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از ناش آن ها وابستگ نوعا و نیستند ر دی ی از مستقل که داریم کار سرو مشاهدات با محیط مطالعات در گاه یده: چ

م شوند نامیده فضایی داده های مشاهدات، گونه این م باشد. مطالعه مورد فضای در مشاهدات گرفتن قرار ان م و موقعیت

الزم و نم باشد استفاده قابل داده هایی چنین تحلیل برای آمار معمول روش های آن ها، بین فضایی همبستگ وجود دلیل به و

کووید‐ ١٩ بیماری در گرفته صورت مطالعات در گردد. لحاظ آن ها تحلیل در داده ها همبستگ ساختار نحوی به است

ان های م به و نبوده ر دی ی از مستقل داده های بصورت مختلف نقاط در بیماری این شیوع وضعیت که است شده مشاهده

م باشند قطعیت عدم و فضایی همبستگ با فضایی داده های بصورت آمده بدست مشاهدات دارد. وابستگ بررس مورد

همبستگ ساختار نحوی به است الزم و نبوده برخوردار کاف دقت از داده هایی چنین تحلیل برای آمار معمول روش های که،

مدل بندی تا شده تالش الیه چند پرسپترون عصبی ه های شب از استفاده با مقاله این در گردد. لحاظ آن ها تحلیل در داده ها

پیش بین نتایج شبیه سازی و مدلسازی جهت متلب افزار نرم از منظور این به آوریم. بدست کویید‐ ١٩ بیماری شیوع از دقیق

نمود. خواهیم استفاده

فضایی. همبستگ ،١٩ کووید الیه، چند پرسپترون عصبی ه شب فضایی، داده های کلیدی: واژه های

.60H11 ،60G22 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

فضایی داده های عنوان به جغرافیایی، و آماری زمین ، زیست داده های از بسیاری در ذات ویژگ های از ی قطعیت عدم

نظر در که است حال در این است. مطالعه مورد کمیت های اندازه گیری در خطا وجود از ناش اوقات اغلب در که است،
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واریانس تورم دچار را حاصل براوردهای و برده سؤال زیر را داده ها تحلیل از حاصل نتایج اعتبار م تواند موضوع این نگرفتن

.(٢٠١١ ، (اصغری نماید توجه قابل اریبی و

مورد گسترده ای صورت به فضایی داده های مدل سازی در اخیرا که است ناپارامتری روش های از ی عصبی ه های شب

عدم به م توان عصبی ه های شب مزایای از است. نیز معایبی و مزایا دارای روش این از استفاده است. گرفته قرار توجه

ه های شب معایب از و کرد اشاره آن باالی انعطاف پذیری و خط غیر مدل سازی قابلیت مدل، درباره اولیه فرضیات به نیاز

تعیین برای روش البته است. اولیه وزن های به ه شب وابستگ و دقیق تر نتایج حصول برای زیاد داده ای به نیاز عصبی،

م شود مربوط مسئله پیچیدگ و ه شب ساختار به نیاز مورد داده ها ی تعداد معموال اما نیست، دسترس در داده ها، تعداد

.(١٩٩۶ ، اران هم و (الیوت

عصبی ه های شب بر مقدمه ای ٢

بسیار اخیر ده های در است، شده ساخته انسان مغز زیست دستگاه از گرفتن و ال با که (ANN) مصنوع عصبی ه های شب

اطالعات پردازش سیستم ی با است شده یل تش نورون بیشماری تعداد از که انسان مغز است. گرفته قرار توجه مورد

م دهد. انجام را و ال شناسایی و طبقه بندی مانند پیچیده یادگیری عملیات موازی و خط غیر پیچیده،

، فیزی در اساس کارهای دوره آن در م شود. مربوط بیستم قرن و ١٩ قرن اواخر اوایل به عصبی ه های شب پیدایش

یادگیری کل نظریه های بر عموما که پذیرفت صورت پاولف و ماخ چون دانشمندان برخ توسط فیزیولوژی نرو و روانشناس

داده نشان ٢٠ قرن چهل دهه در .(٢٠٠٣ ، ران دی و (فارو نداشتند اشاره ای نورون ریاض مدل های به و داشتند تاکید

و ورودی ها مجموع بر مبتن مدل این رد عمل بزنند. تقریب را منطق و ریاض تابع هر م توانند عصبی ه های شب که شد

پس م شود. برانگیخته نورون باشد، بیشتر معین آستانه ای از ورودی ها جمع حاصل اگر که طوری به است خروج ایجاد

عمل کاربرد نخستین پرسپترون ه شب معرف با ١٩۵٨ سال در شد. ارائه زیست نورون های یادگیری جهت انیسم م آن از

