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چکیده

بانکچندیایکدردادههااززیادیحجمدرمشخصروابطوالگوهابهیابیدستیانهاناطالعاتاستخراجمفهومبهدادهکاوی،
نمایشینی،ماشیادگیریبرایکههستندنوینیمحاسباتیهایروشوهاسیستمعصبی،هایشبکه.میشودگفتهبزرگاطالعاتی
دهای.شوندمیاستفادهپیچیدههایسامانهازخروجیهایپاسخبینیپیشجهتدرآمدهدستبهدانشاعمالانتهادرودانش،
میدانشادایجویادگیریمنظوربههادادهپردازشبرایزیستیعصبیسیستمازگرفتهالهامحدودیتاهاشبکهگونهایناصلی
.باشد

واسیهواشنسازمانطریقدوازکهاست(بارندگیمیزانبهمربوط)هواشناسیمرکزهایدادهتحقیق،ایندراستفادهموردهایداده
میزان)هدفمتغیرهمانیابرچسبستونشاملهاداده.اندگرفتهقراردسترسدروآوریجمعمربوطههایسایتازدانلود

تخراجاسدینامیکیهایمدلازکههاییدادهشاملکهستوندوازدهوجغرافیاییعرضوطولتاریخ،مستقلهایمتغیرو(بارندگی
کهعصبیکهشبمدلپنجادامهدروشدهسازیآمادهمرحلهچندطیمدلبرازشواستفادهجهتهادادهسپس.باشدمیمیشوند
آنارزیابیمعیارهایاکثرکهمدلیارزیابی،قسمتدر.شوندمیدادهبرازشهادادهبهباشندمیزمانیسریهایدادهبامناسب
.گیردمیقراراستفادهموردبارندگیمیزانبینیپیشجهتباشدبهینههامدلسایربهنسبت

bidirectionalمدلعصبی،شبکهکاوی،داده:کلیدیکلمات Lstm،بارندگیمیزان.



مقدمهایبرشبکهعصبی

اعمالانتهادرودانشنمایشماشینی،یادگیریبرایهستندنوینیمحاسباتیروشهایمصنوعی،عصبیشبکه

هاهشبکگونهایناصلیایده.باشندمیپیچیدههایسامانهازخروجیهایپاسخبینیپیشجهتدرآمدهدستبهدانش

ظورمنبهاطالعاتوهادادهپردازشبرایکهباشدمیزیستیعصبیسیستمکارکردشیوهازگرفتهالهام(حدودیتا)

اتاطالعپردازشسامانهبرایجدیدساختارهاییایجادایده،اینکلیدیعنصر.شودمیاستفادهدانشایجادویادگیری

حلیبراکهاستشدهتشکیلنوروننامباپیوستهبهمالعادهفوقپردازشیعناصرزیادیشمارازسیستماین.است

منتقلرااطالعات(الکترومغناطیسیارتباطات)هاسیناپستوسطوکردهعملهماهنگهمبامسألهیک

درنیزوکرده،جبرانآنرانبودتوانندمیسلولهابقیهببیندآسیبسلولیکاگرهاشبکهایندر.کنندمی

ه،المسعصبیهایسلولبهسوزشاعمالبامثال.باشندمییادگیریبهقادرهاشبکهاین.باشندسهیمآنبازسازی

اصالحراخودخطایکهآموزدمیسیستمالگوریتماینباونروندداغجسمطرفبهکهگیرندمییادسلولها

بهاهسیناپسوزنهاازمثالاستفادهبایعنیگیرد،میصورتتطبیقیصورتبههاسیستمایندریادگیری.کند

.کندتولیددرستیپاسخسیستمجدید،هایورودیدادنصورتدرکهکندمیتغییرایگونه



.نمایدعملنرونیکهمانندکهکردطراحیدادهایساختارتوانمیرایانهنویسیبرنامهدانشازاستفادهبا

باپسسونمودشبکهبرایآموزشیالگوریتمیکایجادپیوسته،همبهمصنوعیهاینوروناینازایشبکهایجادباسپس

