𝑛𝑜34𝑡−11 , 𝑁𝑖𝑛𝑜34𝑡−12

شکل -1مدل پیشبیني مورد استفاده در اين پژوهش

 -2-3-4تنظیم و بهینهسازی ساختار و مولفههای
شبکه
در ابتدا و پیش از انجام پیشبیني با دو شبکهي عصبي
مصنوعي پرسپترون چند اليه و شبکهي باور عمیق ،الزم
است تا ساختار و مولفههاي اين دو شبکه تنظیم 6گردند.
منظور از ساختار شبکه ،تعداد اليههاي پنهان و نورونهايشان
ميباشد .به اين منظور ،يک روال دو مرحلهاي متشکل از
چندين گام ،مورد استفاده قرار ميگیرد .در مرحلهي اول
ضمن در نظر گرفتن يکسري مولفههاي اولیه ،بهترين ساختار
شبکه بدست ميآيد .به اين منظور ابتدا سادهترين حالت
ممکن که شبکهاي با يک اليهي پنهان و يک نورون ميباشد،
در نظر گرفته ميشود .سپس با افزايش تعداد نورونها ،تالش
ميشود تا دقت مدل بهبود يابد .روند افزايش تعداد نورونها،
تا آن جايي که ديگر تغییري در دقت شبکه حاصل نشود،
ادامه مييابد .بعد از آن يک اليهي پنهان جديد متشکل از
يک نورون ،اضافه ميشود .مجددا تعداد نورونهاي اليهي
جديد به هدف بهبود شبکه افزايش مييابد.بعد از توقف روند
بهبود دقت شبکه ،مجددا به اليهي پنهان قبلي برگشته و
متناسب با تغییرات ايجاد شده ،تعداد نورونها کم و زياد
ميشود تا مقدار بهینه بدست آيد .روند جابهجايي بین اليهها
تا زماني که ديگر تغییري در نتايج حاصل نشود ،ادامه مييابد.
1 tuning

132

بعد از توقف روند بهبود دقت شبکه ،مجددا اليهاي جديد به
شبکه اضافه شده و همان روند قبلي تکرار ميشود.
بعد از آنکه اين اطمینان حاصل گرديد که شبکهي
مورد نظر از بهترين ساختار ممکن برخوردار است،
مرحلهي دوم آغاز ميشود .در اين مرحله تالش ميشود تا
بهترين مقادير براي مولفههاي شبکهي طراحي شده،
بدست آيد .به اين منظور چندين گام طي خواهد شد .در
هر گام با ثابت نگه داشتن ساير مولفهها ،مولفهي مورد
نظر تنظیم ميگردد .در ادامه اين گامها معرفي ميشود.
در گام اول ،به سراغ تعیین تابع فعالیت ميرويم .اين
تابع مجموعهي وروديهاي يک نورون را به يک خروجي
واحد تبديل ميکند [ .]12در صورتي که تابع فعالیت متعلق
به اليه (يا اليههاي) میاني باشد ،اين خروجي به عنوان
ورودي به اليهي میاني بعدي داده خواهد شد .اما اگر تابع
فعالیت مربوط به اليهي پاياني باشد ،خروجي آن ،خروجي
اصلي شبکه است .انواع مختلفي از تابع فعالیت وجود دارد
که در حالت کلي به دو دستهي تابع فعالیت مربوط به اليه
(يا اليههاي پنهان) و تابع فعالیت مربوط به اليهي خروجي
تقسیم ميشود [ .]19در اين تحقیق براي اليههاي میاني
سه تابع  tanh ، reluو  sigmoidو براي اليهي خروجي ،دو
تابع  softmaxو  identityدر نظر گرفته شده است [ .]19در
شبکههاي يادگیري عمیق ،معموال از تابع فعالیت  reluبراي
اليههاي میاني استفاده ميشود زيرا دو تابع ديگر سبب
ايجاد خطاي "گراديان محو شونده" و در نتیجه سختتر

