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بررسی سامانههای كارآمد در پیشبینی زلزله
اسداهلل شاه بهرامی *1و زینت مهدی دوست جاللی

2

 .1دانشیار ،گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
 .2کارشناس ارشد ،گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
(دریافت ،94/6/29 :پذیرش نهایی)94/11/11 :

چکیده
از سامانههای كارآمد میتوان در پیشبینی زلزله استفاده كرد .در این سامانههای كارآمد از ویژگیهای گوناگونی مانند رفتار گسل،
غلظت رادون ،انرژی ،تَپ و تعداد ضربه استفاده میشود .با بررسی این ویژگیها میتوان بهتر رخداد زلزله را از نظر اندازه برآورد
كرد .میزان دقت پیشبینی زلزله با سامانههای كارآمد نسبت به روشهای غیرهوشمند بهنسبت بیشتر است .در این مقاله ابتدا میزان
دقت و نوع دادههای به كار رفته در انواع گوناگون سامانههای كارآمد در زمینة پیشبینی زلزله مورد بررسی قرار میگیرد .عالوهبرآن،
پیشبینی زلزله با یک سامانة كارآمد مبتنی بر الگوریتمهای مانند ماشین بُردار پشتیبان ،درخت تصمیمگیری ،شبکة عصبی مصنوعی،
ماشین بُردار پشتیبان بهینه شده براساس ازدحام ذرات ،بیزین و شبکة پرسپترون چندالیه در محیط  Rapid Minerشبیهسازی
شد .نتیجههای بهدست آمده نشان داد كه سامانة كارآمد مبتنی بر ماشین بُردار پشتیبان كه با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه شده
باشد نسبت به سامانههای كارآمد مبتنی بر شبکة عصبی ،ماشین بُردار پشتیبان ،بیزین ،درخت تصمیمگیری و شبکة پرسپترون
چندالیه دارای دقت پیشبینی بهتری است.
واژههای كلیدی :پیشبینی ،سامانة كارآمد ،زلزله.

 .1مقدمه
انسان با بحرانهای طبیعی گوناگونی از جمله زلزله و

تعداد ضربه در الگوریتمهای گوناگون ،میزان دقت

سیل مواجه است و این بحرانها زندگی را تحت تأثیر

پیشبینی آنها متفاوت است (دارکین.)1994 ،

قرار میدهند و خسارتهای جبرانناپذیری تحمیل

هدف از این تحقیق ،بررسی و ارزیابی انواع سامانههای

میکنند .اگر بتوان احتمال رخداد این بحرانها را

کارآمد موجود است که در زمینه پیشبینی زلزله مورد

پیشبینی کرد مسلماً خسارتها کاهش مییابد.

استفاده قرار میگیرند .این سامانهها از نظر دقت و انواع

پژوهشگران در این زمینه از روشهای متنوعی مانند

دادههایی که به کار میبرند مورد مقایسه قرار میگیرند.

بررسی تغییر رفتار جانوران و مدلسازی ریاضی برای

درنهایت ،یک نمونه شبیهسازی در امر پیشبینی زلزله در

پیشبینی زلزله استفاده کردهاند (اکرم و کمار.)2014 ،

محیط  Rapid Minerبا دادههای واقعی موجود از

بهتازگی از سامانههای کارآمد برای پیشبینی زلزله

معدنهای لهستان (کبیز و همکاران2013 ،؛ وب سایت

به کار رفته است .سامانههای کارآمد دارای پایگاه

دانشگاه کالیفرنیا )2015 ،با سامانة کارآمد مبتنی بر

دانش ،موتور استنتاج و واسط کاربر هستند .در

الگوریتمهای گوناگون پیادهسازی میشود و نتیجهها

سامانههای کارآمد از الگوریتمهای متفاوت شبکة

روشن میکند که ماشین بُردار پشتیبان که با الگوریتم

عصبی مصنوعی ،شبکة پرسپترون چندالیه

Multi-

) ،Layer Perceptron (MLPدرخت تصمیمگیری،
ماشین بُردار پشتیبان

Support Vector Machine

) (SVMو شبکة بیزین استفاده میشود .با توجه به نوع
دادهها و ویژگیهای به کار رفته مانند انرژی ،تَپ و
*نگارنده رابط:

ازدحام ذرات بهینه شده باشد ،دقت بیشتری دارد.
 .2سامانههای كارآمد
 .1 .2معرفی
سامانههای کارآمد ،برنامههای رایانهای هوشمندی
هستند که دانش و روشهای استنباط و استنتاج را برای
E-mail: shahbahrami@guilan.ac.ir
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حل مسئلههایی به کار میگیرند که حل آنها نیازمند

