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ارزيابی مدل درختی  M5و شبکة عصبی مصنوعی برای برآورد متوسط روزانة دمای هوا بر اساس دادههای دمای
سطح زمين سنجندة موديس
سعيد امامیفر ،1علی رحيمیخوب ،*2علیاکبر نوروزی
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 .1کارشناس ارشد گروه مهندسی آبياری و زهكشی پرديس ابوريحان دانشگاه تهران
 .2دانشيار گروه مهندسی آبياری و زهكشی پرديس ابوريحان دانشگاه تهران
 .3استاديار پژوهشكدة حفاظت خاك و آبخيزداری
(تاريخ دريافت1393/2/3 :ـ تاريخ تصويب)1393/6/17 :

چکيده
استفاده از دادههای تصاوير ماهوارهای روشی مؤثر برای پهنهبندی دمای هواست .در اين تحقيق مدلهای شبكة عصـبی و
مدل درختی  M5برای تبديل دمای سطح زمين در دو زمان روز و شب محصوالت مـاهوارة تـرا سـنةندة مـوديس بـرای
استان خوزستان مقايسه شد .در کل  365تصوير از محصوالت دمای سطح زمين در سال  ،2007که منطقة مورد مطالعـه
را پوشش میداد ،استفاده شد .دادههای متوسط دمای هوای روزانه از  29ايستگاه هواشناسی سـينوپتي و کليمـاتولویی
سال  2007جمعآوری و به منزلة دادههای واقعی استفاده شدند .دادههای ورودی مدلها شامل دمای سطح زمـين در دو
زمان روز و شب و تابش بيرون زمينی بودند .نتايج نشان داد ضريب تعيين هر دو مدل بيش از  0/96اسـت .بـا ايـن حـال
مدل شبكة عصبی با دقت بيشتری دمای هوا را برآورد میکند .جذر مربع ميـانگين خطـا و ضـريب تعيـين مـدل شـبكة
عصبی بهترتيب برابر  1/7درجة سانتیگراد و  0/97برآورد شد.
کليدواژگان :دمای سطح زمين ،دمای هوا ،سنةندة موديس ،شبكة عصبی ،مدل درختی M5
*

مقدمه

دمای هوا يكی از عناصر اساسـی شـناخت هـوا و از پارامترهـای
مهم مورد نياز برای مطالعات هيدرولویيكی و هواشناسـی اسـت.
بسياری از فرايندهای سطح زمـين ،ماننـد فتوسـنتز و تبخيـر و
تعرق ،به کم آن تنظيم میشوند .اين پارامتر در ايستگاههـای
هواشناسی اندازهگيری میشود و معـر دمـای هـوای پيرامـون
ايستگاه است و نمیتوان آن را به مناطق دور از ايسـتگاه تعمـيم
داد .زيرا دمای هوا تحت تأثير خصوصيات سـطح زمـين اسـت و
اين خصوصيات با توجه به زمان و مكان تغيير میکند .دادههـای
ماهوارهای ،به علت پيوستگی مكانی دادهها ،نسبت بـه دادههـای
ايستگاههای هواشناسـی در مطالعـات ناحيـهای کـاربرد بهتـری
دارند ( .)Rahimikhoob et al, 2008تحقيقات مختلف نشان داد
متغيرهای دمای سطح زمين و شاخص پوشـش گيـاهی ،کـه بـا
استفاده از تصاوير ماهواره بهدست میآيند ،بيشترين همبسـتگی
را با دمای هوای نزدي زمين دارنـد (.)Yao and Zhang, 2012
دو روش برای تعيين دمای هوا بـا اسـتفاده از دادههـای تصـاوير
* نويسندة مسئولakhob@ut.ac.ir :

ماهوارهای ارائه شده است .روش اول ،به نام روش  ،TVX1مبتنی
بر اين فرض است که دمای سطح زمين در ي پوشـش گيـاهی
کامل به دمـای هـوا نزديـ اسـت .ايـن روش در شـمال ايالـت
کانزاس امريكـا ارزيـابی شـد (.)Prihodko and Goward, 1997
نتايج نشان داد همبستگی زيادی (ضريب همبستگی برابر )0/93
بين برآوردهای ماهوارهای و دمـای هـوای انـدازهگيـریشـده در
ايســتگاههــای هواشناســی بــا ميــانگين خطــای  2/92درجــة
سانتی گراد وجود دارد .اما بايـاس ثابـت متبتـی در بـرآوردهـای
ماهوارهای وجود داشت .در ايران نيز روش  TVXبـرای تخمـين
دمای هوای حوضة آبريز سفيدرود بررسی شـد و نتـايج نشـان
داد اين روش نسبت به تـراکم پوشـش گيـاهی حساسـيت دارد؛
طوری که در مناطق با تراکم کـم پوشـش گيـاهی ميـزان خطـا
افزايش پيدا میکند ( .)Parviz et al, 2011روش دوم مبتنی بـر
استفاده از همبستگی آماری است .در ايـن زمينـه مـیتـوان بـه
تحقيقی که در شمال افريقا انةام شد اشاره کرد ( Cresswell et
 .)al, 1999در ايــن مطالعــه ،از دادههــای دمــای ســطح زمــين

