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چکیده
باتوجه به افزایش جمعیت و اینکه منابع انرژی رو به کاهش است ،در این تحقیق
به مطالعه انرژی مصرفی خانگی پرداخته شده است .هدف از این پژوهش

تاریخ پذیرش:

پیشبینی عوامل مؤثر بر انرژی مصرفی خانگی میباشد .برای این پیشبینی از

1399 / 6 / 5

 3الگوریتم  –K ،M5Rulesنزدیکترین همسایه و جنگل تصادفی استفاده
شده است که در نرم افزار  wekaموجود میباشد .در این پژوهش از الگوریتم
ارزیابی همبستگی ویژگیها برای انتخاب بهترین عوامل نیز استفاده شده است.
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این الگوریتم مهمترین عوامل مؤثر بر انرژی مصرفی و میزان تأثیر آنها را
مشخص میکند .نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که چراغها و وسایل
روشنایی ،درجه حرارت و دما در اتاق نشیمن ،درجه حرارت و دما در خارج از
ساختمان ،درجه حرارت و دما در خارج از ایستگاه هواشناسی چیورس ،سرعت
وزیدن باد ،رطوبت در منطقه آشپزخانه و درجه حرارت و دما در محل لباسشویی
بیشترین تأثیر را در مصرف انرژی خانگی دارد .همچنین از بین الگوریتمهای
آزموده شده ،جنگل تصادفی بهترین نتیجه را بهدست میدهد.
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 .1مقدمه
منجر به پیدایش منابع دادهای بسیار بزرگی شده است که درپی آن ،نیاز به اطالعات نهفته در این دادهها
مطرح گشته که به وضوح به کمک روشهای سنتی قابل دستیابی نیست .حجم باالی دادههای دائماً در
حال رشد و نیز تنوع آنها به شکل دادههای متنی ،اعداد ،گرافیکها ،نقشهها ،عکسها ،تصاویر ماهوارهای
و عکسهای گرفته شده با اشعه ایکس نمایانگر پیچیدگی کار تبدیل دادهها به اطالعات است[.]4
در پاسخ به این نیاز ،بحث دادهکاوی با تأکید بر الگوریتمهایی جهت استخراج اطالعات جدید از
دادهها مطرح گشت .این فرآیند بهصورت منظم و متوالی و با بهرهگیری از ابزارهای تجزیه و تحلیل
دادهها مانند مدلهای آماری ،الگوریتمهای ریاضی و روشهای یادگیری ماشین ،]28[ 1به دنبال کشف
الگوها و روابط معتبری است که تاکنون ناشناخته بودهاند .دادهکاوی بر خالف روشهای سنتی تجزیه و
تحلیل دادهها ،کشف محور است و بهصورت خودکار تجربهای را از طریق ابزارهایی مانند شبکههای
عصبی 2یا درختهای تصمیمگیری 3کسب کرده و و بدون نیاز به دخالت انسان آن را بهبود میبخشد.
مقایسه تجزیه و تحلیل سنتی و دادهکاوی نشان میدهد امروزه دادهکاوی سهم بزرگی در بررسی و
گرفتن نتایج جدید از دادهها دارد.
دادهکاوی شامل روشهایی است که میتواند از دادههای کمی ،متنی ،یا چندرسانهای برای
استحصال موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد:
 قوانین وابستگی :الگوهایی که در آن وجود یک آیتم داللت بر وجود آیتم دیگر دارد. کالسبندی :انتساب الگوها به یک مجموعه کوچک از کالسهای از قبل تعریف شده به وسیله کشفبعضی روابط بین ویژگیها.
 -خوشهندی :گروهبندی مشتریان یا مجموعه الگوهایی که ویژگیهای مشابهی دارند.

1. Machine Learning Methods
2. Neural Networks
3. Decision Trees
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 پیشگویی :کشف الگوها برای پیشگویی منطقی درباره آینده. تحلیل مسیر یا الگوهای ترتیبی :الگوهایی که در آن یک رخداد منجر به وقوع رخداد دیگر میشود.دادهکاوی یک تکنولوژی جدید نیست ولی کاربرد آن بهطور معناداری در بخشهای مختلف
به هدف کاهش هزینهها ،افزایش تحقیقات و افزایش فروش استفاده میکنند [.]4

یکی از مسائلی که همواره مورد تأکید برنامهریزان و صاحبنظران بوده است میزان مصرف انرژی
و توصیههایی جهت کاهش مصرف آن است .چراکه امروزه مصرف انرژی در تمام جنبههای زندگی رو
به افزایش است در حالی که منابع انرژی محدود هستند .مصرف بیرویه انرژی سبب صدمه زدن به
محیط زیست ،هدر دادن سرمایه ملی و به خطر افتادن زندگی آینده بشر میشود .از سوی دیگر ،استفاده
نادرست از انرژی خسارات جبرانناپذیری بر بودجه ساالنه کشور تحمیل میکند .این واقعیات ،لزوم
برنامهریزی منطقی و دیدگاه همه جانبهنگری به انرژی را به روشنی نمایان میسازد.
یکی از موارد مصرف انرژی ،که باید مورد توجه قرار گیرد و با توصیههای مناسب برای آن
فرهنگسازی شود ،میزان مصرف انرژی خانگی است .باتوجه به جمعیت حدود  80میلیونی کشور ایران
و گسترش روز افزون خانوادهها و استفاده از وسایل برقی خانگی به طور گسترده ،الزم است نسبت به
بهینهسازی مصرف انرژی تجدید نظر جدی صورت گیرد.
هدف این پژوهش پیشبینی عوامل مؤثر بر انرژی مصرفی خانگی میباشد که برای نیل به آن ،از
روشها و الگوریتمهای داده کاوی برای پیشبینی عوامل محیطی مؤثر بر انرژی مصرفی خانگی استفاده
شده است .روشهای مورد استفاده در این تحقیق ،شامل  –K ,M5Rulesنزدیکترین همسایه 1و
جنگل تصادفی 2میباشند.
در ادامه این مقاله ،در بخش ( )2برخی از پژوهشهای مرتبط با انرژی بررسی خواهد شد .سپس در
بخش  3کار انجام شده تشریح خواهد شد و در بخش آخر نیز نتایج گزارش شده و نتیجهگیری عنوان
خواهد شد.