ساخت که امکانات ماهوارهای ممکن است

مهارت انسانی است .یک سامانة کارآمد از اجزای

پیشنشانگرهای زلزله را در یونسپهر پنج الی یازده روز

گوناگونی تشکیل شده است که عبارتانداز :پایگاه

یا چند ساعت قبل از شوک اصلی تشخیص دهد (اکرم

دانش ،موتور استنتاج و واسط کاربر .الزم به ذکر است

و کمار2015 ،؛ ترتیشنیکو و همکاران.)2009 ،

که اجزای دیگری همچون امکانات کسب دانش و

روشهای متداول دیگر در پیشبینی زلزله با استفاده

حافظة کاری در قسمت واسط کاربری موجود است

از سنجش از راه دور نیز وجود دارد (ترونین.)2010 ،

(دارکین .)1994 ،شکل  1معماری یک سامانة کارآمد

ازجملة این روشها ،استفاده از سامانة موقعیتیاب

بهمنظور پیشبینی زلزله را نشان میدهد (اکرم و کمار،

جهانی ( Global Position System )GPSبهمنظور

 .)2014در پایگاه دانش ،مجموعهای از قاعدهها در زمینة

بررسی حرکتهای پیوستة سطح زمین ،تغییرات و

پیشبینی زلزله ذخیرهسازی میشود .موتور استنتاج

جابهجاییهای صورت پذیرفته قبل از وقوع زلزله است

سامانة کارآمد ،برنامهای است که قوانین را در پایگاه

که از  1994آغاز شده است (بورقی و همکاران.)2009 ،

دانش تفسیر میکند تا نتیجه را حاصل کند.

درحال حاضر با استفاده از این روش و  GPSپیشرفته

همانطورکه در شکل  ،1مشخص است سامانه

جابهجاییهای پوسته زمین قبل از وقوع زلزله قابل

کارآمد دارای تعدادی ورودی و خروجی است.

محاسبه و بررسی است .این روش نیز مانند دادههای

ورودیها شامل دادهها و ویژگیهایی است که در روند

راداری نیاز به تحقیق بیشتر دارد ،اما با تلفیق دادههای

پیشبینی در سامانه کارآمد استفاده میشود که برای

تداخلسنجی راداری  GPSمیتوان با دقت زیادی

نمونه ،میتوان از انرژی ،عمق و شدت زلزلههای رخداد

تغییرات الیههای زمین را در اثر زلزله تعیین کرد.

قبلی استفاده کرد .خروجی ،پیشبینی احتمال وقوع

براساس آخرین تحقیقات صورت گرفته روی دمای

زلزله را نشان میدهد (اکرم و کمار.)2014 ،

سطح زمین با استفاده از باندهای حرارتی در تصاویر

 .2 .2انواع روشهای پيشبينی زلزله

ماهوارهای مشخص شده است که در برخی از موارد

روشهای پیشبینی زلزله را میتوان بهصورت گسترده

ناهنجاریهایی در وضعیت دما قبل از وقوع زلزله

به دو نوع اصلی ،روش سنتی و روش مبتنی بر دانش

مشاهده میشود (تونوکا و همکاران .)2005 ،این

طبقهبندی کرد (اکرم و کمار.)2014 ،

ناهنجاریها بهویژه در مناطقی که در نزدیکی دریاها و
اقیانوسها قرار دارند بیشتر به چشم میرسد .با پرتاب

 .1 .2 .2روش سنتی

ماهوارة  ،Envisatطراحی برای پرتاب ماهوارة

اولین روش به دادههای بهدست آمده از حسگرهای

ژاپنیها و  Radarsat-2کاناداییها در تابستان ،2004

خارجی مانند سرنخهای فیزیکی یا چرخة لرزه

تداخلسنجی راداری موقعیت بهتری پیدا کرد اما هزینة

( )Seismic Cycleوابسته است .ازآنجاکه فضای فناوری

اختصاصیافته برای عملیات تداخلسنجی راداری زیاد

بهصورت قابلتوجهی پیشرفت کرده است ،برخی از

است .تشکیل ابر زلزله به منزلة یک پیشنشانگر زلزله

پژوهشها ،دادهها را از منابع ماهوارهای گوناگون

است که تاکنون کمتر شناخته شده و به کمک تصاویر

بهدست میآورند .برای آشنا شدن با علتها و نشانههای

ماهوارهای قابل تشخیص است (رایت .)2002 ،جالل

زمینلرزه ،نظارت از سطح زمین الزم است .بهمنظور

کمالی و همکاران ( )2009نیز به بررسی ارتباط دمای

نشان دادن پیشنشانگرهای زلزله از راه تنوع تغییرات

درون خاک احتمال وقوع زلزله پرداخته و نشان دادند

الیة یونسپهر ) ،Total Electron Content (TECیک

که در برخی موارد این ارتباط وجود دارد.

بررسی در منطقة استوا صورت گرفت .نتیجهها روشن

AIOS
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شکل  .1معماری سامانة كارآمد بهمنظور پیشبینی زلزله (اكرم و كمار)2014 ،

 .2 .2 .2روشهای مبتنی بر دانش

زلزلههای بعدی پیشبینی شود .سامانة به کار رفته قادر

روش دوم ،مبتنی بردانش است که در آن پیشبینی با

بود که احتمال رخداد زلزله را برای یک محدوده

استفاده از اطالعات زلزلههای قبلی صورت میگیرد.

تعریف شده با دقت زیادی پیشبینی کند .سامانة کارآمد

بهعبارتدیگر ،این روش از ویژگیها و دادههای موجود

مبتنی بر دانش با استفاده از استخراج قوانین انجمنی از

از زلزلههای قبلی در یک فاصلة زمانی استفاده میکند و

روی دادههای زلزله در سالهای  1972تا  2013بهدست

با استفاده از الگوریتمهای سامانههای کارآمد و برحسب

آمد (اکرم و کمار .)2015 ،روش دیگر پیشبینی زلزله،

روابط حاکم بین دادهها و وابستگیهای استخراج شده

رگرسیون بُردار پشتیبان است که یک الگوریتم یادگیری

بین دادهها ،احتمال رخداد زلزله را پیشبینی میکند .از

ماشین تحت نظارت است (تزکان و چنگ.)2012 ،

روش منطق فازی در پیشبینی زلزله استفاده میشود

زمانیکه روش رگرسیون بُردار پشتیبان با مدلهای

(آهومادا و همکاران .)2015 ،از این روش در استخراج

شتاب نسل بعدی مقایسه شد ،نتیجهها روشن ساخت که

روابط میرایی برای شتاب اوج زمین استفاده نشده بود.

