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Περίληψη 
Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιούνται ευρέως για την ανάλυση ιστορικών 

δεδομένων με σκοπό την πρόβλεψη μελλοντικών τιμών. Ανάμεσα στους πολλούς τομείς 

εφαρμογής τους, ανήκει η εξέταση φυσικών φαινομένων. Για την επιστήμη της υδρολογίας 

ένα εξέχον ζήτημα είναι η μελέτη της σχέσης της βροχής με την απορροή σε επίπεδο 

υδρολογικής λεκάνης. Η εξέταση της συσχέτισης βροχής-απορροής εφαρμόζεται σε 

συγκεκριμένη υδρολογική λεκάνη με βάση τα υδρολογικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά 

της σε συνδυασμό με υδρομετεωρολογικά δεδομένα. Οι παραδοσιακές μέθοδοι αξιοποιούν 

φυσικά και εννοιολογικά μοντέλα βροχής-απορροής. Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα έχουν 

χρησιμοποιηθεί ως μια μέθοδος data driven αρχιτεκτονικής με σκοπό να δώσουν λύση στο 

συγκεκριμένο ζήτημα μέσω «εκπαίδευσης» τους σε ιστορικά δεδομένα. Ο στόχος τους είναι 

να προβλέψουν την απορροή της λεκάνης και πιθανά πλημμυρικά επεισόδια. 

 

Μια αδυναμία των παραδοσιακών τεχνητών νευρωνικών δικτύων είναι ότι δεν έχουν τη 

δυνατότητα μεγάλης μνήμης. Συνεπώς χρονοσειρές που περιλαμβάνουν ακραίες τιμές ή 

συγκεκριμένη ακολουθία καταστάσεων καθιστούν την ανάλυση μη προσαρμοστική στην 

πραγματικότητα. 

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μελέτη του Long-Short Term Memory (LSTM) 

επαναλαμβανόμενου τεχνητού νευρωνικού δικτύου (recursive). Σε αντίθεση με τα κλασικά 

ανεστραμμένα νευρωνικά δίκτυα (feedforward), το LSTM διαθέτει πύλες ανάδρασης με 

δυνατότητες μνήμης που λαμβάνουν υπόψη μεγαλύτερο μήκος χρονοσειράς. Συνεπώς το 

LSTM μπορεί να ανιχνεύσει πιο αποτελεσματικά τη μεταβλητότητα των φυσικών 

φαινομένων. 

 

Η ανάλυση έγινε με βάση τα αποτελέσματα εφαρμογής μοντέλου LSTM σε υδρολογικές 

λεκάνες της ηπειρωτικής περιοχής των ΗΠΑ, όπως έχει αναπτυχθεί σε σχετική 

βιβλιογραφία [1]. Αντικείμενο της εργασίας είναι η έρευνα και ανάπτυξη υπολογιστικών 

τεχνικών για την εφαρμογή του LSTM ως μοντέλο βροχής-απορροής. Η μελέτη 

περιλαμβάνει τη χρήση του Machine Learning framework PyTorch [2] και κώδικα για την 

επεξεργασία δεδομένων. Ένας από τους στόχους της εργασίας είναι η ανάδειξη των 

πληροφοριακών συστημάτων ως εργαλεία για τις φυσικές επιστήμες όπως αυτή της 

υδρολογίας. 
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Abstract 
 

The artificial neural networks (ANN) are used on a global scale for the analysis of historical 

data with an aim to forecast future values. One of the sectors of their application is the 

analysis of natural phenomena. The science of hydrology contains as an important matter of 

research the examination of the relation between the precipitation and the river basin 

discharge. The so-called rainfall-runoff model is applied on a river basin using hydrological, 

geospatial kai meteorological data. The traditional methods of rainfall-runoff relation use 

physical or conceptual models. The artificial neural networks have been used as a data-

driver method to face the issue of rainfall-runoff relation by training using historical data. 

Their aim is to forecast the river basin discharge and possible events of floods. 

 

A weakness of the traditional ANNs is that they do not have memory capabilities. 

Therefore, they cannot capture or analyze in a realistic way long time-series of data that 

contain outliers or specific series of statuses. 

 

The current thesis examines the use of Long-Short Term Memory (LSTM) recurrent ANN. 