1. K- Nearest Neighbors
)2. Random Forest (RF
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 .2مرور ادبیات
از مهمترین مسائلی که جامعه امروز با آن مواجه است ،کاهش منابع انرژی میباشد .انرژی مصرفی در
ساختمانها یکی از مباحث مهم در این زمینه است که موضوع مطالعات متعددی میباشد [،18 ،19 ،23 ،5
زندگی ،امروزه بهینهسازی مصرف انرژی ساختمانها بسیار مورد توجه قرار گرفته است [ .]2به عنوان نمونه،
در یک مطالعه در بریتانیا مشخص شد لوازم خانگی مانند تلویزیون و لوازم الکترونیکی مصرفی که در حالت
آمادهبهکار 1هستند ،منجر به افزایش مصرف انرژی برق به میزان  %10/2میشوند [.]14
مدلهای رگرسیون برای استفاده از انرژی میتوانند به درک روابط بین متغیرهای مختلف و
اندازهگیری تأثیر آنها کمک کنند .بنابراین ،مدلهای پیشبینی مصرف انرژی الکتریکی در ساختمانها
میتوانند برای تعدادی از برنامههای کاربردی مفید باشند؛ از جمله برای تعیین اندازهگیری مناسب
فتوولتائیک 2و ذخیره انرژی برای کاهش جریان برق به گره [ ،]26برای تشخیص الگوهای غیرطبیعی
مصرف انرژی [ ،]24به عنوان بخشی از سیستم مدیریت انرژی برای کنترل بار [ ،]7 ،10 ،27برای
مدلسازی برنامههای پیشبینی کنترل بارها [ ،]9برای مدیریت سمت تقاضا 3و پاسخ سمت تقاضا،21[ 4
 ]11 ،13و به عنوان یک ورودی برای تجزیه و تحلیل عملکرد ساخت و ساز [ .]17 ،22 ،23در ادامه چند
مقاله در حوزه پیشبینی انرژی مصرفی ساختمان مورد بررسی قرارگرفته است.
لوئیس و همکاران [ ]20در سال  2017مجموعه دادههای پیشبینی انرژی لوازم خانگی را مورد مطالعه
قرار دادند که در این مطالعه از چهار مدل آماری زیر استفاده شده است:
 .1رگرسیون خطی

چندگانه5

 .2ماشین بردار پشتیبان با هسته

رادیال6

 .3جنگل تصادفی

1. Standby mode
2. Photovoltaics
3. Demand side management
4. Demand side response
)5. Multiple linear regression (LM
)6. Support vector machine with radial kernel (SVM radial
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 .4ماشینهای تقویت
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گرادیان1

نتایج حاصل از این پژوهش به کمک چهار مدل فوق نشان میدهد که ماشینهای تقویت گرادیان
بهترین کارایی را داشته است .این مدل منجر به  %97واریانس در مجموعه آموزش و  %57واریانس در
یکی از تکنیکهای رایج برای پیشبینی میزان مصرف انرژی ساختمانها ،مدلسازی معکوس است
که اغلب به منظور شناسایی تأثیر رفتار ساکنان یک ساختمان بر دقت مدل مورد استفاده قرار میگیرد .البته
از آنجا که مجموعه دادههای محدودی در این زمینه در اختیار است امکان ارائه راهنمایی و پیشنهادات در
این زمینه زیاد نیست .هدف اصلی چنین مطالعاتی ،یافتن علل ناهنجاری در دادههای مصرف انرژی و تعیین
اینکه آیا حذف علل ناهنجاریها بر عملکرد مدل تأثیری خواهد داشت یا خیر ،میباشد.
در این راستا مطالعهای در سال  2018توسط ستین و همکاران [ ]12بر روی یک مجموعه داده که
از  128ساختمان مجتمع مسکونی در ایاالت متحده جمعآوری شده بود صورت گرفت .در این پژوهش
برای شناسایی عوامل ناهنجاری و کشف تأثیر آنها از سه روش استفاده شد .نتایج این مطالعه نشان داد
که دادههای حدود  %19از خانهها خارج از محدوده بودند .با استفاده از دادههای جمعآوری شده ،دالیل
این ناهنجاری در دادهها عمدتاً نورپردازی و الکترونیک بوده است .همچنین در  %20از خانههایی که در
معرض حذف از مجموعه دادهها قرار داشتند با صرفنظر کردن از این عوامل ناهنجاری ،عملکرد مدل
بهبود یافت.
با توجه به اینکه طبق مقررات سختگیرانه ساختوساز در کشور دانمارک ،ساختمانهای تازه ساخته
شده کممصرف هستند ،پژوهشی توسط فوتیناکی و همکاران [ ]15در سال  2018با هدف بررسی میزان
انعطافپذیری انرژی در ساختمانهای کممصرف در دانمارک انجام شد .انعطاف پذیری انرژی باعث
می شود یک ساختمان بتواند با توجه شرایط آب و هوا و تواناییهای شبکه انرژی ،تقاضای ساکنان خود
را بدون کاستن از آسایش حرارتی آنها پاسخ دهد .جهت شناسایی نقش ساختمانهای کممصرف در
سیستم انرژی ،ظرفیت ذخیرهسازی ذاتی جرمهای ساختمانی مورد بررسی قرار گرفت .در این مطالعه دو
نوع ساختمان «خانه تک خانواده» و «بلوک آپارتمان» مورد بررسی قرار گرفت .هدف ،کمی سازی میزان

