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چکیده -به دلیل نواقص موجود در روشهای پیشین محاسبه بزرگای زلزله ،شبکه عصبی بهه عنهوان یهک روش جدیهد بهرای ایهن منظهور
آزمایش میشود .در این مقاله نوعی شبکه عصبی با نام پرسپترون چندالیه برای پیشبینی بزرگای زلزله استفاده شده قرار گرفتهه اسهت .شهبکه
عصبی پرسپترون شامل سه الیه اصلی با نامهای الیه ورودی ،الیه پنهان و الیه خروجی است .ورودیهای این شهبکه شهش مت یهر مربهو بهه
مکان و زمان وقوع زلزله و همچنین مشخصات گسل تولید کننده زلزله است و خروجی آن همان بزرگای زلزلهه اسهت .از آن جها کهه بهتهرین
تنظیمات شبکه همچون بهترین تعداد گرههای الیه پنهان و مناسب ترین شیوه آموزشی شبکه از پهیش قابهل تعیهین نیسهتند و همچنهین امکهان
یادگیری زائد در تکرارهای بعدی ممکن است ،در این پژوهش  32مدل از شبکه با تنظیمات مختلف به کار گرفته شده است تها بهتهرین مهدل
شناسایی شود .با توجه به نتایج حاصل از شبکه و مقایسه نتایج با مقادیر حقیقی ،مشخص میشود که شبکه عصبی پرسپترون چند الیه توانایی
باالیی در پیشبینی بزرگای زلزله دارد و گزینه بسیار مناسبی برای این منظور است.
واژگانکلیدی :پرسپترون چند الیه ،شبکه عصبی ،بزرگای زلزله ،پیشبینی ،شیوههای آموزش شبکه


تجربی در این خصوص شده اسهت .ایهن در حهالی اسهت کهه

-1مقدمه 
و وقهایع طبیعهی ،بشهر

استفاده از این معادالت برای محاسبه و پیشبینهی زلزلهه تحهت

همواره به دنبال راهکارهایی برای جلوگیری یا کنترل این وقایع

تاثیر پارامترهای زیادی است .بسیاری از این پارامترهها بایهد بهه

طبیعی است که وقهوع آن

دقت اندازهگیری شده و در معادالت وارد شود ،در حالی که در

همواره تلفات جانی و مهالی سهنگینی بهه همهراه داشهته اسهت.

بس هیاری از منههاطق ،بههه دلی هل کمبههود ابههزار و تجهی هزات ،ای هن

زمان ،مکان و بزرگای زلزله سه پارامتر اصلی زلزله هسهتند کهه

پارامترها به صورت تقریبی اندازهگیری میشوند و حتی گهاهی

برای کنترل و کمینه نمهودن تلفهات آن بایهد بهرآورد خهوبی از

مقادیری فرضی برای آنها در نظر گرفته میشود.

مقادیر آنها در دست باشد .از این رو دانشمندان و پژوهشگران

همچنین برخی پارامترهای ایهن معهادالت از قبیهل مشخصهات

تالشهای موفق و ناموفق بسیاری را برای یافتن رابطههای بهین

فیزیکی گسلها دارای دشواریهایی در اندازهگیهری اسهت .بهه

این سه پارامتر و یا برآورد مناسبی از آنها صورت دادهاند.

عنوان نمونه نرخ کرنش گسل بدون وجهود عالیهم ظهاهری در

عموما این تالشها منجر بهه تولیهد و ارائهه روابطهی تئهوری و

سطح زمین غیر قابل اندازهگیری است .همچنین ایهن معهادالت

از زمان ههای قهدیم و در پهی حهواد
بوده است .زلزله یکی از این حواد
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پیشبینی بزرگای گشتاوری زلزله با استفاده از شبکه عصبی ...

اغلب برای نقا خاصی از جهان است وغیر قابل استفاده بهرای

-2مدلسازیشبکهعصبيپرسپترونچندالیه 

نقا دیگرند.

شبکههای عصبی پرسپترون از چندین الیه از گرهها شامل یهک

از سوی دیگر شهبکه عصهبی بهه عنهوان یکهی از قدرمنهدترین

الیه ورودی ،یک الیه خروجهی و یهک (یها چنهد) الیهه پنههان

ابزارها در مدلسازی و پیشبینی خود را به اثبات رسانده است.