1. Temperature–vegetation index
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ثبتشدة سنةندة متوست 1در هنگـام شـب همـراه پارامترهـای
زاوية زنيت خورشيدی جهت برآورد مينيمم دمای هـوا اسـتفاده
شد .نتايج نشان داد انحـرا معيـار برآوردهـا کمتـر از  3درجـة
سانتیگراد است .در روشهای فـوق پـيشبينـی دمـای هـوا بـه
ميزان دقت برآورد شاخص پوشش گياهی و دمای سـطح زمـين
بســتگی دارد .مقــدار خطــای هــر دو روش  TVXو همبســتگی
آماری برای برآورد دمای هوا حدود  3درجـة سـانتیگـراد اسـت
(.)Yan et al, 2012
در سالهـای اخيـر روشهـای يـادگيری ماشـينی ،ماننـد
شبكههای عصبی و بردار پشتيبان ماشين و مـدلهـای درختـی
 ،M5به طور موفقيتآميزی در دامنههای مختلف علوم مهندسی
استفاده شد .اين روشها برای مدلسازی فرايندهای فاقد راهحل
دقيق کاربرد دارد .برای پهنهبندی مكانی دمـای هـوا در يكـی از
زيرحوزههای هندوستان از مدلهای شـبكة عصـبی ،بـه منظـور
تبديل دادههای دمای سطح زمين ،و تصاوير لندست و روزشـمار
سال (روز یوليوسی) همراه دادههای اقليمی حوزه ،متل رطوبـت
نسبی و تبخير از تشت و تابش رسيده بـه زمـين و سـرعت بـاد،
استفاده شد ( .)Aher et al, 2011در ايـن تحقيـق شـاخصهـای
آماری ضريب تعيـين ( ،)R2ميـانگين خطـای مطلـق ( ،)MAEو
جذر ميانگين مربعات خطـا ( )RMSEبـهترتيـب  0/98و  0/34و
 0/36درجــة ســانتیگــراد بــرآورد شــدند .در پژوهشــی ديگــر از
دادههــای پــنج بانــد مــاهوارة نــوا ،ارتفــاز ســطح زمــين ،زاويــة
سمت االرض خورشيد ،و روزشمار سال به منزلة دادههای ورودی
مدل شبكة عصبی برای برآورد دمای هوا استفاده شـد ( Jang et
 .)al, 2004نتايج نشان داد دقت برآورد دمای هوا حدود  2درجة
سانتیگراد و ضريب همبستگی برابـر  0/93اسـت .دقـت بـرآورد
دمای بيشينة هوا با استفاده از دادههای ماهوارة نوا و مدل شبكة
عصبی در منطقة خوزستان حدود  1/7درجة سانتی گراد تعيـين
شده است (.)Rahimikhoob et al, 2008
مدل شبكة درختی  M5برای مـدلسـازی دمـای هـوا ،بـا
اســتفاده از تصــاوير مــاهوارهای ،موفــق ارزيــابی شــده اســت
( .)Emamifar et al, 2013مزيت شبكة درختـی  M5نسـبت بـه
مدل شبكة عصبی اين است که اين مدل روابط جبـری سـادهای
بر اساس شروط «اگرـ آنگاه» ارائه میدهد و شـناخت پديـده را
آسانتر میکند .کاربرد مدل شبكة درختـی  M5در پـيشبينـی
ســي ب ( ،)Solomatin and Xue, 2004روابــط دبــی ،اشــل
( ،)Bhattacharya and Solomatine, 2005و مدل سازی بـارشـ
رواناب ( )Solomatine and Dulal, 2003موفق بوده است.
1. Meteosat

هد اين مطالعـه مقايسـة مـدل شـبكة عصـبی و مـدل
درختی  M5در برآورد ميانگين روزانة دمـای هـوا بـا اسـتفاده از
تصاوير دمای سطح زمين سنةندة موديس است.

مواد و روشها
محدودة مطالعهشده و منابع دادهها

استان خوزستان محدودة مطالعة اين تحقيق بود که بين عـرض
جغرافيايی  29/95و  32/9درجة شمالی و طول جغرافيايی 47/6
و  50/6درجة شرقی واقـع شـده اسـت .ايـن اسـتان ،بـر اسـاس
طبقه بندی اقليمی کوپن ،جـز طبقـة خشـ

اسـت .دادههـای

اندازهگيری شدة دمای بيشينه و کمينة هوا ،بـهترتيـب  Txو ،Tn
در ســال  2007از  29ايســتگاه هواشناســی ايــن اســتان (12
ايســتگاه کليمــاتولویی و  17ايســتگاه ســينوپتي ) جمــعآوری
شدند .شكل  1موقعيت اين ايستگاهها و توزيع آنها را تقريباً در
کل استان نشان میدهد .دادههای ميانگين روزانة دمای هوا ()Ta
از متوسطگيری دمای بيشينه و کمينة هـوا محاسـبه شـد و بـه
متابة دادههـای واقعـی بـه کـار رفـت .مشخصـات ايسـتگاههـای
استفادهشده در اين تحقيق در جدول  1میآيد.
تصاوير موديس