)1. Gradient boosting machines (GBM
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انرژیای است که در هر بازه زمانی میتواند به ساختمان اضافه یا کم شود بدون آنکه آسایش حرارتی
ساکنان آن به خطر بیفتد .برای این مسئله ویژگیهای طراحی ساختمان ،شرایط مرزی و سناریوهای
مختلف از جمله شروع زمان و مدت زمان این پژوهش مورد مطالعه و بحث قرار گرفت .نتایج نشان داد
کنند .همچنین انعطافپذیری انرژی برای ساختمانهای متراکم نسبت به ساختمانهای تکی بیشتر
میباشد .این تجزیه و تحلیل وابستگی بالقوه انعطافپذیری انرژی به شرایط مرزی (درجه حرارت محیط،
تابش خورشیدی ،دستاوردهای داخلی) را نشان میدهد و بر اهمیت عایقکاری تأکید میکند.
کنترل پیشبین مدل )MPC( 1یک روش مبتنی بر مدل است که به طور گسترده و با موفقیت در
سالهای گذشته به منظور بهبود عملکرد سیستمهای کنترل استفاده شده است .شناسایی یک مدل
پیشبینیکننده برای یک ساختمان ،یک عامل کلیدی است که برای سیستمهای پیچیده مانند
ساختمانهایی که با مشکالت هزینه و محدودیت زمانی مواجهاند ،مانع پذیرش گسترده این مدل میشود.
برای غلبه بر این مشکل اسمار و همکارانش [ ،]25یک ایده جدید برای کنترل پیشبینی براساس
الگوریتمهای یادگیری ماشین مانند درختهای رگرسیون و جنگلهای تصادفی ارائه کردهاند .آنها این
رویکرد را کنترل پیشبین دادهمحور )DPC( 2نامیدند و از آن برای سه مطالعه موردی مختلف استفاده
کردند .این سه مطالعه برای نشان دادن عملکرد ،مقیاس پذیری و کارایی کنترل پیشبین دادهمحور
انجام شد.
آنها در اولین مطالعه موردی ،معیار کنترلکننده  MPCرا با استفاده از یک مدل ساختمان دوقطبی 3در
نظر گرفتند .سپس  DPCرا به یک مجموعه دادهای که از این مدل دوقطبی شبیهسازی شده بود ،اعمال کردند
و یک کنترلکننده براساس دادهها ایجاد کردند .نتایج آنها نشان داد که  DPCمیتواند عملکرد قابل مقایسهای
را نسبت به  MPCکه بهصورت یک مدل ریاضی کامال شناخته شده است ،نشان دهد.
در دومین مطالعه موردی DPC ،را به یک مدل که دارای  22ساختمان  6طبقه بود ،اعمال کردند
که مشکالت اقتصادی و عملیاتی که از پیچیدگی شدید مدل نشات میگیرد را نداشت و توانست مسئله

)1. Model Predictive Control (MPC
)2. Data-driven model Predictive Control (DPC
3. Bilinear building model
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پاسخگویی تقاضا (پاسخگویی بار) را حل کند .نتایج بهدست آمده از این مدل نشان داد که مقیاسپذیری
و کارایی  DPCتوان مطلوب را با خطای متوسط  %3فراهم میکند.

در سومین مطالعه موردی DPC ،بر روی دادههای واقعی که از یک خانه خارج از شبکه در شهر
باتوجه به کنترلکننده بنگ-بنگ کالسیک 2مقایسه کردند .این مقایسه نشان داد که صرفهجویی در
انرژی را میتوان تا  %49/2افزایش داد.

در نهایت آنها نتیجه گرفتند در شرایطی که دادههای واقعی به اندازه کافی یا قابل اطمینان در اختیار
نیست و همچنین پیشبینی مطمئنی از آب و هوا وجود ندارد مدل  DPCروش مؤثر و کارایی میباشد.
در ادامه به بیان جزئیات مطالعه انجام شده و مدلهای استفاده شده در پژوهش حاضر پرداخته شده است.

 .3بررسی روشهای دادهکاوی برای پیشبینی عوامل مؤثر در مصرف
انرژی خانگی به کمک مجموعه دادههای انرژی
با توجه به مطالب فوق و نظر به اهمیت میزان انرژی که در ساختمانها مصرف میشود ،این پژوهش با هدف
پیشبینی انرژی مصرفی خانگی انجام شده است و برای نیل به این هدف به مطالعه عوامل مؤثر بر میزان
انرژی مصرفی و همچنین میزان اهمیت این عوامل پرداخته شده است .در این مطالعه از تکنیکها و
الگوریتمهای دادهکاوی که در نرمافزار  wekaموجود میباشد استفاده شده است و سپس نتایج حاصل از
الگوریتمها با معیارهای ضریب همبستگی ،3میانگین خطای مطلق ،4ریشه میانگین مربع خطا ،5خطای مطلق
نسبی 6و خطای مربع ریشه 7مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .دادههای مورد مطالعه در این پژوهش« ،مجموعه
دادههای پیشبینی انرژی لوازم خانگی» 8میباشد که در وبسایت  UCI9قابل مشاهده است [.]28