روش رگرسیون بُردار پشتیبان میتواند جایگزینی برای

مدلهای جدید میرایی حرکت زمین با استفاده از

مدلهای حرکت زمین مدلهای متداول باشد (ابراهمسان

مجموعههای فازی بزرگی زلزله و فاصله از منبع عرضه

و سیلوا2008 ،؛ بساک و همکاران2007 ،؛ چرکاسکی و ما،

شد .این روش با دقت ،شتاب اوج زمین را پیشبینی

2004؛ مایر و وین2012 ،؛ تزکان و چنگ2012 ،؛ وپنیک،

میکند (دوتا و همکاران2013 ،؛ دوتا و همکاران،

.)1995

2012؛ هدجیمیشل و همکاران2002 ،؛ شاهربی2014 ،؛

از شبکة عصبی مصنوعی برای پیشبینی زلزله با

ابراهام2005 ،؛ بوفنگ و یو2005 ،؛ کبیز و همکاران،

استفاده از سریهای زمانی دادههای بزرگی زلزله یا

.)2013

سیگنال لرزه الکتریکی استفاده شد (موسترا و همکاران،

سامانة کارآمد مبتنی بر دانش از الگوریتم رشد-

 .)2011بهطور خاص دو مورد متفاوت در نظر گرفته شد:

الگوهای مکرر ( )Frequency Pattern Growthبرای

مورد اول ،یک روش برای پیشبینی بزرگی زلزله روز

پیشبینی زلزله به کار رفته است (اکرم و کمار.)2014 ،

بعد در یونان فقط با استفاده از سری زمانی دادههای

الگوریتم رشد-الگوهای مکرر روشی است که

بزرگی زلزله بود که با شبکة عصبی پرسپترون سه الیه با

مجموعهای کامل از مجموعه موردهای مکرر را بدون

الگوریتم پسانتشار پیادهسازی شد .چالش بزرگ در

ایجاد کاندید تولید و یک روش تقسیم و غلبه را اتخاذ

پیشبینی زلزله و قابلیت آزمون واقعی از شبکة عصبی

میکند .هدف آن بود که با دادههای زلزلههای قبلی،

آن بود که بتوان زلزلههای بزرگ بعدی را پیشبینی
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کرد .ازآنجاکه تعداد زلزلههای بزرگ ثبت شده در

گوناگون مانند شبکة عصبی مصنوعی و درخت

رصدخانه کم است ،دقت پیشبینی زلزلههای بزرگ نیز

تصمیمگیری به کار رفته است .همچنین در جدول ،2

کم است .بررسی مورد دوم ،پیشبینی زلزلههای

ویژگیهای مختلف به کار رفته در این سامانهها بیان شده

قریبالوقوع با استفاده از پیشنشانگرهای سیگنال لرزه

است .همانطورکه در این جدول مشاهده میشود،

الکتریکی برای دادههای ورودی به شبکة عصبی بود

مهمترین ویژگی به کار رفته در ورودی سامانههای

(تورکار و همکاران.)2010 ،

کارآمد برای پیشبینی زلزله بزرگی زلزله ،فاصله از

طبقهبندی فازی-عصبی برای پیشبینی کوتاه مدت
زلزله با استفاده از اطالعات ذخیره شده لرزهنگاری شامل

مرکز زلزله ،شدت ،طول و عرض جغرافیایی و عمق
وقوع زلزله است.

عمق ،بزرگی ،مکان و زمان استفاده شد (ده بزرگی و

عالوه بر ویژگیهای ذکر شده در جدول ،2

فرخی .)2010 ،این روش قادر به پیشبینی زلزله ،پنج

ویژگیهای دیگر مانند تغییرات سطح آبهای زیرزمینی

دقیقه قبل از وقوع آن با دقت  82/86درصد است.

(کینگ و همکاران2000 ،؛ کاوب و همکاران،)1988 ،

مجموعة ناهموار و درخت تصمیمگیری روشهای

تغییرات انحراف بسامد بحرانی الیة یونسپهر (ترتی

یادگیری ماشین هستند که برای توصیف اعالم هشدار

شنیکو و همکاران ،)2009 ،رفتار جانوران (الکشمی و

زلزله به کار رفته بودند (سیکدر و موناکاتا .)2009 ،به

همکاران ،)2014 ،لرزه ،انرژی ،تَپ و تعداد ضربه (کبیز

کار بردن روشهای آماری متداول برای پیشبینی زلزله

و همکاران2013 ،؛ وب سایت دانشگاه کالیفرنیا)2015 ،

دشوار است زیرا زلزله دارای توزیع نامتقارن و

نیز وجود دارد که از ویژگیهای اشاره شده در جدول

محدودیت در تعداد نمونه است .نتیجهها روشن ساخت

 2نبودند چرا که هر زلزله بسته به مکان وقوع و

که دقت پیشبینی و عملکرد درخت تصمیمگیری تا

مشخصات زمینشناسی دارای بعضی ویژگیهای

حدودی بهتر از مجموعة ناهموار است .این روش مقدار

منحصربه فرد است (اکرم و کمار2014 ،؛ زوبک و

زلزلههای کوچک را با دقت زیاد پیشبینی میکند

همکاران .)2013 ،برای نمونه از سامانة کارآمد برپایة

درحالیکه پیشبینی مقدار زلزلههای بزرگ ،بسیار

الگوریتمهای رگرسیون مبتنی بر قانون

( Rule-based

مهمتر از پیشبینی رویداد زلزلههای کوچک است.