اس

 -3-3-4شبکهی عصبی کم عمق
به منظور مدلسازي بارش با استفاده از شبکهي
عصبي کم عمق ،يک شبکهي پرسپترون چند اليه در قالب
دو مرحلهي ذکر شده ،تنظیم و بهینه گرديد .جدول ()9
گامهاي طي شده جهت تنظیم و بهینهسازي ساختار و
مولفههاي شبکه را نشان ميدهد.
ساختاري متشکل از يک اليهي ورودي ،سه اليهي پنهان
و يک اليهي خروجي به عنوان ساختار بهینه تعیین گرديد.
اين اليهها به ترتیب از  8 ،9 ،6 ،694و  1نورون تشکیل شده
اند .بعد از تعیین ساختار بهینه ،مولفههاي شبکهي عصبي کم
عمق متناسب با ساختار ايجاد شده ،تنظیم گرديد .در نهايت
بعد از طي چندين گام ،شبکهاي با تابع فعالیت  reluدر
اليههاي پنهان و  softmaxدر اليهي خروجي و نیز نرخ
يادگیري  1e-1تنظیم گرديد .همچنین تعداد تکرار  28به
همراه روش وزندهي اولیه  XAVIERدر اليهي پنهان اول و
 NORMALIZATIONدر ساير اليهها ،مناسب تشخیص
داده شد .در نهايت تابع به هنگام سازي ،RMSPROPتابع
هزينه  MCXENTو الگوريتم بهینهسازي  LBFGSبه عنوان
توابع و الگوريتمهاي مناسب انتخاب گرديد.
با استفاده از نتايج پیشبیني حاصل شده توسط مدل
شبکهي عصبي کمعمیق ،نقشهي پیشبیني بارش
ماهانهي سال  2164تهیه ميگردد .نقشهي پیشبیني
بارش دوازده ماه در شکل ( )1نمايش داده شده است.
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شدن يادگیري شبکه ميشوند .همچنین با توجه به آن که
مسالهي پیش رو از نوع طبقهبندي ميباشد و نهايتاا با
کالسهاي مختلف سر و کار داريم ،تابع فعالیت softmax
براي اليهي خروجي ،مناسب تشخیص داده شد.
در گام دوم  ،اقدام به تغییر نرخ يادگیري شبکه عصبي کم
عمق ميشود .اگر مقدار کمي به نرخ يادگیري اختصاص داده
شود ،شبکه کند عمل خواهد کرد .در مقابل نرخ يادگیري زياد،
سبب ايجاد نوسان و ناپايداري در شبکه ميگردد .معمو اال نرخ
يادگیري در بازهاي بین  1e-1و  1e-6تغییر ميکند.
در گام سوم ،روش وزندهي اولیه تغییر مييابد.
روشهاي مختلفي جهت اختصاص وزنهاي اولیه و تصادفي
به شبکهي طراحي شده وجود دارد .از جمله ،XAVIER
 NORMALIZE ،UNIFORM ،RELUو  .DISTRIBUTEDبا
انتخاب يک روش مناسب ميتوان دقت شبکه را افزايش داد.
در گام چهارم ،تعداد تکرارها هدف تغییر و بهینهسازي
قرار ميگیرد .در حالت کلي ،افزايش دفعات تکرار سبب
باال رفتن دقت شبکه ميشود .علت اين افزايش ،باالتر
رفتن درجهي آزادي شبکه و در نتیجه توانايي بیشتر آن
در تشخیص نويزها و مثالهاي نادر است .در عین حال
تکرار بیش از حد ميتواند دقت پیشبیني را برخالف دقت
آموزش کاهش دهد .علت پديد آمدن چنین شرايطي را
ميتواند در مسئلهي  Overfittingجست و جو کرد [.]14
در واقع با افزايش بیش از حد مراحل تکرار ،شبکه شروع
به حفظ کردن دادههاي آموزشي ميکند که در نتیجه آن
دقت آموزش باالتر ميرود .اما در عین حال شبکه در
تشخیص نمونههاي جديد و پیشبیني درست ،موفق عمل
نميکند .به منظور تعیین مقدار بهینه ،با گامهايي پنج
تايي ،اقدام به افزايش تعداد تکرارها ميشود .اين روند
افزايشي تا آن جايي که ديگر بهبودي در دقت شبکه
حاصل نشود ،ادامه مييابد .سپس همسايگي آخرين تکرار
بهینهي بدست آمده به منظور يافتن مقدار بهینهي نهايي،
تا شعاع  4گام ،ارزيابي ميشود.
در گام پنجم ،تابع هزينه تنظیم ميشود .با کمک تابع
هزينه ميتوان دريافت که کدام پاسخ به جواب بهینه
نزديکتر است .دو نوع تابع هزينه وجود دارد MSE .و
 .MCXENTتابع اول میانگین مربع خطاهاست که مناسب
ارزيابي دقت در مسائلي است که خروجي مقدار حقیقي
ميباشد .اما تابع دوم در شرايطي که با طبقهبندي دادهها
سر و کار داشته باشیم ،کاربرد پیدا ميکند .از آن جايي که
مسالهي پیش رو از نوع طبقهبندي ميباشد ،همواره از تابع
هزينهي  MCXENTاستفاده ميشود.