2

در اين تحقيق ،دادههای دمای سـطح زمـين در دو زمـان روز و
شب ،حاصل تصاوير سنةندة موديس ،به منزلة دادههـای ورودی
مــدلهــای شــبكة عصــبی و مــدل درختــی  M5اســتفاده شــد.
سنةندة موديس ،که بر دو ماهوارة تـرا و آکـوا نصـب مـیشـود،
تصاوير سطح زمين را در  35بانـد طيفـی بـين  0/62و 14/385
ميكرومتر با دقت مكانی  250متر 500 ،متر ،و  1کيلومتر تهيـه
میکند .دقت مكانی اين سنةنده در محدودة طيفی حرارتـی 1
کيلومتر است .ماهوارههای ترا و آکوا بهترتيب در تـاريخهـای 18
دســامبر  1999و  4مــی  2002در مــدار قــرار گرفتنــد .ايــن
ماهوارهها خورشيدآهنگاند و در دو مسير مخـالف روزی دو بـار
دور زمين میگردند .مـاهوارة تـرا از شـمال بـه جنـوب حرکـت
میکند و زمانهای عبور آن از استوا حدود  10:30صبح و شـب
به وقت محلـی در هـر روز اسـت؛ حـال آنكـه مـاهوارة آکـوا ،در
مسيری مخالف ماهوارة ترا ،از جنوب به شمال حرکت میکنـد و
زمانهای عبور آن از استوا حدود  1:30صبح و بعـد از ظهـر بـه
وقت محلی در هر روز است.
2. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
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شکل  .1موقعيت ايستگاههای هواشناسی در استان خوزستان
جدول  .1مشخصات ايستگاههای استفادهشده
شمارة
ایستگاه

نام ایستگاه

کد ایستگاه

طول جغرافیایی
o

)( E

عرض جغرافیایی
o

)( N

بیشینة دمای هوا

کمینة دمای هوا

)(C
29/1

)(C
17/7
18/6

1

باغملک

BM

49/88

31/53

2

بندر

BA

49/15

30/55

32/4

3

اهواز

AH

48/67

31/33

33/3

19/2

4

امبدیه

OM

49/67

30/77

35/1

18/3

5

کشت

KE

48/77

31/80

32/3

17/2

6

هفتتپه

HA

48/35

32/08

32/1

17/1

7

دعبلخزایی

DE

48/50

31/08

34/1

19/3

8

میناب

MI

48/48

31/97

31/9

17/3

9

مسجدسلیمان

MA

49/28

31/93

32/1

19/6

10

شوشتر

SH

48/83

32/05

33/0

20/3

11

سلمانفارسی

SA

48/47

30/98

34/2

19/4

12

آبادان

AB

48/25

30/37

33/8

18/9

13

مالثانی

MO

48/88

31/60

32/1

18/1

14

امیرکبیر

AM

48/30

31/10

34/3

19/5

15

بهبهان

BE

50/23

30/60

32/7

17/3

16

بوستان

BO

48/00

31/72

33/3

16/5

17

دریاچه

DA

49/10

30/43

32/4

18/6

18

دهدز

DH

50/27

31/72

28/3

17/1

19

دزفول

DZ

48/38

32/40

32/1

16/3

20

حمیدیه

HA

48/43

31/48

33/0

18/9

21

هندیجان

HE

49/73

28/28

35/7

19/3

22

حسینیه

HO

48/27

32/67

32/7

16/0

23

ایزه

IZ

48/72

31/85

28/4

13/9

24

کشتوصنعت

KS

48/72

32/08

32/8

19/8

25

اللی

LA

49/10

32/33

30/1

17/5

26

میرزا

MR

48/20

77/30

34/7

19/7

27

امیدیه

OI

49/65

77/30

34/7

18/7

28

رامهرمز

RA

49/60

31/27

32/7

19/7

29

سردشت

SA

48/80

32/50

29/1

16/5
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سازمان ملی هوا و فضای امريكا (ناسا) عهـدهدار پـردازش
دادههای سـنةندة مـوديس اسـت و محصـوالت متنـوعی بـرای
کاربردهای زمينی و اقيانوسی و جوّی توليد و عرضه میکند .اين
محصوالت از طريق وبسايت اين سازمان قابل دسترس است .در
اين تحقيق  365تصوير با کد محصول  MOD11A1مربـوط بـه
سال  ،2007که منطقة خوزستان را پوشش میدهنـد ،از سـايت
فوق اخذ شدند .اين محصول دمای سـطح زمـين را در دو زمـان
روز و شب ،با دقت مكانی  1کيلومتر و با مختصات سينوسی ،که
حاصل تصاوير ماهوارة ترا سنةندة موديس است ،ارائه مـیدهـد.
دمای سطح زمين با اسـتفاده از دو بانـد حرارتـی ( 31محـدودة
طيفــی  10/78تــا  11/28ميكرومتــر) و ( 32محــدودة طيفــی
 11/77تا  12/27ميكرومتر) و تصـاوير مـوديس بـا بـهکـارگيری
الگوريتم روزنة مةزا برآورد میشـود (.)Vancutsem et al, 2010
الگوريتم روزنة مةزا آثار اتمسـفر و گسـيلندکی سـطح زمـين را
اص ح میکند.
1
تصاوير اخذشده ،با استفاده از نرمافزار  ، MRTاز سيستم
سينوسی به سيستم مختصات طول و عرض جغرافيايی تبديل و
به فرمت  ،GeoTIFFاز فرمتهای اسـتاندارد سيسـتم اط عـات
جغرافيايی ( ،)GISذخيره شدند .سـسس موقعيـت ايسـتگاههـای
هواشناسی استفادهشده در اين تحقيـق بـا اسـتفاده از نـرمافـزار
 ArcGISشناسايی و دمای سطح زمين در دو زمان روز و شب از
پيكسل ايستگاه هـا اسـتخراش شـدند .گفتنـی اسـت هـر تصـوير
موديس تعدادی اط عات را به علت ابرناکی هوا ،غلظت زياد جـوّ
از ذرات معلق ،و شكا بين دو مسير ماهواره از دست مـیدهـد.
بنابراين هر ايستگاه در بعضی روزها فاقد داده در تصوير است.
مدل درختی M5