 )regressionو طبقهبندی مبتنی بر قانون ( Rule-based

 )classificationاستفاده شد که از ویژگیهای لرزه،
 .3 .2 .2مقايسه سامانههای كارآمد پيشبينی زلزله

انرژی ،تَپ و تعداد ضربه استفاده کردهاند (کبیز و

مقایسه برخی از سامانههای کارآمد ،از نظر بزرگی

همکاران.)2013 ،

زلزله ،دادههایی که در پیشبینی زلزله به کار رفتهاند در

یکی از سامانههای کارآمد ،مبتنی بر الگوریتم

جدول  1نشان داده شده است .همانطورکه در جدول

 SVMاست که این الگوریتم در الگوریتمهای تشخیص

مشاهده میشود هشت سامانة کارآمد معرفی شده است.

الگو دستهبندی میشود و در زمانیکه نیاز به تشخیص

محیط پیادهسازی برخی از این سامانهها Rapid ،Java

الگو یا دستهبندی شیءها در ردههای خاص باشد از آن

 Minerو  Matlabبوده است .برخی از این سامانهها

استفاده میشود .هدف در الگوریتم ماشین بُردار پشتیبان،

احتمال رخداد زلزله را تا حد زیادی پیشبینی کردند

انتخاب بهترین خطی است که کمترین میزان خطا برای

زیرا هر میزان تعداد ویژگیهای به کار رفته بیشتر باشد،

طبقهبندی دادهها را داشته باشد .همچنین تعمیم خطای

دقت بهدست آمده بیشتر است .همانطورکه جدول 1

ماشین بُردار پشتیبان به مشخصات هندسی دادههای

نشان میدهد در این سامانههای کارآمد از الگوریتمهای

آموزشی بستگی دارد نه به ابعاد ورودی .ازجمله
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کاربردهای ماشین بُردار پشتیبان ،شبیهسازی مسیر،

استفاده از آن میتوان با مسئلههایی که جواب آنها یک

پیشبینی کیفیت ،بهینهسازی زمان پیوند عضوها،

نقطه یا سطح در فضای  nبُعدی است ،برخورد کرد .در

سرطان،

چنین فضایی ،فرضیههایی مطرح و یک سرعت ابتدایی

تجزیهوتحلیل بحران اقتصادی ارز و کاهش هزینه است.

به آنها اختصاص داده میشود .همچنین کانالهای

Particle

ارتباطی بین ذرات در نظر گرفته میشود .سپس این

) Swarm Optimization (PSOعملکرد  SVMرا

ذرات در فضای پاسخ حرکت میکنند و نتیجههای

سرعت بخشید و دقت عملکرد آن را افزایش داد.

حاصل بر مبنای یک مالک شایستگی پس از هر بازه

چهره،

تشخیص

طبقهبندی

ژنهای

میتوان با الگوریتمهای بهینهسازی مانند

بنابراین ،الگوریتم ترکیبی  SVMو  ،PSOالگوریتم

زمانی محاسبه میشود .با گذشت زمان ،ذرات به سمت

 SVM-PSOنامیده میشود .بهنیهسازی ازدحام ذرات

ذراتی که دارای مالک شایستگی بیشتری هستند و در

 ،PSOیک روش سراسری کمینهسازی است که با

گروه ارتباطیِ یکسانی قرار دارند ،شتاب میگیرند.

جدول  .1معرفی سامانههای كارآمد پیشبینی زلزله
منبع
(آهومادا و همکاران،
)2015

بزرگی زلزله
M≥5

كشور مربوط
ایاالت متحد امریکا و تایوان

دادههای به كار رفته

(اكرم و كمار،
)2014

مجموعه داده از نقطههای
گوناگون جهان استفاده

( 1970تا )2012

(اكرم و كمار،
)2015
(تزكان و چنگ،
)2012

(موسترا و همکاران،
)2011

(ده بزرگی و فرخی،
)2010
(سیکدر و موناكاتا،
)2009

(امینزاده و
همکاران)1994 ،

4.53≤M≤7.9

غرب ایاالت متحد؛ همچنین
در اروپا هم قابل مشاهده بود.

باالی  95درصد زلزله در مدت
حداكثر  15ساعت قبل از

Java , Rapid
Miner

وقوع آن.

میكند.
M≥3.6

-

-

اقیانوس آرام (حاوی  1082ثبت)
دادهها برای یک فاصلة زمانی  43سال

جهانی

(درصد)

شبیهسازی

پایگاه داده مركز تحقیقات مهندسی زلزلة

جهانی؛ یعنی از چندین
M≥3.6

احتمال وقوع زلزله

محیط

سازمان زمینشناسی ایاالت متحد ،سامانة

باالی  95درصد زلزله در مدت

لرزهنگاری ملی پیشرفته و دادهها برای

حداكثر  12ساعت قبل از

یک فاصله زمانی ( 1972تا )2013

وقوع آن.