تشکیل شده است که هر کدام از این الیههها بهه ترتیهب شهامل

شبکههای عصبی سه مزیت عمده دارند :اول اینکه شهبکهههای

گرههای ورودی (گرههای حسی) ،گرههای خروجی (گهرهههای

عصبی توانایی یادگیری هر گونه محیط پیچیهده و غیرخطهی را

پاسخ دهنده) و گره پنهان است.

دارند .دوم اینکه شبکه هیچگونه پهیشفرضهی در مهورد توزیهع

یک نمونه شماتیک از شهبکه عصهبی پرسهپترون چنهد الیهه در

دادهها نمیکند و سوم اینکه شبکههای عصبی در برابر دادهههای

شکل ( )1نشان داده شده است.

ناقص و از دست رفته بسیار انعطاف پذیر است ،پس نگرانی در

شکل ( )1طرحی ساده از شبکه عصبی پرسپترون چند الیه

این مورد را از بین میبرند (ولیدو و همکهاران [ .)]1عهالوه بهر
این ،شبکههای عصبی قابل استفاده در هر منطقه ای است و بهه
عنوان راه حلی کلی شناخته میشوند.
شبکه عصهبی عملکهرد مهوفقی در حهل و تشهخیص الگوههای
پیچیده و مسایل طبقهبندی شده داشته اسهت و در حهوزه ههای
مختلفی مانند تشخیص گفتار (یو دبلیو سهی و همکهاران [،)]2
پردازش سیگنالها ( سیکوکی و زان [ ،)]3مهندسهی پزشهکی و
تشخیص پزشکی (عهادلی و همکهاران [ ،)]4مهندسهی سهاخت
(سنوسی و عادلی [ ،)]5مهندسی حمل و نقل (سهایجنیک [،)]6
شههبکههههای کههامپیوتری (کیمههورا و ایکههر گوشههی [ )]2و
پیشبینیهای مالی (چی فونگ و ین جیون [ )]8مهورد اسهتفاده

Fig. 1. Simple schematic of multilayer perceptron neural
network

قرار گرفته است.

شبکه عصبی استفاده شده در این پهژوهش از یهک الیهه پنههان

به دلیل پیشینه رضهایت بخهش شهبکه در پهیشبینهی گسهترهی

تشکیل شده است که ایهن الیهه پنههان نیهز خهود از گهرهههای

بزرگی از پارامترها در رشتههای گوناگون که بهه طهور مختصهر

غیرقابل مشاهدهای تشکیل شده است .هر گهره پنههان تهابعی از

به آنها اشاره شد ،انتظار میرود که به کمک شبکه عصبی بتوان

جمع وزندهی شده ورودیهاست .تابع مورد استفاده ،تابع فعال

بزرگای گشتاوری زلزله (که از ایهن پهس بهه اختصهار بزرگهای

سازی نام دارد و ارزش وزنی اختصاص داده شده بهه وسهیلهی

زلزله خوانده میشود) را به خوبی پیشبینی نمود.

الگوریتم تخمین تعیین میشود .تهابع فعهالسهازی هایپربولیهک

با توجه به آنچه که بیان شد ،نوعی از شبکه عصبی به نام شبکه

تانژانتی برای الیه پنهان استفاده شهده اسهت .ایهن تهابع مقهادیر

پرسپترون چند الیه ( ،)MLPکهه بهه عنهوان یکهی از مهوثرترین

واقعی را میگیرد و آن را به محدوده ( )-1.1انتقال میدهد.

مدلها در زمینه پیشبینی شناخته شده اسهت ،بهرای پهیشبینهی
بزرگای زلزله استفاده شده و نتایج آن در ادامه ارائه شده اسهت.
در بخش دوم شبکه عصبی پرسپترون چند الیه توصهیف شهده
است .در بخش سوم پارامترهای استفاده شده در مدلها تعریف
شدهاند و نتایج پیشبینی شبکه در بخش چهار مورد بحث قهرار
گرفته است.