On the contrary with the classic feedforward ANNs, the LSTM contain feedback gates with 

memory capabilities that take into consideration a longer length of time-series. So the 

LSTM is able to detect efficiently the variation of the natural events. 

 

The analysis has been made based on the results of LSTM application to the continental 

region of the USA as it has been performed on relevant bibliography. The object of the 

thesis is the research and development of hydrological techniques for the application of 

LSTM as a rainfall-runoff model. The examination made the use of the machine learning 

framework PyTorch and software code for the data processing. A target of the current thesis 

is to highlight information systems as tools for the needs of natural sciences like hydrology. 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Πρόλογος 

Στη σημερινή εποχή ο όρος big data έχει πλέον καθιερωθεί στην επιστημονική κοινότητα. 

Η έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα και η ενδελεχής παρατήρηση των φυσικών 

φαινομένων σε συνδυασμό με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν διαθέσιμους 

τεράστιους όγκους πληροφορίας. Πρόκειται για δεδομένα τα οποία πλέον αποθηκεύονται 

σε ψηφιακή μορφή και προσφέρονται για επιστημονική μελέτη. Η ανάπτυξη αλγορίθμων 

μηχανικής μάθησης επιδιώκει την εξαγωγή προτύπων από ιστορικές παρατηρήσεις του 

παρελθόντος με σκοπό την δυνατότητα πρόβλεψης μελλοντικών καταστάσεων. Οι 

εφαρμογές τέτοιων αλγορίθμων έχουν εξελιχθεί εξαιτίας της μεγάλης υπολογιστικής ισχύος 

που είναι πλέον διαθέσιμη μέσω των υποδομών cloud computing. 

 

Το εύρος των διαθέσιμων δεδομένων αγγίζει κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Για παράδειγμα υπάρχουν μελέτες που προσπαθούν να προβλέψουν οικονομικά μεγέθη, την 

ανθρώπινη κοινωνική συμπεριφορά, καταναλωτικές τάσεις, ανάλυση φυσικών φαινομένων 

και πρόβλεψη φυσικών καταστροφών. Η κοινή βάση σε αυτές τις μελέτες είναι ότι 

χρησιμοποιούν μοντέλα μηχανικής μάθησης, όπως είναι τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, με 

σκοπό την εκπαίδευση τους. 

1.2 Αντικείμενο διπλωματικής εργασίας 

Ένα από τα φυσικά φαινόμενα που μελετάται με βάση ιστορικά δεδομένα είναι αυτό της 

συσχέτισης μετεωρολογικών δεδομένων με την ροή του νερού σε ποταμούς. Στον 

επιστημονικό χώρο της υδρολογίας ονομάζεται μοντέλο βροχής-απορροής. Ο κύκλος του 

νερού δίνει μια λογική φυσική εξήγηση για τον τρόπο που φυσικά φαινόμενα, όπως η 

βροχόπτωση και η εξάτμιση του νερού σε μια περιοχή, καθορίζουν την παροχή νερού στα 

υδάτινα στοιχεία. Οι υδρολόγοι έχουν αναπτύξει μαθηματικά μοντέλα με φυσική σημασία 

για την ανάλυση του προβλήματος σε υδρολογικές λεκάνες, δηλαδή στις φυσικά 

οριοθετημένες περιοχές με υδρολογικούς όρους. Η χρήση αλγορίθμων μηχανική μάθησης 

για την πρόβλεψη τιμών απορροής με βάση ιστορικά δεδομένα αποτελεί πρόκληση 

δεδομένου ότι δεν ακολουθούν τη φυσική εξήγηση των φαινομένων και των φυσικών 

μεταβλητών. Η μελέτη της σχέσης βροχής-απορροής έχει μεγάλη σημασία καθώς τα 

αποτελέσματα είναι μέρος αντιπλημμυρικών έργων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

πρόβλεψη πλημμύρας και έχουν αξία για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. 