در گام ششم ،شیوهي بههنگام کردن وزنها تنظیم
ميشود .هدف از بههنگامسازي وزنها ،کاهش اختالف بین
مقدار واقعي و پیشبیني شده ميباشد .تا به امروز
روشهاي بسیاري به اين منظور معرفي شده است از
جمله ،ADAM ،NESTEROV ،ADADELTA
 ADAGRADو  .RMSPROPانتخاب يک روش درست
ميتواند سرعت يادگیري شبکه را افزايش دهد.
در گام هفتم ،الگوريتم بهینهسازي شبکه تعیین ميگردد.
در واقع اين الگوريتم نحوهي به روز رساني شبکه با توجه به
میزان گراديان را مشخص مي کند .يکي از متداولترين اين
الگوريتمها  gradient descent stochasticيا همان SGD
ميباشد .البته انواع ديگري از اين الگوريتم مانند conjugate
 gradientو  LBFGSنیز وجود دارد .در اکثر موارد از ترکیب
 SGDو روش به روز رساني  RMSPROPبه عنوان يک پیش
فرض بسیار خوب استفاده ميشود.

پیشبیني مکاني -زماني بارش ماهانه با استفاده از شبکهي باور عمیق مورد ...

جدول -9مراحل طي شده جهت تنظیم و بهینهسازي شبکهي عصبي کمعمق

شکل -1نقشهي پیشبیني بارش ماهانهي منطقهي شمال غربي ايران در سال  2164با استفاده از اطالعات بدست آمده از مدل شبکهي عصبي کمعمق
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اس

جهت مدلسازي بارش با استفاده از شبکهي باور
عمیق ،ساختار و مولفههاي شبکه متناسب با توضیحات
ارائهشده ،تنظیم و بهینهسازي گرديد .به اين منظور،
چندين گام در قالب دو مرحلهي اصلي که در جدول ()4
قابل مشاهده ميباشد ،طي شد که در نتیجهي آن ،شبکه-
اي متشکل از  4ماشین بولتزمن محدود شده مناسب
تشخیص داده شد.
اين شبکه از لحاظ ظاهري مشابه يک شبکهي
پرسپترون با  9اليهي پنهان است که به ترتیب داراي ،63
 3و  63نورون ميباشد .بعد از تعیین يک ساختار بهینه،

جدول -4مراحل طي شده جهت تنظیم و بهینهسازي شبکهي باور عمق

با استفاده از نتايج پیشبیني حاصل شده توسط
شبکهي باور عمیق ،نقشهي پیشبیني بارش ماهانهي سال

 2164تهیه ميگردد .نقشهي پیشبیني بارش دوازده ماه
در شکل ( )6نمايش داده شده است.
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 -4-3-4شبکهی باور عمیق