اولين بار مدل درختی  M5را  )1992( Quinlanبر اسـاس روش
طبقهبندی درختی برای ايةاد رابطه بـين متغيرهـای مسـتقل و
مدل درخـت تصـميم ،2کـه
وابسته ارائه کرد .اين مدل ،برخ
برای دادههای کيفی 3استفاده میشود ،برای هر دو نوز دادههای
4
کيفی و کمّی قابل استفاده است ( Mitchell, 1997; Quinlan,
5
 .)1986; Quinlan, 1992مدل  M5مشابه توابع خطی جداشـده
است کـه ترکيبـی از مـدلهـای رگرسـيون خطـی و رگرسـيون
درختی است و در علوم مختلف کاربرد فراوان دارد ( Witten and
1. MODIS Reprojection Too
2. Decision tree
3. Categorical
4. Quantitative
5. Piece-wis linear functions

 .)Frank, 2005مدل رگرسـيون بـرای کـل فضـای دادههـا يـ
معادلة رگرسيون ارائه میدهد .ولی در مدل رگرسـيون درختـی
محدودة دادهها به زيرناحيههـايی کـه بـر  6ناميـده مـیشـوند
تقســيم و بــه هــر بــر ي ـ براســب عــددی داده مــیشــود.
جايگزينی معادلة رگرسيون خطی به جـای براسـب در گـرههـا
شيوهای است که در مدل  M5اجرا میشود و میتواند متغيرهای
عددی پيوسته را پيشبينی يـا بـرآورد کنـد (.)Quinlan, 1986
ساختار درخت تصميمگيری شبيه درختی اسـت کـه از ريشـه،7
شاخهها ،8گرهها ،9و بر ها 10تشكيل شده است .درخت تصـميم
از باال به پايين ترسيم میشود .ريشه ،به منزلة اولين گره ،در باال
قرار می گيرد و زنةيرهای از شاخهها و گرهها بـه بـر هـا خـتم
میشود .هر گره مربوط به ي متغير پيشبينی کننده است و به
وسيلة شاخهها عمل انشعاب در گره انةـام مـیشـود .شـاخههـا
شامل بازهای عددی است که از گره والد 11منشعب میشود و بـه
گره فرزند 12میرسـد .در مـدل  M5از هـر گـره والـد دو شـاخه
منشعب میشود.
ساخت مدل درخـت تصـميم گيـری در دو مرحلـه انةـام
میشود .در مرحلة اول درخت تصـميمگيـری بـا انشـعابسـازی
دادهها تشكيل میشود .معيار انشعاب در مدل  M5بيشينهسازی
کاهش انحرا معيار دادهها در گره فرزند است .زمانی که امكان
کاهش انحرا معيار دادههای گره فرزند ميسر نباشد گـره والـد
آن منشعب نمیشود و به گره پايانی يا بر نمـیرسـد .کـاهش
انحرا معيار با رابطـة  1بـرآورد مـیشـود ( Pal and Deswal,
:)2009

Ti

SDR  sd (T) - 

)رابطة )1
) sd (Ti
T
 SDRکـــاهش انحـــرا معيـــار در گـــره فرزنـــدT ،
مةموعهدادههای ورودی به گره والـد Ti ،زيرمةموعـة دادههـای
ورودی به گره والد ،و  sdانحرا معيار است.
به علت فرايند انشعاب ،انحرا معيار دادهها در گره فرزند
کمتر از گره والد است .بنابراين همگنی بيشـتری دارد .در مـدل
 ،M5بعد از آزمودن همة انشعابات ممكن از يگ گره ،انشعابی که
بيشترين کاهش انحرا معيار را توليد کنـد انتخـاب مـیشـود.
6. Leaf
7. Root
8. Branches
9. Nodes
10. Leaves
11. Parent node
12. Child node
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اين گونه انشعاب سـازی اغلـب بـه ايةـاد درختـی بـزر منةـر
میشود و امكان دارد برازش بيش از حد روی دادههای آموزشـی
رخ دهد ( .)Quinlan, 1986برازش بـيش از حـدّ باعـا کـاهش
کليت بخشی مدل می شود؛ طوری که مدل فقط برای دادههـايی
اعتبار خواهد داشت که برای سـاخت آن اسـتفاده شـده و بـرای
دادههای جديد از دقت الزم برخوردار نيست .بنابراين مرحلة دوم
طراحی مدل درختی کوا کردن درختِ بيش از حد بزر شده
از طريق هرس شاخهها و جايگزينشدن با توابع رگرسيون خطی
است .الگوريتمهای مختلفی برای هرسکردن درخت ارائـه شـده
اسـت .در ايـن تحقيـق از الگـوريتم کـوئينلن ()Quinlan, 1999