()1

) (

) (

برای الیه خروجی از تابع فعالسازی سافت ماکس استفاده شده
است.که این تابع برداری از مقادیر واقعی را میگیرد و آن را به
برداری دیگر انتقال میدههد ،بهه گونههای کهه مولفههههایش در
محدودهی (1و )1است و مجموعشان برابر  1میشود.
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) (

عالوه بر این ،در بخش آموزش نیز به منظور رسهیدن بهه نتهایج

روشهای آموزش :روش آموزشی بیهانگر چگهونگی پهردازش

جامعتر ،از دو روش دسته ای و برخط استفاده میشود .پس ،در

شبکه روی دادههای ورودی است .سه روش متهداول آموزشهی

این پژوهش  32گروه مختلف از پهارامترهها و در نتیجهه آن 32

به شرح زیر است:

مدل شبکه مطابق جدول ( )1تشکیل میشود.

روش دسههتهای :در ایههن روش ضههرایب تعههدیل (وزنهههای

جدول ( )1مدلهای مختلف شبکه عصبی پرسپترون چند الیه به کار رفته در

سیناپسی) ههر بهار پهس از بررسهی کامهل دادهههای یهک دوره

پژوهش

آموزشی بروزرسانی میشهوند .ارجحیهت ایهن روش آموزشهی

Number of nodes in hidden layer

برای آن است که شبکه در این روش خطاهای کلهی را حهداقل

20

16

12

8

epochs

میسازد .با توجه به اینکه شبکه تا زمانی که به یکی از ضهوابط

N201
N202

N161
N162

N121
N122

N081
N082

1
2

N204

N164

N124

N084

4

N208
N201
N202
N204

N168
N161
N162
N164

N128
N121
N122
N124

N088
N081
N082
N084

8
1
2
4

توقف نرسیده باشد باید چندین بار تمامی دادهها را بررسی کند
تا ضرایب را بروز رسانی نماید ،پس این روش برای بانکههای
اطالعاتی کوچک مناسبتر است.
روش برخط :در این روش با هر بار بررسی یک داده ،ضهرایب
تعدیل بروز رسانی میشود .به عبارت دیگر تا زمانی که شهبکه
به یکی از ضوابط توقف خود نرسیده باشد ،به تعهداد دادهههای

32 Models
Training
method

Batch

Online

8
N088 N128
N168
N208
Table 1. Different models of MLP neural network which is
used in the current study

بررسی شده ضرایب تعدیل بروز رسانی میشود .ایهن روش در

-3توضیحمتغیرهایورودیوخروجي 

خصوص بانکهای اطالعاتی حجیم نسهبت بهه روش دسهتهای

اطالعات لرزهای استفاده شده در این پژوهش تمهامی زلزلههههای

ارجحیت دارد [.]3

ثبت شده دستگاهی در محدودهی ایران خواهد بود که در پایگهاه

گرههای ورودی بر پایه مت یرهای ورودی بنا میشهوند .در ایهن

اطالعاتی پژوهشگاه بینالمللهی زلزلههشناسهی و مهندسهی زلزلهه

پژوهش ،شش مت یر مستقل شهامل سهه مت یهر مکهانی (عهر

موجود است [ .]11در مجموع حدود  12111زلزلهی ثبهت شهده

ج رافیایی ،طول ج رافیایی ،عمق) ،یک مت یهر زمهانی (روز) و

در گسترهی ایران گردآوری شد کهه پهس از اصهالح کاتهالوو و

دو مت یر مربو به ویژگیهای فیزیکهی (نهوع خها ،،سهازوکار

حذف پیشلرزهها و پسلرزهها (که روش انجهام آن جلهوتر بیهان

گسل) تعریف شده است .گرههای خروجی شبکهههای عصهبی

خواهد شد) در حدود  11111زلزله باقی مانهد .از آن جها کهه در

نتایج پیشبینی و در واقع همان بزرگاههای زلزلهه اسهت کهه در

بحث مهندسی سازه زلزلههای بزرگتهر از  4ریشهتر اهمیهت دارد،

چهار سطح طبقهبندی شدهاند.