اننشخودازباالییبسیارکاراییتقریبوتخمینبرایهاشبکهاین.دادآموزشراآنشبکهبهالگوریتمایناعمال

عنوانبهکهباشدمیوسیعبسیارانسان،مغزعملکردازگرفتهبرریاضیهایمدلاینکاربردگستره.اندداده

ومخابراتیبیولوییکی،هایسیگنالپردازشدرریاضیابزاراینازاستفادهتوانمیکوچکنمونهچند

.بردنامرانوردیفضاونجومدرکمکتاالکترونیکی

سالدر.رداشتندتاثیعصبیهایشبکهسازیشبیهپیشرفتدرنیزمهندسانوروانشناسانبلکههانروفیزیولوژیستتنهانه

همراهبهباشد،میالیهسهدارایپرسپترون.گردیدمعرفیروزنبالتتوسطپرسپترونشبکهعصبی،شبکهترینساده۱۹۵۸

تصادفیخروجیشدهدادهورودیبهکهبگیردیادمیتواندسیستماین.استشدهشناختهپیوندالیهعنوانبهکهوسطالیهیک

آمدهوجودبههافوویدروتوسط۱۹۶۰سالدرکهباشدمینورونتطبیقیخطیمدلدیگر،سیستم.کنداعمالرامتناظر

.بودندواقعیمسائلدرشدهگرفتهکاربهعصبیهایشبکهاولینکهاست



راپرسپترونالیهچندوالیهتکهایسیستمهایمحدودیتکهنوشتندکتابیپاپرتومیسکی۱۹۶۹سالدر

.بودعصبیهاشبکهسازیشبیهزمینهدرتحقیقاتبرایگذاریسرمایهقطعوداوریپیشکتابایننتیجه.کردندتشریح

سالندینچمدتبرایرازمینهایندرتحقیقاتباشد،نمیجالبیمسالههیچحلبهقادرپرسپترونطرحاینکهطرحباآنها

.بودمهمبسیارعصبیهایشبکهبهتوجهجلببرایآمدبدست۱۹۸۰تا۱۹۷۰سالدرکههاییپیشرفت.کردندمتوقف

مردمبرایکهوسیعیهایکنفرانسوهاکتابجملهازداشتند،دخالتمسالهاینتشدیددرنیزفاکتورهابرخی

.استایجادحالدرعصبیهایشبکهتکنولوژیدرزیادیتحوالتنیزامروزه.شدارائهمتنوعهایرشتهدر



برخي زمينه هاي شبكه هاي عصبي

شاملتشخیصچهره،اثرانگشت،تشخیصنوعصداونوعصحبتکردن، :(Pattern recognition)شناساییالگوها•
.دستخطوغیره

اییبهعنوانمثالازاینسازوکاردربانکهادرمقایسهیامضایشخصمراجعهکنندهبرایدریافتوجهازیکحسابوامض
ایعصبیاینیکیازنخستینکاربردهایفراگیرتراشههایشبکهه.کهدرپروندهیحسابثبتشدهاستاستفادهمیشود

.است
کهی،ونیزشب(الکتروکاردیوگراف)درتجزیهوتحلیلوتشخیصعالیمدستگاهضرباننگارقلب :(Medicine)پزشکی•

.آموزشدیدهایکهمیتواندبیماریراتشخیصدهدوحتادارونیزتجویزکند

ریهاییکهنیازانجامهرگونهتصمیمگیریکهدردنیایتجارتبهسهولتانجامپذیرنیست،مثالًتصمیمگی:کاربردهایتجاری•
لیدرمثالًدرتالشبرایپیشبینینوساناتسهامازرویاطالعاتقب.بهاطالعاتوسیعیدرمحدودهیهدفموردنظردارند

.بورسازشبکههابهوفوراستفادهمیشود
دطراحییکبسیاریازکارشناسانهوشمصنوعیمعتقدندشبکههایعصبیمصنوعیبهترینوشایدتنهاامی:هوشمصنوعی•

.ماشینهوشمندهستند
فشردهکردناطالعاتتصویریبرایکاهشحجماطالعات•
درخطوطمخابراتی (Noise)حذف•