استفاده شد .در اين الگوريتم ابتدا به درخت اجازه داده میشـود
به اندازة کافی رشد کند .سسس گرههايی که باعا افزايش دقـت
دستهبندی نمیشوند هرس مـیشـوند .شـكل  2الـف انشـعابات
دادههای ورودی  X1و ( X2متغيرهای مستقل) را ،که به  6مـدل
رگرسيون خطی در بر ها (براسبهای  LM1تا  )LM2منتهی
میشود ،نشـان مـیدهـد .فـرم کلـی ايـن مـدلهـا بـه صـورت
 y=a0+a1x1+a2x2است که در آن  ،a1 ،a0و  a2ضرايب رگرسـيون
خطیانـد .شـكل  2ب ارتبـاط انشـعابات را بـه صـورت ديـاگرام
درختی نشان میدهد.

شکل  .2شمای کلی شبکة درختی M5

در اين بررسی نرمافزار  ،Wekaکه در دانشـگاه Waikato

پارامترهای  ωs ،drو  δبا رابطههای  3و  4و  5تعيين شدند

کشــور نيوزلنــد توســعه يافتــه و نــام آن از عبــارت Waikato

(:)allen et al, 1998

 Environment for knowledge Analysisگرفته شـده ،بـهکـار
رفته است.
در اين تحقيق ،دمای سطح زمين در روز ( )Tdو شب ()Tn
برحسب درجة سانتیگراد و تابش بيرون زمينی برحسب مگایول
بر متر مربع در روز به منزلة دادههای ورودی مدل درختـی ،M5
برای تخمين متوسط روزانة دمـای هـوا ،انتخـاب شـدند .تـابش
بيرون زمينی نشاندهندة بازتاب تغييرات روزانة دمـای هواسـت.
اين پارامتر تابعی از عرض جغرافيايی و روزشمار سال اسـت و بـا
رابطة  2محاسبه شد (:)allen et al, 1998
(رابطة )2
)24(60
Ra 
GSC d r S sin( )sin( )  cos( ) cos( )sin(S ) 

 Raتابش بيرون زمينی (بر حسب مگایول بر متـر مربـع در روز)،
 GSCثابت خورشيدی برابر  0/0820مگایول بر متر مربـع در روز،
 drفاصلة نسـبی معكـوس زمـين و خورشـيد ωs ،زاويـة سـاعتی
غروب خورشيد (راديان) φ ،عرض جغرافيايی (راديان) ،و  δزاويـة
ميل خورشيد (راديان) است.

(رابطة )3
])ωs = arcos[-tan(φ) tan(δ
(رابطة )4
}δ = 0.409 sin{(2π/365 × J) – 1.39
(رابطة )5
 Jروزشمار سال است.
بـرای سـاخت مـدل درختـی  M5دادههـای  17ايسـتگاه
(ايستگاههای شمارة  1تا  17در جـدول  ،)1کـه در کـل اسـتان
خوزستان پراکندهاند ،به منزلة دادههای آموزش و دادههای ساير
ايستگاهها (ايستگاههای شمارة  18تا  29در جدول  )1به منزلـة
دادههای آزمون استفاده شدند.
)dr = 1+ 0.033 cos(2π/365 × J

مدل شبکة عصبی مصنوعی

در اين تحقيق ،شبكة عصبی انداليه ،شامل ي اليـة ورودی و
ي الية ميانی و ي الية خروجی ،برای تخمين متوسط دمـای
روزانة هوا ،با استفاده از تصاوير ماهوارهای ،استفاده شـد .در هـر
اليه ي يا اند عنصر پردازشگر (نرون) وجود دارد که بـه همـة
نرونهای الية بعدی با اتصاالت وزندار مربوط میشود .پـردازش
هر نرون در دو مرحله انةام میشود .در مرحلـة نخسـت بـه هـر
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ي از ورودیهای نرون وزنی داده میشود که با مقداری باياس
جمع جبری میشوند .حاصل جمع در مرحلـة دوم وارد فيلتـری
غير خطی میشود که معموالً تابع انتقال 2يا تابع محرك 3ناميده
میشود .تابع محرك متل تابع فشرده عمل میکند؛ طـوری کـه
خروجی نرون در ي شبكة عصبی بين دو مقدار معين (معمـوالً
بين  0و  1يا بين  -1و  )1قرار گيـرد .شـكل  3فراينـد رياضـی
مراحل فوق را به صورت شماتي نشان میدهد .در اين تحقيق،
تابع محرك لو سيگموييد برای هر دو الية ميـانی و خروجـی
استفاده شد .اين تابع از توابع محرك رايج است که پيوسته است
و بين دو مقدار  0و  1تغيير میکند .تـابع لـو سـيگموييد بـا
رابطة  6تعريف میشود:
)رابطة (6