Java , Rapid
Miner

مجموعه داده شامل  1482اطالعات ثبت
شده از  1068ایستگاه و  94حوادث

-

-

لرزههای اصلی است.

همه انواع زلزله

یونان

موسسة لرزهنگاری رصدخانة ملی آتن

80.55

-

M≥5.2

یونان

موسسة لرزهنگاری رصدخانة ملی آتن

 58.02و 52.81

-

همه انواع زلزله

یونان

M≥5.2

یونان

-

ایران

M≤1.5 ,
M≥1.5

-

موسسة لرزهنگاری رصدخانة ملی آتن،
سیگنالهای اصلی و سیگنالهای تصادفی
موسسة لرزهنگاری رصدخانة ملی آتن،
سیگنالهای اصلی و سیگنالهای تصادفی
مؤسسات تحقیقاتی زلزلة واشینگتن و
اطالعات زلزلههای ایران
 155نمونه و  15ویژگی دارد .تعداد 147
نمونه ( )M≤1.5و تعداد هشت نمونه
(.)M≥1.5

 60درصد به باال

-

84.01

-

طبقهبندی فازیعصبی
 82.8571و شبکة عصبی

Matlab

پرسپترون چندالیه 71.4286
درخت تصمیمگیری  93.55و
مجموعة ناهموار 88.39

Java

M≥5

ژاپن

-

73

-

همه انواع زلزله

ژاپن

-

67

-
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جدول  .2ویژگیهای به كار رفته در سامانههای كارآمد پیشبینی زلزله
(آهومادا و

پارامترها

همکاران،
)2015

بزرگی



فاصله از مركز زلزله



(اكرم و كمار،

(اكرم و كمار،

(تزكان و چنگ،

)2014

)2015

)2012







(موسترا و

(ده بزرگی و

(سیکدر و

(امین زاده و

همکاران،

فرخی،

موناكاتا،

همکاران،

)2011

)2010

)2009

)1994











شدت





طول و عرض جغرافیایی













عمق
سرعت امواج
رفتار گسل
سیگنال لرزه الکتریکی





غلظت رادون در خاک



ویژگی آب و هوایی




زمان

راهی برای تعمیم این قاعدهها و کاراتر ساختن سامانة
کارآمد است ،تا در صورت وجود مجموعهای از
دادهها ،بتوان نتیجههای دلخواه را بدون نیاز به ذخیره
قاعدههای بسیار زیاد ،بهدست آورد .الگوریتمهای
گوناگون ازجمله شبکههای عصبی ،شبکة بیزین،
الگوریتم  SVMو درخت تصمیمگیری که اطالعات در
دسترس را تعمیم میدهند ،میتوانند جایگزین قاعدهها
در پایگاه دانش سامانههای کارآمد شوند و استدالل
تقریبی را بسیار انعطافپذیرتر از قاعدههای معمولی در
سامانههای کارآمد عملی سازند .موتور استنتاج،
شکل  .2فرایند پیشبینی زلزله با استفاده از سامانههای كارآمد

 .3شبيهسازی سامانه كارآمد پيشبينی زلزله
در این قسمت محیط ،دادههای به کار رفته و نتیجهها در
محیط نرمافزار  Rapid Minerنشان داده شده است.

الگوریتمهای گوناگون مثل شبکههای عصبی و درخت
تصمیمگیری را کنترل میکند و بههمان روشی صورت
میگیرد که این موتور اطالعات را در یک پایگاه داده
جستوجو میکند و یا یک استدالل منطقی را عملی
میسازد .واسط کاربر ،عمل ورودی و خروجی
اطالعات را بر عهده دارد .برای نمونه ،گاهی ترکیب

 .1 .3محيط شبيهسازی

شبکة عصبی و سامانة کارآمد بدین صورت است که از

بسیاری از سامانههای کارآمد مبتنی بر دانش مانند شکل

شبکة عصبی در پایگاه دانش یک سامانة کارآمد استفاده

 ،1همة اطالعات از قبیل قاعدههای (اگر ...آنگاه  )...را

شود (ونگ.)1997 ،

با همان ساختار علت و معلولی در پایگاههای دانش

سامانة کارآمد مبتنی بر الگوریتمهای گوناگون در

ذخیره میکنند ولی این روش در بعضی موارد باعث

محیط نرمافزار  Rapid Minerکه بحران زلزله را در

افزایش بیش از حد قاعدهها و نبود کارآیی در ذخیره

معدن زغالسنگ لهستان پیشبینی میکند ،طراحی شد.

دانش میشود .انگیزه اصلی این بحث ،جستوجوی

ابتدا مقادیر دادههای ورودی را از منابع معتبر علمی
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استخراج و سپس بهصورت ورودی به نرمافزار موردنظر

مثبت اهمیت ویژهای دارند ،چون نشاندهندة وضعیت

وارد میشود .با توجه به داده ورودی ،درصد احتمال

خطر هستند و فقط  170نمونه ،تقریباً  6.5درصد

وقوع زلزله بهصورت خروجی محاسبه میشود .مراحل

دادههای موجود در مجموعه داده را دربر میگیرند.

شبیهسازی سامانة کارآمد در شکل  ،2نشان داده شده

اطالعات ویژگیها بهصورت زیر است (کبیز و

است.