عصبی ه شب ١٩۶٠ سال در کند. شناسایی هم از را وها ال بود قادر که شد ساخته ه ای شب و شد مطرح عصبی ه های شب

طور به ١٩٧٢ سال در است. پرسپترون ه شب شبیه ساختار لحاظ از که شد مطرح جدید یادگیری قانون یا خط تطبیق

خودسازمانده ه های شب روی دهه این در م کردند. عمل ساز ذخیره عنوان به که شدند معرف جدیدی ه های شب مستقل

یافت. افزایش عصبی ه های شب روی تحقیقات ریزپردازنده ها، فناوری رشد دلیل به بیستم قرن ٨٠ دهه در م شد. فعالیت

رد عمل توضیح برای تصادف انیسم م شد، مطرح ١٩٨٢ سال در که نظر اولین شد. ارائه جدید نظر دو دوره این در

مهم، نظر دومین کرد. استفاده اطالعات سازی ذخیره برای آن ها از م توان که کرد معرف برگشت ه های شب از وسیع بخش

و رایانه ها باالی محاسبات سرعت امروزه شد. متحول عصبی ه های شب نظر، دو این بیان با بود. خطا انتشار پس وریتم ال

است. گردیده عصبی ه های شب جذابیت باعث یادگیری، وریتم های ال

فضایی داده های مدل سازی و پیش بین در عصبی ه شب کاربرد ٣

طور به اخیرا و هستند داده ها در خط غیر مدل های تخمین به قادر که است روش هایی از ی مصنوع عصبی ه های شب

زمینه در عصبی ه های شب متداول روش های از ی گرفته اند. قرار استفاده مورد فضایی داده های پیش بین در گسترده ای

الیه ب) ورودی، الیه الف) است: الیه ٣ شامل ه شب نوع این است. پنهان الیه ی با خور پیش عصبی ه شب ، پیش بین

: م شود بیان زیر صورت به (Yt−١, Yt−٢, · · · , Yt−p) ورودی های و Yt خروج بین ارتباط . خروج الیه ج) و پنهان

Yt = α٠ +

q∑
j=١

ωjf(β٠j +
p∑
i=١

ωi,jYt−j) + εt (٣. ١)
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موئیدی سی محرک تابع f و م شوند شناخته مدل وزن های عنوان به اغلب که هستند مدل پارامترهای ωi,j و ωj آن در که

تابع (٣. ١) رابطه در عصبی ه های شب روش واقع در م رود. کار به پنهان الیه های در انتقال تابع عنوان به اغلب که است

: است مربوط زیر تابع توسط Yt آینده مشاهدات به (Yt−١, Yt−٢, · · · , Yt−p) گذشته مشاهدات از خط غیر

Yt = g((Yt−١, Yt−٢, · · · , Yt−p, ω) + εt

م شود. تعیین وزن ها ارتباط و ه شب ساختار توسط که است تابع g و وزن ها ω آن در که

از عصبی ه شب این م شود مشاهده که همانطور است. زیر ل ش به تحقیق این در شده استفاده عصبی ه شب ساختار

است. شده یل تش الیه سه

م کنیم. مشاهده زیر در را MLP عصبی ه شب این وزن توابع و الیه ها اتصال نحوه

پیروی الیه ها بین کامل تعامالت با الیه چند معماری از که است وریتم هایی ال رایج ترین از ی مجدد انتشار وریتم ال

بر آموزش و دارد وجود پیچیده وظایف یادگیری برای ه شب کردن فعال برای پنهان الیه چند یا ی معمول، طور به م کند.

است. (LMS) مربع میانگین کمترین وریتم ال از کل قاعده ی خطا، تصحیح یادگیری قانون ی اساس

جمع مربوطه، وزن در ورودی هر ضرب با را خود ورودی های خروج و پنهان الیه نورون های آموزش، مرحله در

تنظیم با م کنند. پردازش نتیجه تولید برای خط غیر انتقال تابع ی از استفاده با مجموع جمع آوری سپس و محصول،

مرحله این پایان در م گیرد. یاد هدف، خروج مقادیر و واقع خروج مقادیر بین خطاهای به پاسخ در نورون ها بین وزن

طور به کند. پیش بین معین ورودی مقدار از را هدف مقدار ی بتواند باید که م دهد ارائه را طرح عصبی ه شب ، آموزش
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مقادیر بین هدفمند خطای حداقل تا م دهد آموزش را الیه چند ه شب م شود. استفاده مقادیر برآورد برای که روش ، کل