زلزلههایی با بزرگای کوچکتر از  4ریشتر نیز از میان دادهها کنهار

در الیه پنهان ،به این دلیل که ههیچ روشهی بهرای یهافتن تعهداد

گذاشته شدند .در راستای یادگیری بهتر شهبکه عصهبی ،منهاطق و

گرههای پنهان بهینه به طهور مسهتقیم و از پهیش وجهود نهدارد،

گسلهای که کمتر از  3زلزله برای آنها ثبت شده بود از مجموع

چهار مقدار مختلف برای تعداد گرههای پنهان شامل 16 ،12 ،8

دادهها حذف شدهاند و در پایهان  4138زلزلهه بهرای اسهتفاده در

و  21انتخاب شده است .عالوه بر ایهن ،یهک نگرانهی شهناخته

پژوهش به کار گرفته شده است .برای هر زلزله  2پارامتر تعریف

شده در مورد شبکههای عصبی '' آموزش زائد" آن است .بهرای

شد که  6پارامتر آن مت یرههای ورودی (مسهتقل) و یهک پهارامتر

کاهش این مشکل آموزش را میتوان به طور مستمر به وسیلهی

مت یر خروجی (وابسته) است .همانگونه که پیشتر نیز بیهان شهد،

پارامترهای مختلف انجام داد .بنهابراین ،از چههار دوره آمهوزش

مت یرهای ورودی شامل سه مت یر مربو به مکهان وقهوع زلزلهه،

مختلف ،شهامل  4 ،2 ،1و  8دوره آمهوزش اسهتفاده مهیشهود.

یک مت یر زمهانی و دو مت یهر مربهو بهه مشخصهات فیزیکهی و
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عملکردی گسلهها ( شهامل نهوع خها ،و سهازوکار عملکهردی

منطقه این پارامترقابل اندازه گیری نبود پس عهددی پهیشفهر

گسلها) است.

برای مت یر زمانی این زلزلهها انتخاب شد.مبنای انتخاب این عدد

ابتدا شیوه اصالح کاتهالوو بیهان مهیشهود و سهپس مت یرهها بهه

پیشفر

تفکیک توضیح داده میشوند:

دیگر با بزرگای مشابه بود.

اصالح کاتالوو (حذف پیشلرزهها و پسلرزهها):

 -نوع خا :،نوع خا ،مناطق وقوع زلزله براساس آییننامه زلزله

تا بهه حهال روشههای زیهادی بهرای حهذف لهرزهههای وابسهته

ایران در چهار طبقه دستهبندی شد [.]14

(پسلرزهها و پیشلرزههای) پیشنهاد شده است .بها ایهن وجهود،

 -سههازوکار عملکههردی گسههلههها :گسههلههها براسههاس سههازوکار

بیشتر کاربران الگوریتمهای پیشنهاد شهده بهه وسهیلهی گهاردنر و

عملکردی در  8دسته قرار مهیگیرنهد :نرمهال ،معکهوس ،برشهی

نوپوف [ ، ]11ریزنبرو [ ]12و اورهامر [ ]13را به دلیل سهادگی

راستگرد ،برشی چپگرد ،نرمال  -برشهی چهپگهرد ،نرمهال -

و سهولت این الگوریتمها و در دسترس بودن کدهای کهامپیوتری

برشی راستگرد ،معکهوس  -برشهی راسهتگهرد و معکهوس -

آنها ،ترجیح داده و به کار میگیرند.

برشی چپگرد.

در این مطالعه ،روش اصالح کاتالوو اورهامر به کار گرفته شهده

مت یر خروجی:

است .در این روش با توجه به بزرگای زلزله رخ داده ،حد زمانی

مت یر خروجی نیز همان بزرگهای زلزلههههای رخ داده اسهت کهه

و مکانی وقوع لرزههای وابسته با استفاده از روابهط  3و  4تعیهین

هدف این پژوهش پیشبینی آن است .الزم به گفتن است که ایهن

میشود .چنانچه لرزه ای با بزرگای کمتر در هر دو محدوده زمانی

پارامتر به صورت یک مت یر کیفی (نه کمهی) در  4دسهته تقسهیم

و مکانی از لرزهای با بزرگای بیشتر قرار گیرد ،اگر پیش از لرزهی

بندی شده و به هر زلزله اختصاص داده شده است .این کار برای

بزرگتر رخ داده باشد ،پیشلرزه اسهت و چنانچهه پهس از آن رخ

افزایش توانایی پیشبینی شبکه عصبی است ،چرا که این شبکهها

داده باشد ،پسلرزه محسوب میشود.

با خروجیههای کیفهی و طبقههبنهدی شهده بسهیار سهازگارترند.

()3

طبقهبندی بزرگاهای زلزله را در جدول ( )2مشاهده میکنید.