شامل رديابي مين هاي زيردريايي، حذف صداهاي ناهنجار در سيستم هاي رديابي رادارها و غيره:سیستمهاینظامی•

به دليل سرعت زياد شبكه هاي عصبي در پردازش و تحليل داده ها زمان مورد  :ساخت و بهره برداري سازه هاي ساختماني

.نياز براي كشف سازه ي بهينه كاهش مي يابد

.شبكه ها براي فروش بيشتر و گزيده تر در تبليغات اينترنتي استفاده مي شوند:بازاریابی•

بهعنوانمثالبابررسیترازهایصوتیکهازفضاپیماهامخابرهمیشودخطرهایپیش (In Monitoring):دیدهبانیوبررسی•
.استاینروشدرریلهابرایبررسیصداهایتولیدشدهازموتورهایدیزلینیزآزمودهشده.رویفضاپیماپیشبینیمیشود

وشکاری،آنالیزازدیگرکاربردهایشبکههایعصبیمیتوانبهسامانههایآنالیزریسک،کنترلهواپیمابدونخلبان،آنالیزکیفیتج
اییطیفی،کیفیتکامپیوتر،آزمایشاتاقاورژانس،اکتشافروغنوگاز،سامانههایتشخیصترمزکامیون،تخمینریسکوام،شناس
اییمینهایتشخیصدارو،فرآیندهایکنترلصنعتی،مدیریتخطا،تشخیصصدا،تشخیصهپاتیت،بازیابیاطالعاتراهدور،شناس

زیردستهزیردریایی،تشخیصاشیاءسهبعدیودستنوشتههاوچهرهوغیرهدرکلمیتوانکاربردهایشبکههایعصبیرابهصورت
سازیالگو،،خوشهیابی،دستهبندی،شناسایی،باز(شبکهالگوهایمغشوشوبههمریختهرابازشناسیمیکند)تناظر:بندیکرد

.،بهینهسازی(بهدستآوردنیکپاسخصحیحبرایمحرکورودیکهقبالبهشبکهآموزشدادهنشده)تعمیمدهی



معایب شبكه هاي عصبي

ژوهشگرانمرسومدارند،معایبینیزدارندکهپمدلهایباوجودبرتریهاییکهشبکههایعصبینسبتبه
:اینرشتهتالشدارندکهآنهارابهحداقلبرسانند،ازجمله

.قواعدیادستوراتمشخصیبرایطراحیشبکهجهتیککاربرداختیاریوجودندارد1.

بهعبارت.رددرموردمسائلمدلسازی،صرفاًنمیتوانبااستفادهازشبکهعصبیبهفیزیکمسالهپیب2.
.دیگرمرتبطساختنپارامترهایاساختارشبکهبهپارامترهایفرآیندمعموالًغیرممکناست

.دقتنتایجبستگیزیادیبهاندازهمجموعهآموزشیدارد3.

.آموزششبکهممکناستمشکلویاحتیغیرممکنباشد4.

.آنبهسادگیامکانپذیرنیست(عمومیتیافتن)پیشبینیعملکردآیندهشبکه5.



اجزاي شبكه  عصبي چيست؟1.
.میشودساختهپردازشیواحدچندینپیوستههمبهاتصالپایهبرکهاستمحاسبهبرایشبکهعصبیروشی

.میدهندربطخروجیبهراورودیمجموعهکهمیشودتشکیلنرونیاواحدیاگرهیاسلولدلخواهیتعدادازشبکه

.منظورازعمیقبودندراینجا،چندالیهبودناینشبکههاست .یادگیریعمیق،درواقععبارتیاستکهمابرایشبکههایعصبیعمیقاستفادهمیکنیم
.یکگره،مانندنورونهایمغزانسان،مکانیبرایانجاممحاسباتاست.تشکیلشدهاند (nodes)الیههایشبکهیعصبی،ازگرهها