همکاران2013 ،؛ وب سایت دانشگاه کالیفرنیا:)2015 ،

ابتدا دادههای آموزشی و ویژگیهای تعریف شده وارد

.1

لرزه :نتیجه یک دورة ارزیابی خطر لرزه در

سامانة کارآمد میشوند و از روی این داده و ویژگیها

معدن با سامانة لرزهای ( -aنبود خطر -b ،خطر کم -c ،خطر

سامانة یادگیرنده ،آموزش میبیند .در مرحلة بعدی یک

زیاد -d ،پُرخطر)؛

مجموعة داده آزمون وارد سامانه کارآمد میشود و براساس

.2

لرزه صوتی :نتیجه یک دورة ارزیابی خطر لرزه

نمونههای آموزشی یک پیشبینی توسط ماشین بُردار

در معدن با سامانة لرزه صوتی ( -aنبود خطر -b ،خطر کم،

پشتیبان ،درخت تصمیمگیری ،بیزین ،ماشین بُردار پشتیبان

 -cخطر زیاد -d ،پُرخطر)

بهینهشده با بهینهسازی ازدحام ذرات و شبکة عصبی
مصنوعی صورت میگیرد و انتظار میرود برحسب
آموزش به پیشبینی زلزله بپردازد.

.3

یک دوره :اطالعات درباره نوع یک دوره (-W

دریافت زغالسنگ -N ،محیاسازی دوره)؛
.4

انرژی ژئوفونی :انرژی لرزهای ثبت شده در

دورة قبلی با ابزار ژئوفونی فعال

(Geophones )GMax

 .2 .3داده و ويژگیهای به كار رفته

 Maximumکه روی دیواره زغال سنگی معدن قرار گرفته

در مجموعه داده ،هر ردیف شامل خالصهای در مورد

است (ژئوفون ابزار مهمی در لرزهنگاری محسوب میشود

فعالیتهای لرزهای (تودهسنگ) در یک دورة زمانی

که لرزشهای زمین را به سیگنال الکتریکی تبدیل میکند).

( )Shiftهشت ساعته است .اگر ویژگی تصمیم ،مقدار
یک را داشته باشد لرزهنگار دوره زمانی بعدی با انرژی
بیشتر از  10^4ژول را ثبت میکند .وظیفه پیشبینی

.5

تَپ ژئوفونی :تعدادی از تَپهای ثبت شده در

دورة قبلی با GMax

.6

انحراف از انرژی ژئوفونی :میزان انحراف از

خطرات مبتنی بر روابط بین انرژی ثبت شده و

انرژی ثبت شده در دورة قبلی با  GMaxکه از متوسط

فعالیتهای سامانة کنترل صوتی با احتمال وقوع انهدام

انرژی هشت دورة قبلی بهدست آمده است.

سنگ با استفاده از فشار وارده است .ازاینرو،

.7

انحراف از تَپ ژئوفونی :میزان انحراف از تعداد

پیشآگاهی خطر مانند پیشبینی انهدام سنگ با استفاده

تَپ ثبت شده در دورة قبلی با  GMaxکه از متوسط انرژی

از فشار وارده دقیق نیست .بنابراین ،اطالع از احتمال

هشت دورة قبلی بهدست آمده است.

وقوع وضعیت خطرناک و خدمات نظارتی مناسب

.8

خطرات ژئوفونی :نتیجه دورة ارزیابی خطر

میتواند خطر انهدام سنگ با استفاده از فشار وارده را

لرزهای در معدن کار با استفاده از روش سامانة پیشرفته

کاهش دهد.همچنین با اطالع از آن ،میتوان کارگران

صوتی بهدست آمده براساس موارد ثبت شده با .GMax

را از منطقة تهدید خارج ساخت .یک پیشبینی خوب

.9

میتواند کار در زمینه فعالیتهای لرزهای را افزایش

دورة قبلی

دهد؛ بنابراین اهمیت زیادی دارد .مجموعه دادة مورد
بررسی ،شامل نمونههای مثبت و منفی است که
بهصورت نامتوازن توزیع شدهاند و همچنین نمونههای

تعداد ضربهها :تعداد ضربههای لرزه ثبت شده در

 .10تعداد ضربه در نوبت دوم :تعداد ضربههای
لرزهای (در محدوده انرژی ] [10^2, 10^3ژول) در دورة
قبلی ثبت شده بود.
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 .11تعداد ضربه در نوبت سوم :تعداد ضربههای

معدن لهستان استفاده شد ،چون هر زلزله بسته به مکان

لرزهای (در محدوده انرژی ] [10^3, 10^4ژول) در دورة

وقوع و مشخصات زمینشناسی دارای بعضی

قبلی ثبت شده بود.