y _ k  1/ 1  exp   _ k  

دادههای ارزيابی کاهش میيابد؛ ولی زمانی که آمـوزش بـيش از
حدّ اتفاق میافتـد ايـن خطـا بـرای دادههـای ارزيـابی افـزايش
میيابد .با شروز افزايش خطا آموزش دادهها متوقف و وزنهـای
شبكه در شرايط حـداقل خطـا بـرای دادههـای ارزيـابی تعيـين
میشوند .به عبارت ديگر ،آموزش شبكه با اسـتفاده از دادههـای
آموزش و ارزيابی صـورت مـیگيـرد .بعـد از آمـوزش ،شـبكه بـا
دادههايی که در آموزش و ارزيابی از آنها استفاده نشده آزمايش
و عملكرد آن با استفاده از شاخصهای آماری بررسی مـیشـود.
در اين تحقيق ،همان دادههای آموزش شبكة درختی  M5بـرای
آموزش و ارزيابی اوزان شبكة عصبی استفاده شد؛ طوری که بـه
صورت تصادفی  70درصد اين دادهها برای آموزش و  30درصـد
بقيه برای ارزيابی استفاده شدند .دادههای آزمون شـبكة عصـبی

 Vkجمع وزنی ورودیها به Kامين نرون در اليـة بعـدی و
 Ykخروجی از نرون است.
وزنهای ارتباطدهندة نرونهای شبكه و باياس با آمـوزش

ميانی بستگی دارد .ولی تعداد زياد آنها سـبب بـرازش بـيش از

تعيين میشوند؛ به صورتی که تابع خطا بين خروجیهای مـدل

حد 4دادههای آموزش می شود و بـر کيفيـت نتـايج مـدل تـأثير

يافتـه

میگذارد .بنابراين انتخاب تعداد نـرونهـای ميـانی بسـيار مهـم

به حداقل برسد .در اين تحقيق ،از الگوريتم پسانتشار خطا برای

است .بـا توجـه بـه اينكـه روش مشخصـی بـرای تعيـين بهينـة

آموزش شبكة عصبی اسـتفاده شـد .کيفيـت شـبكة عصـبی بـه

نرونهای ميانی وجود ندارد ،بـا اسـتفاده از روش سـعی و خطـا

کليــتبخشــی آن بــرای دامنــة وســيعی از دادههــای ورودی و

تعداد آنها تعيين میشود .در اين تحقيق مدل شبكة عصبی 10

خروجی بستگی دارد که با اعمال نظـارت بـر آمـوزش بـهدسـت

بار با تعداد نرون  1تا  10در الية ميانی آموزش يافـت و سـسس

میآيد .نظارت بر آموزش باعا میشود خروجیهای دقيقی برای

با استفاده از دادههای اختصا يافته برای آزمون نتايج مدلها با

ورودیهايی که در شبكه ديده نشده بـرآورد گـردد ( Atkinson

دادههای واقعی مقايسه و مناسبترين تعداد نرون انتخاب شد.

با مقادير واقعی در مةموعهای که برای آموزش اختصـا

همان دادههای آموزش شبكة درختی  M5هستند.
کيفيت اجرای مدل شبكة عصبی به تعداد نرونهای اليـة

 .)and Tatnall, 1997عدم کليتبخشی به علت آموزش بـيش از

از آنةـا کـه دامنـة تغييـرات دادههـای ورودی و خروجـی

حدّ پيش میآيد کـه در ايـن شـرايط شبكه فقط روی دادههای

اخت

آموزش خوب کار میکند و برای ساير دادهها مناسب نيســـــت.

باعا کاهش سرعت و دقت مدل میشود .نرمـالسـازی دادههـا،

توقف بهموقع آموزش قبل از همگراشدن شبكه از روشهای رايج

قبل از آموزش شبكه ،طوری که همة دادهها در بـازهای مناسـب

دورزدن آموزش بـيش از حـدّ اسـت ( .)Prechelt, 1998در ايـن
تحقيق از تابع لونبر

مارکوارت به دليل سرعت بـاالتر و نتـايج

دقيـقتــر نسـبت بــه سـاير روشهــای آموزشــی ( Hagan and

زيادی با هم دارند ،واردکـردن آنهـا بـه شـبكة عصـبی

قرار گيرند ،به آموزش شبكه کم

با استفاده از رابطة  7همة دادههای ورودی و خروجی در بـازة 0
تا  1نرمال شدند و سسس بعد از شـبيهسـازی مـدل بـه مقـادير

 )Menhaj, 1994برای تصميم به توقـف مرحلـة آمـوزش شـبكه

اصلی برگشتند:

ارزيابی استفاده شد .پس از هر بار تكرار فرايند يادگيری ،شـبكه

(رابطة )7

استفاده شد .در اين تابع ،از ي

سری داده بـه منزلـة دادههـای

زيادی میکند .در اين مقالـه

X  X min
X max  X min

X norm 

با اوزان جديد برای دادههـای ارزيـابی اجـرا مـیشـود .بـه طـور
معمول در مراحل اولية آموزش خطای برآورد خروجی مدل برای