نوبت به تنظیم مولفههاي شبکهي باور عمیق ميرسد .در
نهايت بعد از طي چندين گام ،شبکهاي با تابع فعالیت relu
در اليههاي پنهان و  softmaxدر اليهي خروجي تنظیم
گرديد .همچنین تعداد تکرار  61به همراه روش وزندهي
اولیه  Uniformو نیز نرخ يادگیري  1e-1مناسب تشخیص
داده شد .و در نهايت تابع به هنگام سازي،RMSPROP
تابع هزينه  MCXENTو الگوريتم بهینهسازي SGD
تعیین گرديد .جدول ( ، )4ساختار و مولفههاي شبکهي
بهینهسازي شده و مقدار هر يک از معیارهاي ارزيابي دقت
شبکه را ،نمايش ميدهد.

پیشبیني مکاني -زماني بارش ماهانه با استفاده از شبکهي باور عمیق مورد ...
شکل -6نقشهي پیشبیني بارش ماهانهي منطقهي شمال غربي ايران در سال  2164با استفاده از اطالعات بدست آمده از مدل شبکهي باور عمیق

 -4-4ارزیابی نتایج
جهت ارزيابي دقت دو شبکهي عصبي کم عمق و
شبکهي باور عمیق ،دادههاي سال  6316تا  2169به عنوان
پارامتر ورودي به اين دو شبکه داده شد (شکل .)1به منظور
بررسي نتايج اين دو شبکه ،يک مقايسهي ماه به ماه و
ايستگاه به ايستگاه بین مقادير بارش به وقوع پیوسته و بارش
پیشبیني شده توسط اين دو مدل صورت گرفت (شکل 8و
 .)3همان طور که از مقايسهي شکلهاي ( )8و ( )3مشخص
است ،شبکهي باور عمیق در مقايسه با شبکهي عصبي کم
عمق ،از دقت بهتري در پیشبیني نتايج برخوردار است.
دادههاي هواشناسي خصوصا دادههاي بارش ،به صورت
طبیعي داراي توزيع نامتوازن ميباشند .به اين معني که
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توزيع میزان بارش حول مقاديري خاص ،بیشتر از سايرين
ميباشد .همان طور که از شکلهاي ( )8و ( )3مشخص
است ،خط پیوسته نشان دهندهي میزان بارش رخ داده در
سطح منطقهي مطالعاتي است .اين خط نشان ميدهد که
بارش بیشتر ايستگاهها ،تقريبا در تمامي ماههاي سال،
مقاديري کمتر از  81درصد میانگین بارش و يا بیشتر از
 621درصد اين میانگین را به خود اختصاص ميدهد .از
اين رو انتظار میرفت که بارش پیشبیني شده نیز بیشتر
در اين دو کالس واقع شود.
شبکهي عصبي مصنوعي کم عمق تحت تاثیر الگوي
غالب بارش در منطقهي مطالعاتي ،بارش تقريبا تمامي
ايستگاهها در ماههاي فوريه ،مارس ،آوريل ،مي ،جون،
جوالي ،آگوست ،سپتامبر و دسامبر را کمتر از  81درصد

اس

شکل -8مقايسه ماه به ماه و ايستگاه به ايستگاه بارش به وقوع پیوسته و بارش پیشبیني شده توسط شبکهي عصبي مصنوعي کم عمق

براي نمونه در ماه مارس ،بارش به وقوع پیوستهي
بیشتر ايستگاهها ،در کالس «چهار» قرار دارد .با وجود
پیشبیني کالس صفر براي تمامي ايستگاهها توسط

شبکهي عصبي کم عمق (شکل  ،)8-9شبکهي باور عمیق،
بارش بیشتر ايستگاهها را در کالس درست پیشبیني کرده
است (شکل.)3-9
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میانگین منطقه و بارش تمامي ايستگاهها در ماه نوامبر را
بیش از  621درصد میانگین بارش پیشبیني کرده است
(شکل  .)8علت اين پیشبیني ضعیف را ميتوان در تاثیر
پذيري زياد شبکهي عصبي مصنوعي کم عمق از پارامتر
پیشبیني يا همان بارش به وقوع پیوسته با پراکندگي
بیشتر در مرحلهي آموزش و در نتیجه عدم توانايي اين
شبکه در پیش بیني ساير کالسها دانست.