:تصویرزیر،فرآیندیراکهدادههادریکشبکهیعصبیطیمیکنند،نشانمیدهد





ورودیزشپرداهنگامراقبلیورودینتیجه،در.هستندحافظهفاقدسنتیعصبیشبکههای
امگاطالعاتزمانی،سریهایمانندمتوالی،دادههایمجموعهدر.نمیآورندحساببهکنونی
«حالت»بنابراین،.استمربوطکنونیگامدرچیزیپیشبینیبهمعموالپیشینزمانی

استنممکزماندرهواآلودگیمثال،ایندر.شودنگهداریبایدپیشینزمانیگامپیرامون
گرفتننظردربهنیازبنابراین.بگیردقرارپیشینزمانیگامهایدرهواآلودگیتاثیرتحت
آنازبهرهگیریباکههستندداخلیحلقهیکدارای«بازگشتیعصبیشبکههای».استآن

جدیدهدنبالیککههنگامیوضعیت.میکنندنگهداریراپیشینزمانیگامهایوضعیت
.میشودبازنشانیگرفت،قرارپردازشمورد



Recurrent Neural Network (RNN)شبكه هاي عصبي بازگشتي

برادرهمینلحظهکهداریداینمطل.نحوهفکرکردنانسانهااینطورنیستکههرثانیهروندفکرکردنازاولشروعبشود
یشماموقعبهعبارت.میخوانیدشمامعنیهرکلمهراباتوجهبهدانشیکهازخواندنکلمههایقبلیکسبکردیدمتوجهمیشوید

صورتخواندنیکمتن،درکوفهمیراکهدرموردآنمتنباتوجهبهخواندنکلماتقبلکسبکردیددورنمیریزیدبلکهبه
متنرامتوجهپیوستهباخواندنهرکلمهجدید،نسبتبهمتنیکهداریدمیخوانیددرکوفهمپیدامیکنیدوبهعبارتیمعنیان

.میشوید

ورتشبیهانسانشبکههایعصبیمتداولیکهتاکنونمتخصصانیادگیریماشینازآنهااستفادهمیکردندنمیتوانستندبهاینص
اراستبرایمثالفرضکنیدمدلیکهشماساختیدقر.عملکنندواینیکنقصانبزرگبرایاینشبکههامحسوبمیشود

دازمشخصنیستشبکههایعصبیقدیمیچطورمیتوانن.مشخصکنددرهرلحظهازفیلمچهاتفاقیدرحالافتادناست
.ننداطالعاتیکهدرصحنههایقبلیفیلمبهدستآوردهاندبرایتشخیصنوعاتفاقدرصحنههایبعدیفیلماستفادهک



هایزمانیسریهایمبتنیبرزمانیادادهspeechگفتاربخشعظیمیازدادههاهمانند
time    series دادههایدریافتیازسنسورها(…دادههایپیشبینیهوادادههایمالیومثل,

خانواده RNNاختصاربهیاشبکههایعصبیبازگشتی.اندسری/سریالبصورت… متنهاو,ویدئوها
طراحیشده(یادنبالهها)سریایازشبکههایعصبیاندکهبطورویژهجهتپردازشدادههای

هاخواهیمپرداختوازطریقبررسینقاطمنحصربهRNNدرایننوشتارمابهبحثدرمورد.اند
.هااشناخواهیمشدRNNبازنماییوتولیدآنبا,فرددرفهممتن



درحقیقتشبکههای.برایبرطرفکردناینمشکلطراحیشدند (Recurrent Neural Network)شبکههایعصبیبازگشتی
نروندودرشبکهعصبیبازگشتیشاملیهحلقهبازگشتیهستندکهمنجرمیشوداطالعاتیکهازلحظاتقبلیبدستآوردیمازبین

.باقیبمانند

حلقه باعث می شود که . را به خروجی می بردℎ𝑡را دریافت و مقدار 𝑥𝑡،بهعنوانورودیمقدارAدرشکلباال،بخش