م شود. دنبال پیش بین مرحله آموزش، اتمام از پس آید. دست به واقع و مطلوب خروج

فضایی: تحلیل مرحله

به مبتالیان تعداد مقادیر میانگین و توپوگراف موقعیت شناسه، شماره شامل ساده متن فایل ی داده ها، پردازش مرحله در

به اعتبارسنج داده های مجموعه و الزم آموزش های ایجاد و داده ها عادی سازی منظور به مشاهده استان هر Covid‐١٩
شد. وارد سیستم

میزان و یادگیری میزان پنهان، الیه های تعداد عصبی، سلول های تعداد الزم، پردازش عناصر تمام آموزش، مرحله در

موازی طور به که م کند فعال را بهینه رد عمل ی وریتم ال این است. شده تنظیم شده تعریف اولیه مقادیر با همه حرکت،

خاتمه را یادگیری فرآیند مشخص، آستانه ی به رسیدن با و م کند نظارت آموزش مرحله در را سنج اعتبار داده های

با طرح ها از مختلف نتایج از مجموعه ای تولید موجود، آموزش داده های مجموعه مدیریت برای روش همچنین م دهد.

م کنیم. انتخاب را پیش بین طرح بهترین آن کم با که م شود ارائه ماتریس طریق از نتایج است. متفاوت پردازش عناصر

مجموعه ای .(١٩٧٣ ، (فرانکاویجیلیا م شوند ذخیره الیه سه عصبی ه شب پارامترهای آزمایش، مرحله از عبور هنگام

م کند. ارزیابی را MLP رد عمل م شود، وارد نیز ساده متن فایل ی به عنوان که نشده داده آموزش

که خاص ل ش به است، توپوگراف جنبه های به مربوط اطالعات دارای که الیه ای ، پیش بین مرحله بعدی، مرحله در

مرحله م شوند. تبدیل ه شب فایل ی به دوباره نتایج وریتم، ال اجرای از پس م شود. معرف MLP به است نیاز مورد

نظر از شده ایجاد پیوسته سطح و م شود وارد GIS بسته ی به ه شب فایل آن در که است مرحله ای فضایی، تحلیل نهایی،

.(١٩٩۵ ، گاترل و (بایل م شود بررس م شوند، مشتق آماری پارامترهای که حال در خطا یا ناسازگاری نظر از بصری

نتیجه گیری و بحث ۴

م دهد. نشان کشور در را کووید‐ ١٩ فضایی پخش فرآیند وی ال مدلسازی زیر، ل ش
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کشور، استان های سایر به استان این از و است قم استان کشور، در اپیدم این اصل کانون م شود، مشاهده که همانطور

وجود دلیل (به تهران ویژه به و قم استان پیرامون نواح در است. گرفته صورت کرونا ویروس فضایی انتشار و پخش فرآیند

بیماری این کانون از ان م فاصله و زمان افزایش با دارد. وجود بیماری این به مبتالیان تراکم شدت زیاد) جمعیت تراکم

زیادی تأثیر ان م فاصله و زمان عامل دو جغرافیایی، ویژگ های لحاظ به لذا م شود. کاسته مبتالیان تعداد از قم) (استان

استان ها سایر به نسبت بوشهر استان که است آن از حاک آمارها به طوری که داشته اند. کشور در ویروس این فضایی انتشار در

است. شده بیماری این درگیر دیرتر

تمرکز کشور، در کرونا ویروس انتشار عوامل مهمترین که م دهد نشان گرفته صورت جغرافیایی و ان م بررس های

شعاع تا ر، دی عبارت به است. شده واگیردار بیماری این انتشار به بخشیدن سرعت سبب که بوده ان م فاصله و جمعیت

فاصله افزایش دلیل به کیلومتری ١۶٨ از و دارد صعودی روند کرونا ویروس انتشار تهران استان  کیلومتری ٩٢٩ فاصله

کشور در کرونا ویروس انتشار پراکنش وی ال بررس مییابد. کاهش بیماری انتشار جمعیت تراکم از شدن کاسته و ان م

وی ال بدترین خوشه ای، وی ال .(١٩٩۵ ، (کلیف م باشد خوشه ای نوع از کشور در بیمای این فضایی وی ال که داد نشان

جدی ل مش بروز دهنده نشان که است ... و اری بی فقر، بیماری، جنایت، و جرم مانند متغیرهایی برای فضایی پراکنش

و مردم اری هم از استفاده با باید اول درجه در که دارد. جامعه در ل مش آن بودن حاد از نشان و بوده مذکور زمینه های در

ادامه از ... و روانشناسان جغرافیدانان، ، امنیت و انتظام نیروهای ، پزش کادر ویژه به کشور علم توان از استفاده سپس

کرد. جلوگیری کشور در بیماری این کنون روند
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