 Xnormمقدار نرمالشـده X ،مقـدار اصـلی ،و  Xminو Xmax

بهترتيب بيشترين و کمترين مقادير اصلیاند.
1. Bias
2. Transfer function
3. Activation function

4. Overfitting
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شکل  .3روند محاسبات در يک نرون شبکة عصبی

شاخصهای آماری عملکرد شبکههای عصبی

ميزان دقت و اگونگی عملكرد مدلهـای شـبكة درختـی  M5و
شبكههای عصـبی طراحـیشـده در ايـن تحقيـق بـا اسـتفاده از
شاخصهای آماری و ترسيم نمودار تعيين شد .آمارههای ضـريب
تعيين ( ،)R2ريشة ميانگين مربعات خطـا ( ،)RMSEو ميـانگين
انحرا خطا ( )MBEشاخصهای بهکاررفته در اين تحقيقاند:

  (P  P)(O  O) 

2

i

(رابطة )8

2

i

) (P  P)  (O  O
2

i

0.5

(رابطة )9

R 
2

i

N


RM SE   N -1 (O i  Pi ) 2 


i 1



N

)  Pi

(رابطة )10

i

 (O

M BE  N 1

i 1

 Piمقادير برآوردشدة مدل P ،متوسط مقادير برآوردشـدة

يافتهها و بحث
مــاتريس همبســتگی بــرای تعيــين اهميــت نســبی هــر ي ـ از
متغيرهای ورودی ( )Td ،Tn ،Raبـر متغيـر خروجـی ( ،)Taبـرای
دادههای آموزش و صحتسنةی ،در جدول  2میآيد .همانطـور
که م حظه میشود ،دمـای سـطح زمـين در شـب ( )Tnاز بـين
دادههــای ورودی ،در هــر دو دادة آمــوزش و صــحتســنةی،
بيشترين نقـش و همبسـتگی را دارد .پـس از آن ،دمـای سـطح
زمين در روز ( )Tdنسبت بـه تـابش بيـرون زمينـی ( )Raنقـش
بيشتری دارد .همبستگی باالی دادههای ورودی و متوسط روزانة
دمای هوا (بيش از  0/84برای دادههای آموزش و بـيش از 0/88
برای دادههای صحتسنةی) نشان دهندة اين است که هر مـدل
با دادههای ورودی اشاره شدة باال دمای متوسط روزانة هـوا را بـا
دقت مطلوبی برآورد میکند.

مدل Oi ،مقادير واقعی O ،متوسط مقـادير واقعـی ،و  Nتعـداد
مشاهدات است.
جدول  .2ماتريس همبستگی بين متغيرهای ورودی و متوسط روزانة دمای هوا برای هر دو دادههای آموزش و صحتسنجی

متغير
Ra
Tn
Td
Ta

دادههای صحتسنةی

دادههای آموزش
Ra

Tn

Td

Ta

Ra

Tn

Td

Ta

1

0/82
1

0/74
0/91
1

0/84
0/96
0/90
1

1

0/88
1

0/83
0/93
1

0/88
0/96
0/93
1

نرمافزار  Wekaبرای ساخت مدل شـبكة درختـی  M5بـه
منظور تبديل داده های دمای سطح زمين و تابش فرازمينـی بـه

متوسط دمای روزانة هوا استفاده شد .مدل ساختهشده در شـكل
 4میآيد .همانطور که م حظه میشود ،مـدل بـر اسـاس يـ
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سری روابط شرطی به  16بر منتهی میشود .شكل  5پراکنش
مقادير اندازهگيریشده و برآوردشده برای کل دادههـای آمـوزش
را نشان میدهد .همان طور که مشاهده می شـود ،تطـابق خـوب
(ضريب تعيين برابر  )0/97است و پراکنـدگی کـم بـين مقـادير
اندازهگيریشده و برآوردشده وجود دارد.
در اين تحقيق ،برای تعيـين تعـداد بهينـة نـرون در اليـة
ميانی 10 ،مدل شبكة عصبی با  1تـا  10نـرون در اليـة ميـانی
آموزش داده شد و پـس از هـر آمـوزش شـاخصهـای ،RMSE

 ،MAEو  R2برای کل دادههای آزمون محاسبه شد .شكل  6آثار
تغييــرات تعــداد نــرون در اليــة ميــانی شــبكة عصــبی را بــر
شاخصهای فوق نشان میدهد .همانطور که م حظه میشـود،
تعداد نرون در اليـة ميـانی اثـری معنـادار بـر دقـت مـدل دارد.
بهترين مقـادير شـاخصهـای  ،MAE ،RMSEو ( R2بـهترتيـب
 1/94درجة سانتیگـراد -0/17 ،درجـة سـانتیگـراد و  )0/96بـا
اهار نرون در الية ميانی بهدست آمده است.

شکل  .4مدل شبکة درختی  M5تدوينشده برای برآورد دمای هوا

شکل  .5پراکنش مقادير برآوردشده با استفاده از مدل شبکة درختی و اندازهگيریشدة دمای هوا برای دادههای آموزش

شکل  .6تغييرات تعداد نرون الية ميانی بر دقت نتايج

امامیفر و همکاران :ارزيابی مدل درختی  M5و شبکة عصبی مصنوعی...