.  اطالعات از یک مرحله به مرحله بعد ارسال شوند

داماطالعاتشرابهشبکههایعصبیبازگشتیرامیشودبهصورتچندینکپیِیکسانازیکشبکهعصبیدرنظرگرفتکههرک
.شبکهبعدیمنتقلمیکند

http://bayanbox.ir/info/4274404404895767124/1-RNN-rolled


آوریرخاطبهدربنابراین.استمدتکوتاهحافظهدارایبازگشتیعصبیشبکهیک
کهددمیپیونوقوعبهزمانیاتفاقاین.میشودمواجهمشکلباقبلگامچنداطالعات
«رادیانگحذفمساله»دلیلبهموضوعاینحقیقت،در.هستندطوالنیخیلیدنبالهها

(Vanishing gradient problem)هکهستندمقادیریگرادیان.میپیونددوقوعبه
یادیززمانیگامهایکههنگامی.میکنندرسانیروزبهراعصبیشبکهیکوزنهای

هبنتیجه،در.شدخواهدکوچکبسیارالیهاولینبرایگرادیاندارد،وجودRNNدر
درآنچهیادگیریبهقادرRNNیعنیاین.استناچیزالیهاولینوزنهایرسانیروز

بهالیههااولیناطالعاتحفظبرایراهکاریبهنیازبنابراین،.نیستبودهاولیهالیههای
هایگزینهمدتبلندوابستگیهایگرفتننظردربرایهاLSTM.استبعدیالیههای

.هستندمناسبتری

.داردLong Term Dependencyوابستگی بلندمدت یا مشکل RNNشبکهعصبی

خوبکارنمیکند؟حافظه بلندمدتشRNNآیادرستاستبگوییمکهشبکه



.به یادگیری وابستگی بلندمدت هستقادر  LSTMشبکه 



LSTMشبكه هاي 

هستند،نوعخاصیازشبکههایعصبی" Long Short Term Memory"کهخالصهشدهعبارتLSTMشبکههای
وHochreiterاینشبکههابرایاولینبارتوسط.بازگشتیهستندکهتوانائییادگیریوابستگیهایبلندمدترادارند

Schmidhuberمعرفیشدند۱۹۹۷درسال.

هبهبهایننکتهمهمتوجهکنیدک.،حلکردنمشکلوابستگیبلندمدتبودLSTMدرحقیقتهدفازطراحیشبکههای
استوساختارآنهابهصورتیLSTMیادسپاریاطالعاتبرایبازههایزمانیبلندمدت،رفتارپیشفرضوعادیشبکههای

.استکهاطالعاتخیلیدوررابهخوبییادمیگیرندکهاینویژگیدرساختارآنهانهفتهاست

در.ستندشبکههایعصبیه(واحدهای)تکرارشوندهازماژولهای(زنجیرهای)همهشبکههایعصبیبازگشتیبهشکلدنبالهای
یهتانژانتِشبکههایعصبیبازگشتیاستاندارد،اینماژولهایتکرارشوندهساختارسادهایدارند،برایمثالتنهاشاملیکال

.هستند( tanh)هایپربولیک

:عصبیمورداستفادهدرپروژهLSTMنسخههاییاز

.1LSTM

.2CUDNNLSTM

.3BIDIRECTIONAL LSTM

.4ConvLstm





ربارشیکیازپارامترهایمهماقلیمشناسیوسایرعلومجویکهازاهمیتواالید
یدرسالهایاخیر،سیلوخشکسالیخسارتهایفراوان.حیاتبشربرخورداراست

شدارپیشبینیبارشدرمدیریتوه.رادربسیاریازمناطقجهاندرپیداشتهاست
شامروزهشبکههایعصبیمصنوعیازجملهرو.اینمعضالتنقشمهمیبرعهدهدارد

اطذاتیبینهاینوینمیباشدکهبرایتخمینوپیشبینیپارامترهابااستفادهازارتب
.دادههاتوسعهیافتهاست

معرفیدادهها:فصلاول



توصیفوامادهسازیدادهها

طریقه جمع آوري داد ها

رارمیباشدوازدوطریقجمعآوریودردسترسق(میزانبارندگی)دادههایمورداستفادهدراینپروژهازسریدادههایهواشناسی
:گرفتهاست

.رادراختیارمنقراردادند(label)باتشکرازسازمانهواشناسیکشوریکهفایلمتغیرهدف1)
:فایلهایمتغیرهایوابستهکهبدینصورتاستخراجشدهاند2)