1. L’Aquila
2. Classical bang-bang controller
)3. Correlation coefficient (Cc
)4. Mean absolute error (MAE
)5. Root mean squared error (RMSE
)6. Relative absolute error (RAE
)7. Root relative squared error (RRSE
8. Appliances energy prediction Data set
9. University of California Irvine
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الگوریتمهای مورد استفاده در این پژوهش ،شامل  –K ,M5Rulesنزدیکترین همسایه و جنگل
تصادفی میباشند .همچنین با توجه به اینکه نمونههایی که در این مجموعه داده وجود دارند ،اعدادی
بسیار بزرگ با رقم اعشار باالیی میباشند ،برای سهولت و افزایش دقت از تکنیکهای نرمالسازی
چندانی بر نتیجه ندارند بنابراین از الگوریتم ارزیابی همبستگی ویژگیها برای تعیین میزان اهمیت عوامل
استفاده شده است .در ادامه جزئیات این مراحل بیان خواهد شد.
جدول  .1ویژگیهای مجموعه دادهها
توضیحات
درجه حرارت و دما در اتاق اتو

ویژگی

توضیحات

ویژگی

T7

تاریخ

Date

RH_7

رطوبت در اتاق اتو
درجه حرارت و دما در اتاق نوجوان
رطوبت در اتاق نوجوان
درجه حرارت و دما در اتاق پدر و مادر

T8
RH_8
T9

انرژی مصرفی لوازم خانگی
انرژی مصرفی چراغها
درجه حرارت و دما در آشپزخانه
رطوبت در آشپزخانه

رطوبت در اتاق پدر و مادر

RH_9

درجه حرارت و دما در اتاق نشیمن

درجه حرارت و دما در خارج از ایستگاه

T_out

رطوبت در اتاق نشیمن

رطوبت خارج از ایستگاه

RH_out

درجه حرارت و دما در محل لباسشوئی

 Press_mm_hgرطوبت در محل لباسشوئی

فشار

Windspeed

سرعت وزیدن باد

درجه حرارت و دما در اتاق اداری

قابلیت مشاهده

Visibility

رطوبت در اتاق اداری

نقطه شبنم

Tdewpoint

درجه حرارت و دما در حمام

اولین متغیر تصادفی

rv1

رطوبت در حمام

دومین متغیر تصادفی

rv2

درجه حرارت و دما در خارج از ساختمان

***

رطوبت در خارج از ساختمان

***

Appliances
Lights
T1
RH_1
T2
RH_2
T3
RH_3
T4
TH_4
T5
RH_5
T6
RH_6

مأخذ :یافتههای پژوهش

«مجموعه دادههای پیشبینی انرژی لوازم خانگی» در مدت  4/5ماه از یک منزل شخصی در بلژیک
جمعآوری شده که این جمعآوری در هر شبانه روز و هر  10دقیقه یکبار صورت گرفته است .شرایط دما
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و رطوبت خانه با یک شبکه حسگر بیسیم به نام زیگبی 1اندازهگیری شده است .هر گره بیسیم درجه
حرارت و رطوبت را حدود  3/3دقیقه منتقل کرده است .سپس اطالعات بیسیم به مدت  10دقیقه به
طور میانگین محاسبه شده است .دادههای انرژی هر  10دقیقه با مترهای انرژی اندازهگیری شدهاند.
گردیده و به همراه ستون تاریخ و زمان ،به مجموعه دادهها اضافه شده است .آب و هوا به فاصله هر یک
ساعت از ایستگاه هواشناسی دانلود شده است ولی به دلیل اینکه بازه زمانی نمونهگیری هر  10دقیقه
است به کمک درونیابی ،وضعیت آب و هوا در زمانهای مورد نیاز محاسبه و به مجموعه دادهها افزوده
میشود .در نهایت ،مجموعه دادههای مورد استفاده دارای  29ویژگی و  19735نمونه میباشد که توصیف
این ویژگیها در جدول( )1آمده است [.]29
هدف این مطالعه پیشبینی عوامل مؤثر بر انرژی مصرفی خانگی میباشد .در حین انجام پژوهش
مشخص شد برخی از ویژگیهایی که در جدول ( )1معرفی گردید تأثیر چندانی بر نتیجه ندارند و میتوان
از آنها صرفنظر نمود .بنابراین به منظور شناسایی مؤثرترین ویژگیها ،از الگوریتم انتخاب ویژگی به نام
ارزیابی همبستگی ویژگیها استفاده شده است .این الگوریتم با توجه به اهمیت و تأثیر ویژگیها ،به هر
یک از آنها وزنهایی اختصاص میدهد .بدین ترتیب امکان حذف ویژگیهایی که وزن آنها بسیار کم
است و اهمیت چندانی ندارند را فراهم میکند.
همانطور که در ابتدا گفته شد نرمالسازی دادهها به کوچکتر شدن دادهها و افزایش دقت الگوریتمها
کمک میکند .مجموعه دادههای مورد استفاده در این پژوهش اعداد بسیار بزرگ با ارقام اعشار باالیی
هستند .بنابراین برای سهولت در کار و افزایش دقت از تکنیکهای نرمالسازی استفاده شده است .در
ادامه سه روش نرمالسازی مورد استفاده به طور خالصه بیان شده است:
 .1-3نرمالسازی

دسیمال 2

در این روش ارقام اصلی عدد بدون تغییر میمانند و فقط نقطه اعشار آن به گونهای جابهجا میشود که
عدد حاصل درون بازه [1و ]0قرار گیرد .نحوه انجام این نرمالسازی در رابطه ( )1نشان داده شده است

1. ZigBee
2. Decimal

Downloaded from necjournals.ir at 10:41 +0330 on Friday January 22nd 2021

آب و هوا از نزدیکترین ایستگاه هواشناسی واقع در فرودگاه (فرودگاه چیورس ،بلژیک) دانلود

دوره  ،23شماره  ،1بهار  / 1399نشریه علمی (فصلنامه) انرژی ایران

34

که در آن  kبه گونهای تعیین میشود که تمام مقادیر پس از نرمالسازی در بازه [ ]0،1قرار گیرند
(به عبارت دیگر k ،تعداد ارقام صحیح بزرگترین عدد در بین تمام مقادیر است).
k