مدلهای تدوين شده در اين تحقيـق بـرای ايسـتگاههـای
آزمون اجرا شد .پراکنش مقادير اندازهگيـریشـدة دمـای هـوا و
آنهايی که با استفاده از مـدل شـبكة درختـی و شـبكة عصـبی
برآورد شدند بـرای هـر ايسـتگاه در شـكلهـای  7و  8مـیآيـد.
همانطور که مشاهده میشود ،در هر دو مـدل همـة دادههـا بـا
فاصلة کمی از بهترين خط انطباق توزيع شدهاند که نشاندهندة
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تطابق خوب بين دادههای اندازهگيریشـده و برآوردشـده اسـت.
ولی توزيع دادهها در مدل شـبكة عصـبی قـدری بهتـر از مـدل
شبكة درختی است .دامنة ضريب تعيين در مدل درختی (شـكل
 )6بين  0/92تا ( 0/98شكل  )7و در مـدل شـبكة عصـبی بـين
 0/94تا ( 0/98شكل  )8تغيير میکند.

شکل  .7پراکنش مقادير برآوردشده با استفاده از مدل شبکة درختی و اندازهگيریشدة دمای هوا برای ايستگاههای آزمون

شکل  .8پراکنش مقادير برآوردشده با استفاده از مدل شبکة عصبی و اندازهگيریشدة دمای هوا برای ايستگاههای آزمون

جدول  3خ صة نتايج آماری هر دو مدل شبكة درختی و
شبكة عصبی را نشان میدهد .دامنة تغييـرات شـاخص RMSE
برای مدل درختی  M5بين  1/5تا  3/1درجـة سـانتیگـراد و بـه
طور متوسط  2/3درجة سانتی گـراد اسـت .بـرای همـين مـدل،
دامنة تغييرات شاخص  MBEبين  -2/2تا  1/7درجة سانتیگراد
و به طور متوسط  0درجة سانتیگراد اسـت .عـدد منفـی MBE
نشان دهندة اين است کـه مقـادير برآوردشـده کمتـر از مقـادير

اندازهگيریشده است .دقت نتـايج مـدل شـبكة عصـبی بهتـر از
شبكة درختی  M5برآورد می شود .در اين مدل دامنة تغييرات و
متوسط شاخص  RMSEکمتر از مدل شبكة درختی  M5برآورد
شده است؛ طوری که  RMSEبين  1/5تا  2/5درجة سانتیگراد و
بــه طــور متوســط  1/9درجــة ســانتیگــراد و  MBEبــين -2/2
تا  1/6درجة سانتیگراد و به طور متوسط  -0/2درجة سانتیگراد
است.
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 و شبکة عصبی برای ايستگاههای آزمونM5  خالصة نتايج آماری مدلهای شبکة درختی.3 جدول

مدل شبكة عصبی

M5

مدل درختی

R2

MBE
(OC)

RMSE
(OC)

R2

MBE
(OC)

RMSE
(OC)

0/97
0/97
0/97
0/97
0/97
0/94
0/97
0/98
0/96
0/97
0/98
0/98

1/6
0/1
-0/5
-0/7
-1/2
0/3
0/7
-0/4
1/5
0/0
-2/2
-1/5

2/2
1/5
1/6
1/7
2/1
1/9
1/7
1/4
2/3
1/7
2/5
2/2

0/96
0/96
0/93
0/95
0/97
0/95
0/97
0/98
0/92
0/96
0/96
0/95

0/9
0/1
0/2
-0/5
-0/9
1/3
1/1
-0/2
1/7
-0/2
-2/2
-1/5

1/9
1/8
2/5
2/0
1/9
2/4
1/8
1/5
3/1
1/8
2/8
2/5

0/97

-0/2

1/9

0/96

0/0

2/3

 درجــة2/3  و1/9  بــهترتيــب حــدودM5 مــدل شــبكة درختــی
Jang et al  نتايج ايـن تحقيـق بـه نتـايج.سانتیگراد تعيين شد
 آن ها برای تبديل دادههای پنج ماهوارة نوا.) نزدي است2004(
به دمای هوا از مدل شبكة عصبی استفاده کردند و دمای هوا بـا
 پيشـنهاد مـیشـود در. درجة سـانتی گـراد تعيـين شـد2 دقت
تحقيقات آتی متغيرهـای ورودی اسـتفادهشـده در ايـن تحقيـق
.مورد آناليز حساسيت قرار گيرند

کد ايستگاه
DH
DZ
HM
HE
HO
IZ
KS
LA
MR
OI
RA
SR

متوسط
نتيجهگيری

 شـامل مـدل شـبكة،در اين تحقيق دو روش يادگيری ماشـينی
 بـرای تبـديل دمـای سـطح زمـين،M5 عصبی و مدل درختـی
حاصل از تصاوير سنةندة موديس به متوسط دمـای روزانـة هـوا
 نتايج نشان داد ضريب تعيين هر دو مدل باالست.مقايسه شدند
 اين وضعيت نشاندهندة آن است که مدلهـای.)0/96 (بيش از
 درصد تغييرات دمای هوا را با اسـتفاده از96 تدوينشده بيش از
 دقت مـدل شـبكة عصـبی و.دمای سطح زمين توجيه میکنند
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