()4
در این روابط  Mبزرگای زلزله d ،معیار فاصله مکهانی برحسهب
کیلومتر و  rمعیار فاصله زمانی برحسب روز است.
مت یرهای ورودی:

برای یک زلزله میانگینگیری از مت یر زمانی زلزلههای

جدول ( )2طبقهبندی بزرگای زلزله
A
B
C
D
4-5
5-6
6-7
Bigger than 7
Table2. Earthquake magnitude classification

ج رافیایی و عمق وقوع زلزله سهه

انتخاب داده های فازهای مختلف شبکه عصبی ،تصادفی صهورت

پارامتر مکانیای است که به هر زلزله اختصاص داده شده اسهت.

میپذیرد اما با توجه به اند ،بودن تعداد زلزلههای بزرگتر از  6و

شهده

 2ریشتر که به ترتیب طبقههای  Cو  Dرا در ایهن مقالهه تشهکیل

 -مت یر مکانی :طول و عر

برای زلزلههای با عمق نامشخص عمق  33کیلهومتر فهر
است.

می دهند ،الزم است تا محهدودیتههایی نیهز بهرای انتخهاب داده

 -مت یر زمانی :این مت یر برای هر زلزله معهرف اخهتالف زمهانی

تعیین شود تا بتوانیم در هر سه فهاز دادهههایی از دو طبقهه گفتهه

وقوع آن از زلزله قبلی رخ داده در آن گسل در واحد زمهانی روز

شده داشته باشیم .اساس انتخاب کاتالووهای آمهوزش ،تسهت و

است.این پارامتر به نوعی معرف انرژی ذخیره شده در گسهل هها

پیشبینی در این مقاله نیز به همین شیوه بهوده اسهت .از مجمهوع

نیز است .الزم به گفهتن اسهت کهه ایهن پهارامتر پهیش از حهذف

ورودیها  85درصد آن برای آموزش شبکه و  11درصد آن برای

زلزلههای با بزرگای کمتهر از  4ریشهتراندازهگیهری شهده اسهت،

آزمایش شبکه و اصالح آن و  5درصد باقی مانده برای پیشبینهی

چراکه با وقوع این زلزلهها بخشی از انرژی ذخیره شده در گسهل

بزرگای زلزله به وسیلهی شبکه اختصاص داده شهد .سهپس ایهن

آزاد میشود .با توجه به اینکه برای اولین زلزله ثبت شهده در ههر

پیش بینیها با مقادیر واقعی بزرگا مقایسه شد تا توانایی پیشبینی

مجله علمی – پژوهشی مهندسی عمران مدرس

دوره شانزدهم  /شماره  / 4سال 1335

مت یر زمان (روز) باالترین تاثیر را در بزرگای زلزله داشته اسهت.

شبکه ارزیابی شود.

پس از مت یر زمان ،مت یرهای مکانی بیشترین تاثیر را داشتهاند و

-4نتایجوبحث 
همان گونه که در شکل ( )2دیهده مهیشهود ،متوسهط پهیشبینهی
صحیح مدلها در حدود  ٪21است .از نتایج مشخص میشود که
هر دو روش آموزش برخط و دستهای توانایی خوبی در پیشبینی
دارند اما شبکه با استفاده از روش آمهوزش بهرخط دارای قهدرت

در بین تمام مت یرهای استفاده شده ،نهوع خها ،منطقهه کمتهرین
تاثیر را بر روی مقدار بزرگای زلزلهها داشته است.
جدول ( )3پیشبینیهای صورت گرفته به وسیلهی
Normalized
Impact Factor

Impact
Factor

Variables

94.40%

0.2

Long.

باالترین درصد پیشبینی صحیح است ،بنهابراین مهیتهوان نتیجهه

93.20%

0.197

Lat.

گرفت که تعداد گرههای بهینه در الیه پنهان  16گره است .عالوه

87.50%

0.185

Depth

بر این ،در مورد تعداد دورههای آموزشی ،نتایج نشان میدهد کهه

100%

0.211

Days

بیشتر مدلها بهترین آمهوزش را در همهان اولهین دوره یهادگیری

30.30%

0.064

Soil Type

پیشبینی باالتری اسهت و شهاید دلیهل ایهن امهر ایهن اسهت کهه
مجموعه داده بزرگی در این پژوهش استفاده شده گرفته است.
همچنین ،با توجه به نتایج ،مدلها با  16گره در الیه پنههان دارای

کسب نمودهاند .به شکل کلی ،بهترین پیشبینی ،پیشبینهی انجهام
شده بهه وسهیلهی مهدل

N161

و بها اسهتفاده از روش آموزشهی

Fault
0.143
67.70%
Mechanism
Table 3. Impact factor of input variables

برخط به میزان  23/1درصد است.