مین-مکس1

در این روش هدف ،قرار گیری دادهها در بازه [1و ]-1میباشد ،که با استفاده از فرمول ( )2بهدست میآید
که در آن ) min(Vو ) max(Vبه ترتیب کوچکترین و بزرگترین مقدار از بین تمامی مقادیر میباشند.
])V(i)=[V(i)-min(V)]/[(max(V]-min(V

 .3-3نرمال سازی انحراف معیار
برای این روش از فرمول ( )3استفاده میشود و در این روش نیز هدف آن است که دادهها در بازه [1و]-1
قرارگیرند .منظور از ) sd(Vانحراف معیار و ) mean(Vمیانگین است.
)V(i)=[V(i)-mean(V)]/sd(V

در ادامه به توضیح سه الگوریتم  –K ,M5Rulesنزدیکترین همسایه و جنگل تصادفی که در این
پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است ،پرداخته میشود.
M5Rules

روش  M5Rulesیکی از تکنیکهای یادگیری ماشین است و بر اساس یادگیری درختی بنا نهاده
شده است که قوانین خود را از یک سری درخت یادگرفته شده استخراج میکند [ .]1این مدل برای حل
مسائل مختلف طبقهبندی ،پیشبینی و رگرسیون قابل استفاده میباشد.
در  M5Rulesیک درخت به کمک دادههای آموزشی ساخته میشود .سپس یک قانون از بهترین
برگ درخت (گرهی با بیشترین پوشش نمونهها) استخراج شده و درخت حذف میشود .در ادامه تمام
نمونههایی که توسط این قانون پوشش داده میشوند از مجموعه دادههای آموشی حذف میگردند .این
روند تا زمانی که تمام نمونهها الاقل توسط یک قانون پوشش داده شوند یا به عبارت دیگر مجموعه
دادههای آموزشی تهی گردد ،تکرار میشود.

1. Min_max

Downloaded from necjournals.ir at 10:41 +0330 on Friday January 22nd 2021

 .2-3نرمالسازی

V(i) = V(i)/10
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مشابه یادگیری درخت تصمیم ،در روش  M5Rulesیک درخت در دو مرحله ایجاد میشود؛ در
مرحله اول که فاز رشد نام دارد ،الگوریتم با یک گره برگ شروع میشود و بهصورت تکراری تالش
میکند تا هر گره برگ را بر اساس یکی از ویژگیها تقسیم کند و نمونهها با توجه به مقدار ویژگی انتخاب
پس از این مرحله ،برای هرس (اختیاری) ،گرههای درخت تا زمانی که خطای آنها از حدی بیشتر نباشد
با هم ادغام میشوند [.]16
برخالف روش درختان تصمیم جزئی ،1که یک درخت را بهصورت غیرکامل تولید میکنند و سرعت
و دقت باالتری نسبت به درختان کامل دارند M5Rules ،یک سری درختان کامل تولید میکند که از
هر یک از این درختان بهترین گره بهصورت یک قانون باقی میماند .الزم به ذکر است که استخراج
قوانین از بهترین برگ درخت در هر مرحله ،خطر هرس بیش از حد را از بین میبرد.
 –Kنزدیکترین همسایه

الگوریتم  -Kنزدیکترین همسایه روشی غیر پارامتری است که برای طبقهبندی و رگرسیون استفاده
میشود] .[5در هر دو حالت ،ورودی شامل  -Kنزدیکترین مثالهای آموزشی در فضای ویژگی است.
خروجی این الگوریتم بسته به این که برای طبقهبندی استفاده میشود یا رگرسیون ،به ترتیب بهصورت
گسسته یا پیوسته محاسبه میشود.
الگوریتم  – Kنزدیکترین همسایه در واقع فاز آموزش و ساخت مدل را ندارد زیرا در زمان آموزش
تنها به ذخیره نمونهها میپردازد و تمام محاسبات را تا زمان طبقهبندی یا رگرسیون به تعویق میاندازد.
از این جهت ،گاهی به آن یادگیری مبتنی بر نمونه 2یا یادگیری تنبل 3گفته میشود .بدین ترتیب ،فاز
آموزش بسیار سریع است و در واقع زمانی الزم ندارد و تمام بار محاسباتی به مرحله آزمایش موکول
میگردد .علیرغم اینکه الگوریتم  – Kنزدیکترین همسایه عملیات طبقهبندی و رگرسیون را به سادگی
انجام میدهد ،اما در بسیاری از کاربردها نتایجِ قابل اطمینانی بهعنوان پیشبینی ارائه میدهد [.]30

)1. Partial decision trees (PART
2. Instance-based learning
3. lazy
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اگر از  -Kنزدیکترین همسایه به منظور طبقهبندی استفاده شود ،با توجه به اینکه خروجی باید
برچسب یک کالس باشد ،شیء جدید به کالسی از خروجی تعلق میگیرد که در بین  Kنزدیکترین
همسایه این شی ،بیشترین تکرار (فراوانی) را داشته باشد که  Kیک عدد صحیح مثبت و معموالً کوچک
خود اختصاص داده میشود .در کاربرد رگرسیون از این الگوریتم ،میانگین مقادیر  –Kنزدیکترین
همسایگان شی مورد سئوال که مقداری پیوسته است به عنوان خروجی در نظر گرفته میشود.
در مرحله آزمایش ،این الگوریتم باید فاصله نمونه مورد سئوال با کلیه نمونههای اولیه را محاسبه نموده و
سپس  Kتا از نزدیکترین نمونهها را مالک محاسبات خود قرار دهد .واضح است که برای مجموعه نمونههای
بزرگ این محاسبات بسیار سنگین خواهد بود که البته با وجود الگوریتمهای تقریبی برای جستجوی نزدیکترین
همسایهها میتوان سربار این محاسبات را برای مجموعههای دادههای بزرگ ،کاهش داد .یکی از رایجترین
روشهای محاسبه فاصله ،استفاده از روش اقلیدسی است که طبق فرمول ( )4محاسبه میشود:
()4