در مقابل مشاهده ميشود که شبکهي باور عمیق با
وجود الگوي غالب بارش در سطح منطقهي مطالعاتي،
توانسته است میزان بارشهايي با پراکندگي کمتر در اين
ناحیه را نیز به خوبي پیشبیني کند (شکل  .)3علت
توانايي بیشتر اين شبکه در پیشبیني الگوهاي بارشي با
پراکندگي کمتر و در نتیجه مدلسازي بهتر پیچیدگيهاي
مساله را ميتوان در تعداد اليههاي بیشتر و شیوهي
آموزش بهینهتر آن جست و جو کرد.

پیشبیني مکاني -زماني بارش ماهانه با استفاده از شبکهي باور عمیق مورد ...
شکل -3مقايسه ماه به ماه و ايستگاه به ايستگاه بارش به وقوع پیوسته و بارش پیشبیني شده توسط شبکهي باور عمیق

همچنین در ماه دسامبر ،با وجود نوسانات بسیارِ بارش در
سطح منطقه ،بارش پیشبیني شده توسط شبکهي عصبي
مصنوعي کم عمق ،براي تمامي ايستگاهها کالس صفر
ميباشد(شکل .)8-62اما در شکل ( )3-62مشاهده ميشود
که شبکهي باور عمیق به خوبي نوسانات را پوشش داده است.
در ماه فوريه نیز پیشرفت قابل قبولي در پیشبیني
بارش منطقه توسط شبکهي باور عمیق (شکل  )3-2در
مقايسه با شبکهي عصبي مصنوعي کم عمق (شکل )8-2
مالحظه ميشود .همچنین در پیشبیني بارش ايستگاهها
در ماه آپريل ،شبکهي باور عمیق عملکرد بهتري از خود
نشان داده است .شبکهي عصبي مصنوعي کم عمق بارش
اين ماه در تمامي ايستگاهها را ،با وجود نوسانات بسیار،
تقريبا «صفر» پیشبیني کرده است (شکل  .)8-4اما در
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شکل ( )3-4مشاهده ميشود که شبکهي باور عمیق
نوسانات به وقوع پیوسته در میزان بارش ايستگاههاي
منطقهي مطالعاتي را به خوبي نشان داده است.
در ماه نوامبر نیز با وجود آنکه شبکهي عصبي مصنوعي
کم عمق ،بارش تمامي ايستگاهها در سطح منطقهي مطالعاتي
را به اشتباه در کالس « چهار» پیشبیني کرده (شکل -66
 ،)8شبکهي باور عمیق نوسانات بارشي منطقه را به شکل
بهتري پیشبیني نموده است (شکل .)3-66
همچنین به منظور انجام يک ارزيابي کليتر از دقت
نتايجِ حاصل از دو شبکه ،با کمک اطالعات موجود از بارش
و همچنین نقشههاي پیشبیني،کالس متعلق به میانگین
میزان بارش ماهانهي به وقوع پیوسته و همچنین بارش
پیشبیني شده توسط دو مدل در سطح منطقهي

اس

جدول -1نتايج ارزيابي نقشههاي وضعیت موجود و نقشههاي پیشبیني حاصل از نتايج دو شکهي عصبي مصنوعي کم عمق و شبکهي باور عمیق

به عالوه ،به منظور ارزيابي دقت نتايج حاصل از دو
مدل شبکهي عصبي کمعمق و شبکهي باور عمیق ،از
چهار معیار  Recall ،Precesion ،Accuracyو F1 score
جهت ارزيابي استفاده شد .هر يک از اين معیارها مقاديري
بین  1و  6را به خود اختصاص ميدهند که عدد  6بیانگر

بهترين دقت ميباشد .در جدول ( )1نتايج ارزيابي دقت دو
شبکه نشان داده شده است .همان طور که از نتايج
پیداست ،شبکهي باور عمیق در حل مسالهي پیشبیني
بارش و نیز در مواجه با کالن دادههاي مکاني -زماني
موفقتر عمل کرده است.