قسمت←data by sourcesقسمت← https://iridl.ldeo.columbia.edu:آدرسسایت
Models←قسمتNMME←دانلودتمامیمدلها(datasets and variables)

:برایتمامیمدلهااینمراحلانجامشود

← forecast←monthly←total precipitation←data filtersقسمت

Average over : M←data selection ←Lat:24-40N  &  Lon:44-64E ←

restrict  ranges←stop selecting 

.استخراج میشوندnetcdfبدینترتیبتمامیمدلهادرغالبفایلهای

.کمکگرفتهوفایلهایاکسلرادردرایوموردنظرذخیرهمیکنیمRازنرمافزارexcelجهتتبدیلاینفایلهابهفایلهای



:نمایشموقعیتهایجغرافیاییمورداستفادهروینقشه



توضيح ستون هاي فایل ها 1.
نیست،ازبهایندلیلکهمشاهداتثبتشدهبهصورتشبکهایموجود)دادههایمشاهداتیمیزانبارندگیبامقیاسمیلیمتربرروزهستند:labelستون•

(.استفادهشدهاستPERSIAN-CDRدادههای

.ثبتشدهاند20۱8الی۱۹83تماممقادیراولهرماهازسال(:date)ستونتاریخ•

میباشدکهشاملایرانومناطق40الی25از(Lat)وعرضجغرافیایی63الی44از(Lon)طولجغرافیایی(:Lon & Lat)ستونطولوعرضجغرافیایی•
.اطرافایرانمیباشد

مدل(اینفایلهادربخشقبلاستخراجشدندودربخشهایبعداصالحمیشوند)فایلمدلهاقراردارند۹ستونکهدرتمام12این:x -12الی- ۱xستون•
رشرامدلهایدینامیکیمدلهاییهستندکهبراساسگردشجوپارامترهایجوییکسریمعادالتعددیحلمیشوندومیزانبا.هایدینامیکیهستند

.درواقعمدلدینامیکییکمدلفیزیکیاستکهازمعادالتفیزیکیبدستمیآیند.پیشبینیمیکنند

زاینمدلهاهاآمدمدلهایدینامیکیچوندرمقیاسبزرگوجهانیهستندخوبنمیتوانندمیزانبارشراپیشبینیکنندبههمینعلتمابایدمقادیربهدست
.پسپردازشکنیموبهعبارتیمدلکنیمlabelراباکمکمقادیر



ماهقبلازیکتاریخمشخصبرایهر۱ماهقبلالی۱2هرمدلدینامیکیاز.مدلدینامیکیداریم۹مادراینپروژه
الحومانندکهمقیاساینپیشبینیهادربخشبعداص)موقعیتجغرافیاییمشخصمیزانبارشراپیشبینیمیکند

labelدرنتیجه)مقداربهازایهرتاریخوهرموقعیتبهمامیدهد۱2بنابراینهرمدل(بهمیلیمتربرروزتبدیلمیشود
یاییستونپیشبینیمیزانبارشتوسطآنمدل،یکستونتاریخودوستونموقعیتجغراف۱2هرفایلمدلدارای

(.میباشد

ندمدلهاییکهبهطورکاملاینبازهزمانیراپوششمیده
:عبارتنداز

(میگذاریمmodel9الیmodel1جهتسادگینامهارا)

CanCM4i←model1

CanSIPSv2←model2

CMC1-CanCM3←model3

CMC2-CanCM4←model4

COLA-RSMAS-CCSM3←model5

COLA-RSMAS-CCSM4←model6

GFDL-CM2p1-aer04←model7

GFDL-CM2p5-FLOR-A06←model8

GFDL-CM2p5-FLOR-B01←model9

https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.Models/.NMME/.CanCM4i/
https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.Models/.NMME/.CanSIPSv2/
https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.Models/.NMME/.CMC1-CanCM3/
https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.Models/.NMME/.CMC2-CanCM4/
https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.Models/.NMME/.COLA-RSMAS-CCSM3/
https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.Models/.NMME/.COLA-RSMAS-CCSM4/
https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.Models/.NMME/.GFDL-CM2p1-aer04/
https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.Models/.NMME/.GFDL-CM2p5-FLOR-A06/
https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.Models/.NMME/.GFDL-CM2p5-FLOR-B01/