ویژگیهای منحصرفرد است و به همین علت ،این

 .12تعداد ضربه در نوبت چهارم :تعداد ضربههای
لرزهای (در محدوده انرژی ] [10^4, 10^5ژول) در دورة
قبلی ثبت شده بود.
 .13تعداد ضربه در نوبت پنجم :تعداد ضربههای
لرزهای (در محدوده انرژی ] [10^5, 10^6ژول) آخرین
تغییر ثبت شده بود.
 .14تعداد ضربه در نوبت ششم :تعداد ضربههای
لرزهای (در محدوده انرژی]  [10^6, 10^7ژول) در نوبت
قبلی ثبت شده بود.
 .15تعداد ضربه در نوبت هفتم :تعداد ضربههای
لرزهای (در محدوده انرژی ] [10^7, 10^8ژول) در دورة
قبلی ثبت شده بود.
 .16تعداد ضربه در نوبتهای هشتم و نهم :تعداد
ضربههای لرزهای (در محدوده انرژی ][10^8, 10^9
ژول) در دورة قبلی ثبت شده بود.
 .17انرژی :کل انرژی از ضربههای لرزهای ثبت شده
در دورة قبلی.
 .18حداکثر انرژی :بیشترین انرژی از ضربههای
لرزهای ثبت شده در دورة قبلی.
 .19رده :ویژگی تصمیمگیری -یک بدان معنی
است که ضربة لرزهای با انرژی زیاد در دورة بعدی رخ
داده است («وضعیت پُرخطر») ،صفر بدان معنی است که
ضربة لرزه با انرژی عادی در دورة بعدی رخ داده است
(«وضعیت بیخطر»).
در این تحقیق دادهها به دو قسمت آموزش و آزمون
تقسیم شدند .الزم به توضیح است که از مجموع 2584
نمونه ،تعداد  2067نمونه برای آموزش و  517نمونه برای
آزمون استفاده شد .همة سامانههای کارآمد قبلی اشاره
شده در جدول  ،2حداکثر تا چهار ویژگی برای
پیشبینی استفاده کردهاند .در این مقاله برای پیشبینی
زلزله ،از ویژگیهایی متناسب با شرایط زمینشناسی

ویژگیها متفاوت از جدول  2هستند.
 .3 .3نتيجههای شبيهسازی
در این حالت احتمال وقوع زلزله با ورود دادههای
آزمون ،بهکمک سامانة کارآمد مبتنی بر الگوریتم
 SVM-PSOبهترین حالت پیشبینی شده است.
نتیجههای الویت هر ویژگی با شبیهسازی در سامانة
کارآمد مبتنی بر الگوریتم  SVM-PSOمحاسبه شد.
بیشترین الویت مربوط به ویژگیهای تَپ ژئوفونی،
تعداد ضربهها و تعداد ضربه در نوبت چهارم بود.
پایینترین الویت ویژگیها ،لرزه ،انرژی ،انحراف از تَپ
ژئوفونی و انرژی ژئوفونی بودند .برای ارزیابی به
عملکرد سامانة کارآمد مبتنی بر الگوریتمهای گوناگون،
چندین پارامتر مورد استفاده قرار گرفته است (ریس و
همکاران.)2013 ،
.1

صحیح مثبت ( .True Positive )TPتعداد

دفعاتی که الگوریتم لرزههای پُرخطر را درست پیشبینی
کرد.
.2

صحیح منفی ( .True Negative )TNتعداد

دفعاتی که الگوریتم لرزههای بیخطر را درست پیشبینی
کرد.
.3

غلط مثبت ( .False Positive )FPتعداد

دفعاتی که الگوریتم لرزههای پُرخطر را غلط پیشبینی
کرد.
.4

غلط منفی ( .False Negative )FNتعداد

دفعاتی که الگوریتم لرزههای بیخطر را غلط پیشبینی
کرد.
مقدار نرخ خطا از رابطة ( )1بهدست میآید.
()1

)Error = (FP + FN) / (TP + FP + TN + FN

مقدار میانگین مربعات خطا

)Mean Square (MSE

 Errorاز رابطة ( )2بهدست میآید.
(MSE = ((FP + FN) / (TP + FP + TN + FN))^2 / 2 )2

بررسی سامانههای كارآمد در پيشبينی زلزله

دقت کلی از رابطة ( )3بهدست میآید.
()3

برای لرزههای پُرخطر بیشترین مقدار 41.12درصد است

)Accuracy = (TP + TN) / (TP + FP + TN + FN

احتمال پیشبینی درست از رابطة ( )4بهدست میآید.
()4

)Precision = TP / (TP + FP

مقدار بازخوانی از رابطة ( )5بهدست میآید.
()5

مقدار  F-measureاز رابطة ( )6بهدست میآید.
)2* (Precision * Recall) / (Precision + Recall

همانطورکه در شکل  3مشاهده میشود مقدار دقت
SVM-PSO

 95.12درصد است که تا حدودی از سامانههای کارآمد
مبتنی بر الگوریتمهای گوناگون بیشتر است .پایینترین
دقت کلی پیشبینی زلزله در سامانة کارآمد مبتنی بر
الگوریتم  SVMاست.
همانطورکه در شکل  4مشاهده میشود مقدار

پُرخطر را با بیشترین دقت ،پیشبینی میکند.
همانطورکه در شکل  5مشاهده میشود مقدار

F-

برای لرزههای بیخطر بیشتر از همه است .برای لرزههای
بیخطر ،کمترین مقدار

= F-measure

کلی سامانة کارآمد مبتنی بر الگوریتم

که نشاندهنده آن است که این سامانة کارآمد لرزههای

 measureسامانة کارآمد مبتنی بر الگوریتم SVM-PSO

)Recall = TP / (TP + FN

()6
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F-

 measureسامانة کارآمد مبتنی بر الگوریتم SVM-PSO

 F-measureبرای سامانة

کارآمد مبتنی بر الگوریتم  SVMاست.

مقدارF-

 measureلرزههای بیخطر از رابطة بین بازخوانی و
احتمال پیشبینی درست لرزههای بیخطر بهدست
میآید .تفاوت الگوریتم  SVM-PSOدر شکل  4نسبت
به شکل  5با بقیه الگوریتمها به مراتب بیشتر است .در
شکل  4تعداد نمونههای به کار رفته برای آموزش و
آزمون نسبت به شکل  5کمتر است و این نشان میدهد
که الگوریتم  SVM-PSOبا نمونههای کم نیز نسبت به
بقیه بهتر عمل میکند.