جدول  4پیشبینی های صورت گرفته توسهط مهدل

خروجی دیگر شبکه ضرایب اهمیت مت یرهای مستقل است .ایهن

شههیوه آموزشههی دسههتهای را در سههطوح مختلههف بزرگهها در

ضرایب تاثیر هر یک از مت یرههای مسهتقل در بزرگهای زلزلهه را

فرایندهای آموزش شبکه ،آزمایش شبکه و پیشبینهی شهبکه بهه

بها شهیوه

تفکیک نمایش میدهد (مدل انتخابی با  21/6درصد پهیشبینهی

آموزشی برخط در جدول ( )3نشان داده شده است .همهانگونهه

صحیح باالترین درصد پیشبینی صحیح را در بهین مهدلهها بها

که در این جدول ،و نیز جدول مشابه سایر مدلها ،دیده میشود،

شیوه آموزشی دستهای داشته است).

نشان میدهد .ضرایب اهمیت مت یرها در مهدل

N161

شکل ( )2درصد پیش بینی صحیح مدل ها

Figure 2. Models correct prediction percentage

N162

بها

محمد علی ارجمند و همکاران

پیشبینی بزرگای گشتاوری زلزله با استفاده از شبکه عصبی ...
جدول ( )4پیشبینیهای صورت گرفته به وسیلهی مدل  N162با شیوه

نکته حائز اهمیت دیگر این است که در تمامی سهطوح بزرگها،

آموزشی دستهای

حتی در مواردی که پیشبینی صورت گرفته صحیح نبودهاسهت،

Classification

بیشتر بزرگاها یا یک طبقه باالتر و یا یک طبقه پایینتر از طبقهه

Predicted
Observed

Correct
)(%
91.03

D

C

B

A

0

1

208

2122

A

21.44

0

1

217

794

B

2.63

0

3

22

89

C

25

0

2

1

0

D

67.70

0.03

0.20

12.94

86.62

Overall
Percent

84.67

0

0

40

221

A

40.87

0

0

47

68

B

13.33

1

2

7

5

C

100

1

1

1

0

69.10

0.51

0.51

23.98

75

80

0

1

33

136

D
Overall
Percent
A

51.52

0

2

34

30

B

33.33

1

2

1

2

C

33.33

1

1

1

0

70.60

0.82

2.45

28.16

68.57

D
Overall
Percent

Sample

واقعی نزدیک بودهاند.
Training

نتیجهگیری 

-5
در این مقاله به موضوع پیشبینی بزرگای زلزله آینده با استفاده از
پیدا کردن الگو ،به وسیلهی شهبکه عصهبی ،در زمهینلهرزهههای
گذشته پرداخته شده است.

Validation

بر اساس نتایج و خروجیها ،مالحظه میشود که شبکه عصهبی
پرسپترون چند الیه ابزاری کارآمد در پیشبینی بزرگای زلزله در
یک منطقه برای زمانی دلخواه است .میانگین پیشبینهی صهحیح
مدلها در حدود  21درصد بود .نتایج آشکار ساخت که ههر دو

Testing

Table 4. Predictions done by model N162 with batch
training method

همانگونه که از جدول ( )4پیداست ،شبکه توانایی بسیار باالیی
در پیشبینی بزرگای طبقه  Aو همچنهین در بسهیاری از مهوارد
توانایی باالیی در پیشبینی بزرگای طبقهه  Bداشهته اسهت ،امها
موفقیت شبکه در پیشبینی بزرگاهای مربو به طبقهههای  Cو
 Dکمتر بودهاسهت .علهت ایهن امهر را مهیتهوان فراوانهی زیهاد
دادههای مربو به طبقهههای  Aو  Bو قراوانهی کهم دادهههای
مربو به طبقههای  Cو  Dدانست ،چراکه وجود دادههای زیهاد
در یک طبقه موجب میشود که شبکه عصبی فرصهت کهافی را
برای یادگیری پیدا کند و پیشبینیهای صحیحتری انجام دههد،
اما در طبقه های با فراوانی کمتهر ایهن فرصهت بهرای یهادگیری
فراهم نبوده و توانایی پیشبینی شبکه کاهش مییابد.
این نکته قابل گفهتن اسهت کهه بها وجهود فراوانهی بسهیار کهم
طبقههای  Cو ( Dکه شامل زلزلههههای بهزرو اسهت) ،شهبکه
توانسته است در مواردی موفق به کشف رابطه و یافتن شهباهت
بین دادهها شود و دست به پیشبینی صحیح بزند.