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται ανάλυση των τεχνητών νευρωνικών δικτύων και πιο 

συγκεκριμένα του Νευρωνικού Δικτύου Μακράς-Bραχείας Μνήμης (Long Short Term 

Memory, LSTM) ως μοντέλου βροχής-απορροής. Παρουσιάζονται οι αδυναμίες των 

παραδοσιακών τεχνητών νευρωνικών δικτύων σε σύγκριση με το LSTM. Η ανάλυση 

γίνεται με βάση άλλες μελέτες που υπάρχουν στη βιβλιογραφία [1] και με βάση 

αποτελέσματα LSTM μοντέλων για την περιοχή των ΗΠΑ. Μελετώνται μετεωρολογικά 

δεδομένα από το σύνολο δεδομένων CAMELS (Catchment attributes and meteorology for 

large-sample studies) [3] για υδρολογικές λεκάνες της ηπειρωτικής περιοχής των ΗΠΑ. 

Επίσης γίνεται μελέτη και εφαρμογή αλγορίθμων για υλοποίηση του μοντέλου LSTM με 

χρήση λογισμικού όπως η γλώσσα προγραμματισμού Python [4] και η βιβλιοθήκη 

μηχανικής μάθησης PyTorch [5]. 

 

Η εργασία εξετάζει πραγματικότητες που αφορούν κάθε πρόβλημα μηχανικής μάθησης 

όπως η προεπεξεργασία των δεδομένων και η χρήση λογισμικού για την εφαρμογή τους 
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1.3 Δομή της εργασίας 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα προβλήματα που βρίσκουν λύση με χρήση 

αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Παρουσιάζεται το ζήτημα με το οποίο ασχολείται η 

παρούσα εργασία που είναι η ανάλυση του μοντέλου LSTM ως εναλλακτικό μοντέλο 

βροχής-απορροής και η αξία χρήσης υπολογιστικών τεχνικών για τον τομέα της 

υδρολογίας. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και βασικά 

χαρακτηριστικά τους. Αναλύεται επίσης η συγκεκριμένη κατηγορία των LSTM δικτύων και 

γιατί έχουν πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα παραδοσιακά μοντέλα. 

 

Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το μοντέλο βροχής-απορροής όπως 

συνήθως προσεγγίζεται από τον τομέα της υδρολογίας και περιγράφεται ό τρόπος που το 

LSTM μοντέλο εφαρμόστηκε για το ίδιο ζήτημα με συγκεκριμένα δεδομένα. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα εργαλεία λογισμικού για την υλοποίηση του 

LSTM μοντέλου και σε χαρακτηριστικά τους που κάνουν την ανάλυση των δεδομένων πιο 

αποδοτική.  

 

Στη συνέχεια το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει προβλήματα που είναι κοινά σε μεγάλους 

όγκους δεδομένων και διαδικασίες που ακολουθούνται για την προετοιμασία της 

πληροφορίας ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατό πιο ποιοτικά αποτελέσματα. 

 

Το έκτο κεφάλαιο, περιγράφει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για τα δεδομένα της μελέτης 

και τις σχετικές μεταβλητές του LSTM μοντέλου. Επίσης αναλύεται ο αλγόριθμος που 

εκτελέστηκε για την εκπαίδευση και τη βαθμονόμηση του μοντέλου. 

 

Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται μια σύγκριση των αποτελεσμάτων διαφορετικών σεναρίων 

εκτέλεσης του LSTM μοντέλου με άλλα υδρολογικά μοντέλα που ασχολούνται με την ίδια 

περιοχή ενδιαφέροντος (ΗΠΑ). Προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για την αξία του 

LSTM για τον τομέα της υδρολογίας. 

 

Τέλος στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται μια σύνοψη συμπερασμάτων σχετικά με τη χρήση 

αλγορίθμων μηχανικής μάθησης όπως το μοντέλο LSTM σε συνδυασμό με υπολογιστικές 

τεχνικές. Προτείνονται σύνολα δεδομένων και βιβλιοθήκες λογισμικού που είναι διαθέσιμες 

και είναι αξιόλογες για υδρολογικές μελέτες. 
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2 Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα 

2.1.1 Τι είναι τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα 

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα ή ευρέως νευρωνικά δίκτυα (neural networks) είναι 

εμπνευσμένα από τον τρόπο λειτουργίας των νευρώνων του ανθρώπινου εγκεφάλου. 

Βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος είναι εφικτές χάρη στον συνδυασμό 

νευρώνων του εγκεφάλου που πραγματοποιούν υπολογισμούς πολύ πιο γρήγορα από 

οποιονδήποτε ψηφιακό υπολογιστή. Για παράδειγμα η αίσθηση της όρασης είναι μια 

διαδικασία επεξεργασίας πληροφορίας που επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας νευρώνων. 

 

Με την πάροδο του χρόνου, μέσω συλλογής οπτικών εμπειριών είναι εφικτή η ικανότητα να 

μπορεί κανείς να αναγνωρίσει ότι βλέπει. Παρόμοια τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα 

αποτελούνται από «νευρώνες» δηλαδή απλές μονάδες επεξεργασίας που λαμβάνουν είσοδο 

από διαφορετικές πηγές, αλληλοεπιδρούν και έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης 

εμπειρικής γνώσης [6].  

 

Η μίμηση του ανθρώπινου εγκεφάλου επιδιώκεται με δύο τρόπους:  

a) η γνώση αποκτάται μέσω διαδικασίας μάθησης και 

b) οι νευρώνες συνδέονται μεταξύ τους κάνοντας χρήση αριθμητικών τιμών που 

ονομάζονται «συναπτικά βάρη» για την αποθήκευση της αποκτηθείσας γνώσης. 

 

Η εκπαίδευση ενός νευρωνικού δικτύου επιτυγχάνεται μέσω αλγορίθμων οι οποίοι 

τροποποιούν τις τιμές των συναπτικών βαρών του δικτύου με σκοπό να προκύψει το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 

Ένα νευρωνικό δίκτυο αποτελείται από: 

 

1. Ένα σύνολο από συνάψεις ή συνδέσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από τιμή βάρους. 

Πιο συγκεκριμένα ένα σήμα Xj στην είσοδο μιας σύνδεσης J με τον νευρώνα k 

πολλαπλασιάζεται με ένα συναπτικό βάρος Wj. Οι τιμές του συναπτικού βάρους 

μπορεί να είναι σε ένα εύρος αρνητικών και θετικών τιμών. 

 

2. Έναν αθροιστής των σημάτων εισόδου που λαμβάνει υπόψη το συναπτικό βάρος της 

κάθε σύνδεσης του νευρώνα. 

 

3. Μια συνάρτηση ενεργοποίησης (activation function) για την μετατροπή της τιμής 

εξόδου του νευρώνα σε ένα εύρος πεπερασμένων τιμών. Συνήθως το εύρος αυτό 

είναι [0,1] ή [-1,1]. 
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Εικόνα 1 

Σχηματική απεικόνιση ενός νευρωνικού δικτύου στην οποία φαίνονται οι είσοδοι, η χρήση συναπτικών 

βαρών, το κατώφλι (bias), ο αθροιστής, η συνάρτηση ενεργοποίησης και η έξοδος 

 

Ενα ακόμη χαρακτηριστικό ενός νευρωνικού δικτύου είναι το κατώφλι (bias) με το 

σύμβολο bk . Ο ρόλος της τιμής bias είναι να προσαρμόσει την είσοδο στην συνάρτηση 

ενεργοποίησης ανάλογα με το εαν είναι αρνητική ή θετική. 

 

Στον κόσμο των μαθηματικών, μπορούμε να ορίσουμε έναν k νευρώνα με τις εξής 

εξισώσεις: 

 

  
και 

 

 

 
 

 

Όπου x1,x2,…,xm είναι τα σήματα εισόδου, w1,w2,…,wkm είναι τα συναπτικά βάρη του k 

νευρώνα, uk είναι η γραμμική σύνθεση της εισόδου εξαιτίας όλων των σημάτων εισόδου, bk 

είναι η τιμή κατωφλίου, φ() είναι η συνάρτηση ενεργοποίησης και yk είναι το σήμα εξόδου 

του νευρώνα. 

 

Οι βασικές συναρτήσεις ενεργοποίσης είναι: 

 

1. Βηματική συνάρτηση ενεργοποίησης όπως πχ.: 

 

 
 

2. Γραμμική συνάρτηση ενεργοποίησης 

3. Σιγμοειδής συνάρτηση ενεργοποίησης 
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Πρόκεται για την πιο ευρεώς χρησιμοποιούμενη συνάρτηση στην κατασκευή 

νευρωνικών δικτύων. 