𝑑(𝑝, 𝑞) = √∑𝑛𝑖=1(𝑝𝑖 − 𝑞𝑖 )2

طبق آنچه در باال توصیف شد ،تمام  Kنزدیکترین همسایه نقش یکسانی در تولید خروجی خواهند
داشت .اما میتوان برای برای افزایش دقت ،به هر یک از  Kنزدیکترین همسایه وزنی را تخصیص داد به
گونهای که همسایگان نزدیکتر نسبت به دادههای دورتر تأثیر بیشتری داشته باشند و سپس متداولترین
کالس یا میانگین وزنی خروجی را با توجه به این وزنها محاسبه نمود .به عنوان مثال یک روش رایج،
تخصیص وزن  1/dبه هر همسایه است که  dفاصله آن همسایه با نمونه مورد سئوال است [.]30
الگوریتم  -Kنزدیکترین همسایه بهصورت شبه کد در شکل ) (1بیان شده است.
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است .بدیهی است که اگر  K = 1باشد ،شیء مورد سئوال ،به سادگی به کالس نزدیکترین همسایه
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Algorithm: K-Nearest Neighbors
Input: 𝐷 , 𝑎 chunk of the original distance matrix
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, dimension of the chunk𝑛𝑐ℎ𝑢𝑛𝑘𝑠𝑖𝑧𝑒
Split, index of split
Chunk, index of chunk
Maxk, an array to hold the farthest neighbors for each row index in the chunk
〖row〗^'←blockIdx.x×blockDim.x+threadIdx.x
If 𝑟𝑜𝑤 ′ < 𝑛𝑐ℎ𝑢𝑛𝑘𝑠𝑖𝑧𝑒 then
𝑟𝑜𝑤 ′ ← 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡 × 𝑛𝑐ℎ𝑢𝑛𝑘𝑠𝑖𝑧𝑒 + 𝑟𝑜𝑤 ′

•

For 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛′ ← 1 to 𝑛𝑐ℎ𝑢𝑛𝑘𝑠𝑖𝑧𝑒 do

•

𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛 ← 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑘 × 𝑛𝑐ℎ𝑢𝑛𝑘 𝑠𝑖𝑧𝑒 + 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛′

o

If 𝑟𝑜𝑤 = 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛 or 𝑟𝑜𝑤 > 𝑛𝑟𝑜𝑤 or 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛 > 𝑛𝑐𝑜𝑙 then

o
Continue

If [𝑟𝑜𝑤 ′ × 𝑛𝑐ℎ𝑢𝑛𝑘𝑠𝑖𝑧𝑒 + 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛′ ] < 𝐺𝑘 ′ [𝑀𝑎𝑥𝑘[𝑟𝑜𝑤 ′ ]]. 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 then
𝐺𝑘 ′ [𝑀𝑎𝑥𝑘[𝑟𝑜𝑤 ′ ]]. 𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 ← 𝑟𝑜𝑤

o

𝐺𝑘 ′ [𝑀𝑎𝑥𝑘[𝑟𝑜𝑤 ′ ]]. 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 ← 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛

o

𝐺𝑘 ′ [𝑀𝑎𝑥𝑘[𝑟𝑜𝑤 ′ ]]. 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 ← 𝐷[𝑟𝑜𝑤 ′ × 𝑛𝑐ℎ𝑢𝑛𝑘𝑠𝑖𝑧𝑒 + 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛′ ]

o

•

Search the new maximum element in 𝑟𝑜𝑤 ′ (𝐷) and store the index in 𝑀𝑎𝑥𝑘[𝑟𝑜𝑤 ′ ]
End

نزدیکترین همسایه-K  شبه کد الگوریتم.1 شکل
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جنگل تصادفی

این الگوریتم یکی از روشهای یادگیری مرکب است که تعداد زیادی درخت تصمیم [ ]3را بهصورت
تصادفی و اغلب به روش کیسهگذاری 1تولید میکند .نخستین الگوریتم برای جنگلهای تصمیم تصادفی
است که چندین درخت تصمیم مستقل روی زیرمجموعههای مختلفی از دادههای آموزشی و با استفاده
از زیرنمونههایی از کل ویژگیهای موجود ساخته میشوند .واضح است که این کار درختان تصمیم
متنوعی تولید میکند.
برای ساخت خروجی نهایی جنگل تصادفی ،خروجی هر کدام از درختان تصمیم محاسبه شده و با
هم تجمیع میشوند .در یک مسئله دستهبندی هر درخت تصمیم موجود در جنگل تصادفی به نمونه مورد
سئوال یک رأی میدهد و در نهایت کالسی که بیشترین رأی را از بین تمام درختان تصمیم داشته باشد
به نمونه مورد سئوال نسبت داده میشود .در مسئله رگرسیون نیز خروجی نهایی برابر با میانگین خروجی
تمام درختهای تصمیم است .یعنی [:]31
()5