یكپارچه سازي ثانویه داده ها 

نجهتیکیمیباشدبنابرای"میلیمتربرروز"وواحداندازهگیریمتغیروابسته"میلیمتربرماه"واحداندازهگیریمتغیرهایمستقل
.مدلرادرتعدادروزهایماههاضربمیکنیم9شدنواحداندازهگیری،مقادیر

یكپارچه سازي اوليه داده ها

ذفکنیمجهتاستفادهازاینمدلهامابایدمدلهاییکهبازهزمانیمتغیرپاسخراکاملشاملمیشوندرانگهداشتهوبقیهمدلهاراح
.ودادههایقبلوبعدازاینبازهراازمدلهانیزحذفمیکنیم(میباشد12/1/2018الی1/1/1983کهاینبازه،بازهزمانی)

یكپارچه سازي نهایي داده ها

شبینیکنیمهدفماازاینپروژهایناستکهمثالیکماهقبلازیکتاریخمشخصوبراییکموقعیتمشخصمیزانبارندگیرابتوانیمپی
کهدرنتیجه)رابیافزاییمlonوlatوdateوlabelمدلراکنارهمبگذاریموهمچنینستونهای۹ماهقبلاین۱پسبایدتمامستونهای

مثالجهتپیشبینی)وسپسازآنهامدلیبدستآوریم(بهدستمیآیدکهمربوطبهیکماهقبلاست”month before 1”اینکارفایل
مقدارمدلهایدینامیکیرابهآنبدهیموازآن۹وlonوlatوdateمیزانبارشآنتاریخوموقعیتمشخصکهمدنظرمانهست،مقادیر

(.یاهمانمیزانبارشیکماهقبلازآنتاریخراداریمlabelانتظارپیشبینی



پسازایندواصالحیهmodel1پیشنمایشفایل



فایلبهدستمیآید۱2اینکاررابرایدادههایپیشبینیدوماهقبلالیدوازدهماهقبلنیزانجاممیدهیمودرنهایتاین
:

”1 month before”2”و month before”11”الی month before”12”و month before”

پیشبینیبراییکتاریخو۱2مابرایهرفایلیکمدلجداگانهمیخواهیمبرازشدهیمومیخواهیمبهکمکاینمدلها،
(.ماهقبل۱ماهقبلالیمدلپیشبینی۱۱ماهقبل،مدلپیشبینی۱2مدلپیشبینی)موقعیتمشخصداشتهباشم

.راانجامدهیم(کهپیشروتوضیحدادهخواهدشد)حالمیتوانیممراحلپاکسازیدادههاومدلسازی

.فایلمیباشند۱2فایلهاینهاییمورداستفادهدراینپروژهاین:توجه



month before 1پیشنمایشفایل

























و ذخیره مقایسه مدل ها 

بهترین مدل



جدول مقایسه مدل هاي فایل اول

دهدرابنجدولمقادیرخطایبدستآمدهازمعیارهایارزیابیپیشبینیکهبررویدادههایآزمایشیاعمالش
،مدلبودگردهمآمدهومیتوانمشاهدهکردمدلیکهاکثریتمعیارهایشنسبتبهمدلهایدیگرکمینهشده

.دوممیباشد

















:رسمکرد(Y)رادرمقابلمقادیرواقعی(X)نمودارمقادیرپیشبینیشدهتوسطمدلبرایتمامدادهها







:منابع

1. Han, J. and Kamber, M. and Pei, J., Data Mining Concepts 

and Techniques, 3rd ed, Morgan Kaufmann, (2011).

2. Brownlee, J., Deep Learning for Time Series Forecasting, 

Jason Brownlee, (2018).

3. Rosebrock, A., Deep Learning for Computer Vision with 

Python, Pyimagesearch, (2017).

4. Pointer, I., Programming PyTorch for Deep Learning, O'Reilly 

Media, (2019).



با تشکر 
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