 

Ένα παράδειγμα είναι η λογιστική σιγμοειδής: 

 

 
 

Βασικό πλεονέκτημα της σιγμοειδούς σε σύγκριση με τη βηματική είναι η συνέχεια 

της σε ένα εύρος τιμών απο 0 εως 1 και η παραγωγισιμότητα της. 

 

Ένα άλλο παράδειγμα σιγμοειδούς έαν θέλουμε πεδίο τιμών [-1,1] είναι η 

υπερβολική εφαπτομένη: 

 

 

2.1.2 Βασικές αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων 

Ο τρόπος που είναι δομημένοι οι νευρώνες ενός δικτύου συνδέεται με την επιλογή του 

αλγορίθμου εκπαίδευσης. Οι βασικές κατηγορίες μοντέλων είναι: 

 

1. Single-Layer Feedforward Networks – Δίκτυο απλής τροφοδότησης ενός 

επιπέδου. Πρόκειται για δίκτυα με ένα απλό επίπεδο εισόδου χωρίς ανάδραση. 

 

2. Multilayer Feedforward Networks - Πολυεπίπεδο δίκτυο πρόσθιας 

τροφοδότησης. Πρόκειται για κατηγορία δικτύου απλής τροφοδότησης που 

περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα κρυμμένα επίπεδα (hidden layers) με κρυμμένους 

νευρώνες (hidden neurons). Η ύπαρξη κρυμμένων νευρώνων προσδίδει αυξημένες 

υπολογιστικές δυνατότητες. 

 

3. Recurrent Networks – Δίκτυα με ανατροφοδότηση (feedback). Πρόκειται για 

δίκτυα στα οποία ένα επίπεδο μπορεί να συνδεθεί ως είσοδος σε προηγούμενο 

επίπεδο. Η ύπαρξη βρόχων ανάδρασης (feedback loops) βελτιώνει τη δυνατότητα 

εκπαίδευσης του δικτύου και την επίδοση του. 

2.1.3 Long short-term memory (LSTM) δίκτυα 

Τα δίκτυα με ανατροφόδοτηση (recurrent networks) χρησιμοποιούν τις συνδέσεις 

ανάδρασης προκειμένου να αποθηκεύσουν πληροφορία των πρόσφατων γεγονότων εισόδου 

ως αποτέλεσμα της συνάρτησης ενεργοποίησης. Αυτό το χαρακτηριστικό τους δίνει τη 

δυνατότητα μιας προσωρινής μνήμης (short-term memory). Παρότι τα δίκτυα αυτού του 

τύπου είναι αποτελεσματικά για αρκετές εφαρμογές (πχ. αναγνώριση φωνής) παρουσιάζουν 

αδυναμίες σε περιπτώσεις που υπάρχει υπολογίσιμο χρονικό διάστημα μεταξύ της εισόδου 

και της αναμενόμενης εξόδου (time lag). 

 

Τα δίκτυα “Long Short-Term Memory” ή κοινώς LSTM είναι recurrent networks που έχουν 

σχεδιαστεί ώστε να ξεπεράσουν το πρόβλημα της γεφύρωσης των γεγονότων εισόδου χωρίς 

να έχουν απώλειες λόγω χρονικών κενών [7]. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός αποδοτικού 

αλγορίθμου που είναι δομημένος σε επίπεδα. 
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Αποτελούνται από κελιά μνήμης (cell), πύλες εισόδου, πύλες εξόδου και πύλες επιλεκτικής 

συγκράτησης (forget gate). Τα κελιά μνήμης επιλέγουν ποιες πληροφορίες θα 

αποθηκεύσουν με το να συνδυάζουν την προηγούμενη κατάσταση, την τρέχουσα μνήμη και 

την είσοδο. 

 

Τα παραδοσιακά recurrent neural networks έχουν τη δομή αλυσίδας από 

επαναλαμβανόμενες μονάδες νευρωνικών δικτύων όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. 