𝐾∑
)𝑥( 𝑖𝑇 𝑖=1
𝐾

= )F(x

که )𝑥( 𝑖𝑇 خروجی درخت تصمیم 𝑖 ام 𝑥 ،نمونه مورد سئوال و 𝐾 تعداد درختان جنگل تصادفی هستند.
ترکیب پاسخ صدها درخت تصمیم تصادفی موجب میشود که خروجی جنگل تصادفی واریانس
کمتری نسبت به درخت تصمیم تکی داشته باشد .در عمل نیز این الگوریتم نیاز به تنظیم تعداد کمی
ابرپارامتر دارد برخی از ابرپارامترهایی که در این روش باید تنظیم شوند عبارتند از :تعداد زیرنمونههای
ویژگیها ،تعداد درختان تصمیم و عمق هر درخت تصمیم است تا از بیشبرازش جلوگیری کند.
درنتیجه جنگل تصادفی قادر است برای مسائل دچار بیشبرازش یا برای دادههای نویزی ،دقت قابل
قبولی را ارائه دهد .مشابه درخت تصمیم تکی ،نیازی به مقیاس 3کردن دادهها ندارد اما مقاومت خوبی
نسبت به نحوه انتخاب مجموعه آموزشی و وجود نویز در دادههای آموزشی نشان میدهد .متاسفانه جنگل

1. Bagging
2. Tin Kam Ho
3. Scale
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تصادفی نسبت به درخت تصمیم ،شفافیت و قابلیت توضیح کمتری دارد .همچنین ممکن است برای
مجموعه دادههای بسیار بزرگ ،آموزش تعداد زیادی درخت تصمیم باعث کندی الگوریتم جنگل تصادفی
گردد .که برای بهبود کارایی پیشنهاد میشود درختان تصمیم بهصورت موازی تولید و مدیریت شوند.

Algorithm : Random Forest
}𝐿 Input: Sequence of 𝑁 examples < (𝑥1, 𝑦1), … , (𝑥𝑁, 𝑦𝑁) > with lables 𝑦𝑖 ∈ 𝑌 = {1, … ,
Distribution 𝐷 over the 𝑁 examples
Integer 𝐾 specifying number of iterations
𝑃= number of variables
)Do for 𝑡 = 1,2, … , 𝐾 (number of trees
•

𝑖𝑇 Choose bootstrap sample 𝐷𝑖 from 𝐷 to construct tree

•

𝑃 Select 𝑚 input variables at random from

•

o

)𝑃 ≪ 𝑚(

o

To determine the decision tree at a node of the tree

Calculate the best split based on these 𝑚 variables in the training set

End

شکل  .2شبه کد الگوریتم جنگل تصادفی

جهت ارزیابی وتعیین میزان دقت الگوریتمها و روشهای دادهکاوی از معیارهای مختلفی استفاده
میشود .در ادامه این بخش ،برخی از این معیارها بهصورت خالصه بیان میشود.
برای سنجش شدت رابطه بین متغیر وابسته و مستقل میتوان از ضریب همبستگی استفاده کرد.
هر چه ضریب همبستگی به  1یا  -1نزدیکتر باشد ،شدت رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته
شدیدتر است .البته اگر ضریب همبستگی نزدیک به  1باشد جهت تغییرات هر دو متغیر یکسان است که
به آن رابطه مستقیم گویند .در صورتی که ضریب همبستگی به  -1نزدیک باشد ،جهت تغییرات متغیرها
معکوس یکدیگر خواهد بود و به آن رابطه عکس گفته میشود .ولی در هر دو حالت امکان پیشبینی
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مقدار متغیر وابسته برحسب متغیر مستقل وجود دارد .هرچند ضریب همبستگی راهی برای نشان دادن
رابطه بین دو متغیر مستقل و وابسته است ولی مدل ،رابطه بین این دو متغیر را نشان نمیدهد .با رگرسیون
میتوان قانونی که بین دادهها وجود دارد را کشف کرده و به کار بست .فرمول سایر معیارهای ارزیابی نیز
()6

𝑛

= MAE

′
2
𝑛∑
)|)𝑖( 𝑦𝑖=1(|𝑦(𝑖)−

()7

√ = RMSE

𝑛

′
𝑛∑
|)𝑖( 𝑦𝑖=1|𝑦(𝑖)−

()8

)𝑖(𝑦

= RAE

∑𝑛 (|𝑦 ′ (𝑖)−𝑦(𝑖)|)2

RRSE = √∑𝑛 𝑖=1

()9

)))𝑦(𝑛𝑎𝑒𝑚(𝑖=1(𝑦(𝑖)−

که ) y(iمقدار اندازهگیری واقعی (مصرف انرژی) و) y’(iپیشبینی ارزش و  nتعداد اندازهگیری است.
همچنین ) mean (yمقدار میانگین میباشد .محاسبه این مقادیر ارزیابی ،توسط نرمافزار  wekaصورت
میگیرد.

 .4نتایج عملی
در این بخش خطای حاصل از اجرای سه الگوریتم  –K ,M5Rulesنزدیکترین همسایه و جنگل
تصادفی برروی مجموعه دادههای پیشبینی انرژی لوازم خانگی ،مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است
که نتایج آنها در جدول ( )2نمایش داده شده است.
جدول  .2خطای حاصل از اجرای الگوریتمها بر روی مجموعه دادهها
جنگل تصادفی

 –Kنزدیکترین

M5Rules

همسایه

الگوریتم /معیارهای
ارزیابی

70/855

102/4014

91/8906

RMSE

33/4494

45/3547

51/0193

MAE

68/6687

99/3112

89/1175

RRSE

55/2258

74/8817

84/2341

RAE

0/7308

0/4979

0/4572

Cc

مأخذ :یافتههای پژوهش
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با توجه به دادههای جدول) (2مشاهده میشود که درصد خطاها بسیار باال است و نمیتوان آنها را
با معیارهای ارزیابی معرفی شده مقایسه کرد .از این رو ابتدا دادهها را نرمال و سپس سه الگوریتم ذکر
شده بر روی دادههای نرمال شده نیز اجرا میشود .باتوجه به اینکه  RMSEمعیاری حیاتی و تعیینکننده
نمایش درآمده است.
جدول .3خطای  RMSEحاصل از اجرای الگوریتمها بر روی دادههای نرمال شده
انحراف معیار