شکل  .3نتیجة مقایسه بین دقت پیشبینی الگوریتمهای گوناگون به كار رفته در پیشبینی زلزله

شکل  .4مقایسة  F-measureالگوریتمهای گوناگون به كار رفته در پیشبینی لرزههای پُرخطر
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جدول  3عملکرد سامانههای کارآمد مبتنی بر

در جدول  3مشخص است که مقدار میانگین

الگوریتمهای گوناگون را با توجه به پارامترها نشان

مربعات خطا و نرخ خطای سامانة کارآمد مبتنی بر

میدهد .همانطورکه در این جدول مشخص است،

الگوریتم  SVM-PSOکمتر از بقیه سامانههای کارآمد

SVM

مبتنی بر الگوریتمهای دیگر است .سامانة کارآمد مبتنی

نتیجههای ضعیفتری نسبت به سامانههای کارآمد مبتنی

بر الگوریتم  SVMمقدار میانگین مربعات خطا و نرخ

بر الگوریتمهای دیگر بهدست آورد .تعداد  FPسامانه

خطای باالیی دارد که نشاندهنده عملکرد کم سامانة

کارآمد مبتنی بر الگوریتم  SVMبرابر  3346بوده که

کارآمد مبتنی بر الگوریتم  SVMاست .همچنین ،در این

بیش از  26بار بزرگتر از سامانه کارآمد مبتنی بر بیزین،

جدول نشان داده شده است که مقدار احتمال پیشبینی

بیش از  31بار بزرگتر از سامانه کارآمد مبتنی بر

درست سامانة کارآمد مبتنی بر الگوریتم

درخت تصمیمگیری و حدود  3346بار بزرگتر از

برای پیشبینی لرزههای پُرخطر بیشتر است .احتمال

سامانههای کارآمد مبتنی بر شبکة عصبی پرسپترون،

پیشبینی درست سامانة کارآمد مبتنی بر الگوریتم MLP

شبکة عصبی و  SVM-PSOاست.

از همه کمتر است.

عملکرد سامانة کارآمد مبتنی بر الگوریتم

SVM-PSO

شکل  .5مقایسة  F-measureالگوریتمهای گوناگون به كار رفته در پیشبینی لرزههای بیخطر
جدول  .3عملکرد سامانههای كارآمد مبتنی بر الگوریتمهای گوناگون
SVMPSO

Neural
Net

Auto
MLP

Decision
Tree

Naive
Bayes

SVM

پارامتر

4820

4819

4820

4713

4679

1474

TN

252

339

340

329

296

103

FN

0

1

0

107

128

3346

FP

88

1

0

11

44

237

TP

100

62.50

0

9.32

25.58

6.61

)Precision_hazardous (%

95.03

93.43

93.41

93.47

49.05

93.47

)Precision_nonhazardous (%

25.88

1.47

0

3.24

12.94

69.71

)Recall_hazardous (%

100

99.98

100

97.78

97.34

30.58

)Recall_nonhazardous (%

41.12

2.87

0

4.81

17.19

12.08

)F-measure_hazardous (%

97.45

96.59

96.59

95.58

95.67

46.08

)F-measure_nonhazardous (%

95.12

93.41

93.41

91.55

91.76

33.16

)Accuracy (%

4.88

6.59

6.59

8.45

8.24

66.84

)Error Rate (%

11.93

21.71

21.71

35.7

33.93

2233.87

)MSE (%
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، عالوهبرآن.جغرافیایی و عمق وقوع زلزله استفاده میکنند

 نتيجهگيری.4

،SVM یک نمونه سامانة کارآمد مبتنی بر الگوریتمهای

زلزله یکی از بحرانهای طبیعی است که بنا به علتهای

، شبکة بیزین،MLP  شبکة عصبی،شبکة عصبی مصنوعی

گوناگون در مکانها و زمانهای متفاوت در نقاط

درخت تصمیمگیری و ماشین بُردار پشتیبان بهینه شده با

.گوناگون جهان رخ میدهد و اثرات جبرانناپذیری دارد

استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات در محیط

برای کاهش اثرات این بحران طبیعی پژوهشگران دنبال

 در این نمونه. با دادههای واقعی شبیهسازی شدMiner

راهکارهایی بودند که بتوانند احتمال رخداد این پدیده را

 تَپ و، انرژی،شبیهسازی از ویژگیهای متنوع مانند لرزه

 یکی از روشهایی که بهتازگی در این.پیشبینی نمایند

 نتیجهها روشن ساخت که سامانة.تعداد ضربه استفاده شد

 سامانههای کارآمد مبتنی بر،زمینه از آن استفاده میشود

کارآمد مبتنی بر ماشین بُردار پشتیبان که با الگوریتم

دانش و الگوریتمهای گوناگون مثل شبکههای عصبی

 دقت بیشتری نسبت به بقیه،ازدحام ذرات بهینه شده است

 هشت سامانة کارآمد در زمینه، در این مقاله.است

.دارد

 بررسیها.پیشبینی زلزله معرفی و باهم مقایسه شدند

Rapid

روشن ساخت که اکثر این سامانهها از ویژگیهای بزرگی
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