جدول -1نتايج ارزيابي شبکههاي عصبي مصنوعي کم عمق و شبکهي باور عمیق

 -5جمعبندی و پیشنهادات
پیشبیني بلند مدت بارش ،نقش مهمي در مديريت
منابع آبي کشور ايران ايفا ميکند .با توجه به اينکه پديدهي
بارش تابع عوامل مختلفي ميباشد ،پیشبیني آن از
پیچیدگيهاي بسیاري برخوردار است .در اين تحقیق به
منظور تهیهي نقشههاي توزيع مکاني -زماني بارش ماهانه
در منطقهي شمال غربي ايران ،از روشهاي يادگیري
ماشین شبکهي عصبي مصنوعي کم عمق و شبکهي مبتني
بر يادگیري عمیق استفاده شد .به اين منظور ابتدا دادههاي
ماهانهي مورد نیاز در سه دستهي دادههاي محیطي و

هواشناسي ،دادههاي بزرگ مقیاس اقلیمي و دادههاي
توپولوژيکي جمعآوري شد .سپس ساختار و مولفههاي
شبکهي عصبي مصنوعي کم عمق و شبکهي باور عمیق
مورد استفاده در اين پژوهش ،تنظیم و بهینهسازي گرديد.
سپس مراحل آموزش ،تست و پیشبیني ،با استفاده از هر از
اين شبکه صورت پذيرفت .سپس با استفاده از نتايج حاصل
از اين دو شبکه ،نقشههاي پیشبیني بارش ماهانه تهیه شد.
جهت ارزيابي دقت دو شبکهي عصبي مصنوعي کم
عمق و شبکهي باور عمیق ،از چهار معیار ،Accuracy
 Recall،Precesionو  F1 scoreبهره برده شد .نتايج

139

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره ششم ،شماره  ،4ارديبهشت ماه 6931

مطالعاتي ،محاسبه شد (جدول  .)1با کمک محاسبهي
میانگین  ،امکان انجام يک ارزيابي دقیق و سريع از
مشاهدات حاصل از نقشهها فراهم ميگردد .همان طور که
از جدول ( )1مشخص است ،شبکهي باور عمیق در  61ماه
موفق به انجام پیشبیني صحیح و منطبق با واقعیت شده

است .بر اساس اطالعات استخراج شده از نقشههاي وضع
موجود ،بیشترين میزان بارش در سطح منطقه ،در دو ماه
اسفند و فروردين و همچنین سه ماههي پايیز به وقوع
ميپیوندد که دقیقا مطابق با واقعیت موجود ميباشد.

بدست آمده نشان دهندهي موفقیت شبکههاي مبتني بر
- در مواجهه با کالن دادههاي مکاني،يادگیري عمیق
 نسبت به شبکههاي عصبي مصنوعي کم عمق، زماني
 همچنین مقايسهي مقدار بارش ماهانهي به وقوع.ميباشد
بیني شده توسط-پیوستهي با میزان بارش ماهانهي پیش
 براي هر يک از،شبکهي عصبي کم عمق و شبکهي باور عمیق
 نشان دهندهي توانايي بیشتر،ايستگاههاي منطقهي مطالعاتي
.شبکهي باور عمیق در پیشبیني بارش ماهانه ميباشد

به عنوان کارهاي آينده قصد داريم تا از الگوريتمهاي
بهینهسازي جهت انتخاب پارامترهاي ورودي بهینه و
 پیشبیني ميشود که.انتخاب موثرترين آنها بهره بريم
 تاثیر بسزايي در باال بردن دقت،استفاده از اين الگوريتم
 همچنین از آن جايي که در مبحث.نتايج داشته باشد
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