واقعی پیشبینی شدهاند و پهیشبینهیهها بهه مقهادیر بزرگاههای

روش دستهای و بهرخط توانهایی بهاالیی در پهیش بینهی بزرگها
داشتند ،اگرچه در مطالعه فعلی شبکه عصبی چند الیه بها روش
آموزشی برخط کمی نتایج بهتری از خود نشهان داد .همچنهین،
بر اساس خروجیها مشخص شد که تعداد گهرهههای بهینهه در
الیه پنهان برابر  16گره است .در خصهوص تعهداد دوره نتهایج
نشان میدهد که بیشتر مدلها بهترین عملکرد خهود را بها یهک
دوره یادگیری داشتند .با توجه بهه ضهرایب اهمیهت مت یرههای
شبکه عصبی پرسپترون چند الیه میتوان گفت که مت یهر زمهان
دارای بیشترین تاثیر در تعیین بزرگای زلزله بهوده اسهت .بطهور
کلی بهترین پیش بینی مربو به مدل

N161

با روش آموزشهی

برخط بود.
نهایتا ،از آن جا که مدل پیشنهادی ،مدلی اسهت جهامع و بهدون
هرگونه فر

اولیه ،میتوان از آن در مدلسازیهای مشهابه در

زمینه پیشبینی بزرگای زلزله در موارد مطالعاتی دیگهر اسهتفاده
نمود و انتظار میرود که نتایج حاصل برای مطالعات دیگهر نیهز
به خوبی نتایج این پژوهش باشد.
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Abstract:
Theoretical and empirical equations -developed for calculating the magnitude of earthquakes- are affected by
several parameters. Most of these parameters need to be measured and entered in the equations accurately;
while, lack of the required equipments in many areas, results in approximate measurement of these
parameters or even consideration of assumed values. Moreover, most of the mentioned equations are
presented exclusively for a specific region or state; therefore, they are not reliable enough for other regions.
On the other hand, neural networks are proved to be one of the most practical numerical tools in modelling
and forecasting. There are three major advantages of neural networks. First: their ability to learn any
complex non-linear mapping; Second: their independency of a priori assumption about the distribution of
data; Third: their flexibility with respect to incomplete, missing and noise data (Vellido et al, 1999).
Moreover, neural networks, regardless of the region and country, are known as general solvers. Aim of this
paper is to use Multilayer Perceptron (MLP), as one of the most influential neural network models, in
predicting the magnitude of the earthquakes. This method consists of several layers of nodes. It includes an
input layer, an output layer, and a hidden layer, each of which contains input node(s), output node(s), and
hidden node(s), respectively. Characteristics of input nodes are defined with some variables, where in this
research, three spatial variables, one time variable and two physical variables are adopted as six independent
variables. The output nodes of neural networks are the prediction outputs or labels. The seismic data that is
used in this research are gathered from the recorded earthquakes of Iran. 85% of the whole data is used for
network training and 10% of that, for network testing and revising. The remained 5% is dedicated to derive
the final prediction of the magnitudes of earthquakes. These predictions are then compared with exact values
to assess the ability of the network. In the hidden layer, as there is no method to directly select the optimal
number of hidden nodes, four different numbers of hidden nodes are chosen; including 8, 12, 16 and 20. As
‘‘overtraining” is the main problem with neural networks, a set of four different learning epochs are used,
including 1, 2, 4 and 8. Moreover, in training part, two different training methods, named Batch and Online,
are applicable. In order to reach more comprehensive results, both of these methods are applied and finally,
32 different groups of parameters and models are set up. According to the results, the average correct
prediction of the models is about 70%. This means that the MLP network has a good capability for
predicting the magnitude of earthquakes and can perform as a functional tool in predicting the magnitude of
the earthquake regardless of the dependency to the time and location.
Keywords: Multilayer Perceptron, Neural Network, Earthquake Magnitude, Prediction, Training Method