Min_max

Decimal

نرمالسازی /الگوریتم

0/8852

0/087

0/0089

M5Rules

0/9988

0/0964

0/0106

 –Kنزدیکترین همسایه

0/6897

0/0661

0/0071

RandomForest

مأخذ :یافتههای پژوهش

همانطور که در جدول( )3مشاهده میشود کمترین خطا مربوط به دادههای نرمالسازی دسیمال با
استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی میباشد.
مجموعه داده مورد استفاده دارای  29ویژگی میباشد که ممکن است برخی از آنها تأثیر ناچیزی بر
روی میزان دقت خروجی و خطای مدل داشته باشد .همانطور که قبال گفته شد میتوان از الگوریتم
ارزیابی همبستگی ویژگیها برای انتخاب بهترین و مؤثرترین عوامل استفاده نمود .این الگوریتم با توجه
به اهمیت و تأثیر ویژگیها به آنها وزنهایی اختصاص میدهد .به این ترتیب ویژگیهایی که وزن آنها
بسیار کم است و اهمیت چندانی ندارند حذف میشوند .در این پژوهش حد آستانه برای حذف ویژگیهای
کم اهمیت 0.08 ،در نظر گرفته میشود یعنی ویژگیهایی که وزنشان کمتر از  0.08باشد حذف میشوند.
در جدول ( )4مهمترین این ویژگیها به همراه وزن اختصاص یافته به آنها نشان داده شده است.
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جدول  .4مهمترین ویژگیها
Weight

0/120073

4. T2

0/117638

12. T6

0/099155

20. T_out

0/087122

23. Windspeed

0/086031

3.RH_1

0/08506

6. T3

مأخذ :یافتههای پژوهش

جدول ( )4بیانگر این است که ویژگی چراغها و وسایل روشنایی با وزن  0/197278بیشترین تأثیر
و درجه حرارت و دما در محل لباسشوئی با وزن  0/08506کمترین تأثیر را در پیش بینی انرژی مصرفی
خانگی داشته است.
در ادامه با در نظر گرفتن ویژگیهای ذکر شده در جدول ( )4و اجرای سه الگوریتم

K ,M5Rules

نزدیکترین همسایه و جنگل تصادفی برروی مجموعه دادههای نرمال شده پیشبینی انرژی لوازم خانگی،
خطای الگوریتمها با استفاده از معیار  RMSEدر جدول ( )5بیان شده است.
جدول  .5خطای  RMSEحاصل از انتخاب  7ویژگی و روشهای نرمالسازی مختلف
انحراف معیار

min_max

Decimal

main_data

نرمالسازی /الگوریتم

0/9463

0/0914

0/0097

97/2788

M5Rules

0/8884

0/086

0/0091

91/0821

 –Kنزدیکترین همسایه

0/7561

0/0724

0/0076

77/2715

جنگل تصادفی

مأخذ :یافتههای پژوهش

همانطور که در جدول) (5مشاهده میشود ،ابتدا  7ویژگی مهم انتخاب و دادهها نرمالسازی
میشوند .سپس سه الگوریتم  – K ,M5Rulesنزدیکترین همسایه و جنگل تصادفی بر روی آنها اعمال
و نتایج بهدست آمده مورد بررسی قرار میگیرد .مشاهده میشود الگوریتم  M5Rulesبه دلیل خطاهای
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زیاد برای این بررسی مناسب نمیباشد .الگوریتم  –Kنزدیکترین همسایه عملکرد بهتری نسبت به
الگوریتم  M5Rulesدارد و درصد خطاهای حاصل از آن کاهش یافته است .الگوریتم جنگل تصادفی
بهترین الگوریتم برای این بررسی میباشد و درصد خطاهای آن در مقایسه با دو الگوریتم

K ,M5Rules

 .5نتیجهگیری
با توجه به محدودیت منابع انرژی و اهمیت حفظ آنها ،در این پژوهش به مطالعه عوامل مؤثر بر میزان
انرژی مصرفی خانگی پرداخته شد .مجموعه داده مورد استفاده دارای  29ویژگی و  19735نمونه میباشد
که در مدت  4/5ماه به فاصله هر  10دقیقه یکبار از یک منزل شخصی جمعآوری شده است .این پژوهش
به دنبال یافتن یک الگوریتم دادهکاوی دقیق ،یک روش نرمالسازی مناسب و همچنین تشخیص
مهمترین ویژگیها برای این مجموعه داده است.
باتوجه به نتایج ارزیابی شده و توضیحاتی که ذکر شد ،میتوان نتیجه گرفت که اگر دادههای اصلی
به روش دسیمال نرمال شوند ،با اجرای الگوریتم جنگل تصادفی و در نظر گرفتن  7ویژگی مهمتر ،میزان
خطا به  0/0076کاهش مییابد و مشخص میشود ویژگی چراغها و وسایل روشنایی تأثیر بسیار زیادی
بر روی انرژی مصرفی خانگی دارد.
به عنوان توصیه برای صرفهجویی در مصرف انرژی خانگی ،مهمترین ویژگیهایی که میتوان به
ناظران پیشنهاد داد عبارتند از :چراغها و وسایل روشنایی ،درجه حرارت و دما در اتاق نشیمن ،درجه
حرارت و دما در خارج از ساختمان ،درجه حرارت و دما در خارج از ایستگاه هواشناسی (چیورس) ،سرعت
وزیدن باد ،رطوبت در منطقه آشپزخانه و درجه حرارت و دما در محل لباسشوئی .چنان که انتظار میرفت،
الگوریتم جنگل تصادفی نسبت به سایر الگوریتمهای مورد بررسی دقیقتر است.
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