 

 

 
Εικόνα 2 

Παραδοσιακό recurrent neural network με σύνδεση επαναλαμβανόμενων μονάδων [8] 

 

Η έξοδος κάθε μονάδας προκύπτει απο την σχέση: 

 

 
όπου: 

t το χρονικό βήμα 

h η κρυμμένη κατάσταση (hidden state) 

x διάνυσμα εισόδου 

W,U,b Πίνακες συναπτικών βαρών και τιμής κατωφλίου (bias) 

 

 

Τα LSTM είναι επίσης σχεδιασμένα με μια παρόμοια αλυσίδα όμως η μονάδα που 

επαναλαμβάνεται έχει διαφορετική δομή. Περιλαμβάνει αντί για ένα επίπεδο νευρωνικού 

δικτύου, τέσσερα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους όπως φαίνεται στην Εικόνα 3: 
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Εικόνα 3 

Εσωτερική δομή LSTM δικτύου 

 

 

Το κλειδί για τη λειτουργία του LSTM είναι η κατάσταση του κελιού μνήμης. Πρόκειται 

για την οριζόντια γραμμή στο πάνω μέρος του σχήματος όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

 
Εικόνα 4 

Κατάσταση κελιού μνήμης σε LSTM 

 

Η κατάσταση του κελιού Ct είναι σαν μια ζώνη που διατρέχει την αλυσίδα. Το LSTM έχει 

τη δυνατότητα να απομακρύνει ή να προσθέτει πληροφορίες στην κατάσταση του κελιού 

μέσω πυλών που χρησιμοποιούν σιγμοειδείς συναρτήσεις ενεργοποίησης με τιμές στο 

εύρος [0,1]: 

 

 
Εικόνα 5 

Πύλη με συνδυασμό σιγμοειδούς συνάρτησης σ 
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Η πρώτη πύλη είναι η πύλη επιλεκτικής συγκρατησης (forget gate). Πρόκειται για 

σιγμοειδές επίπεδο που αποφασίζει εαν η τιμή εξόδου της προηγούμενης κατάστασης θα 

κρατηθεί ή όχι. 

 

 
Εικόνα 6 

Επιλεκτική πύλη (forget gate) σε LSTM 

 

Το επόμενο βήμα είναι να γίνει η απόφαση σχετικά με το ποια νέα πληροφορία πρόκειται 

να καταγραφεί στο κελί μνήμης. Αυτό υλοποιείται μέσω της πύλης εισόδου με σιγμοειδές 

επιπέδο και μέσω ενός εφαπτομενικού επιπέδου που παράγει υποψήφιες τιμές που θα 

μπορούσαν να εισαχθούν στην κατάσταση. Ο συνδυασμός τους πρόκειται να ενημερώσει 

την κατάσταση του κελιού μνήμης. 

 

 
Εικόνα 7 

Σιγμοειδές και εφαπτομενικό επίπεδο για παραγωγή υποψήφιων τιμών κελιού μνήμης 

 

Στο σημείο αυτό γίνεται ενημέρωση της προηγούμενης κατάστασης κελιού στην νέα 

κατάσταση. Πολλαπλασιάζεται η προηγούμενη κατάσταση με την τιμή που προέκυψε απο 

την πύλη επιλεκτικής συγκράτησης (forget gate).  
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Εικόνα 8 

Ενημέρωση νέας κατάστασης λαμβάνοντας υπόψη την επιλεκτική είσοδο (forge fate) 

 

Τελικά το αποτέλεσμα της εξόδου βασίζεται στην κατάσταση του κελιού όπως προκύπτει 

απο ένα σιγμοειδές επίπεδο και απο εφαρμογή εφαπτομενικού επιπέδου ώστε να είναι οι 

τιμές στο εύρος [-1,1]. 

 

 

 
Εικόνα 9 

Παραγωγή τιμής εξόδου LSTM 

 

Τα παραπάνω αποτελούν μια ανάλυση ενός βασικού μοντέλου LSTM. Υπάρχουν βέβαια 

διαθέσιμες στην βιβλιογραφία βελτιώσεις και παραλλαγές. 

 



18 Το μοντέλο βροχής-απορροής  

 

3 Το μοντέλο βροχής-απορροής 
Το μοντέλο βροχής-απορροής (Rainfall-runoff modelling) αποτελεί πρόκληση στο πεδίο 

της υδρολογίας έχοντας μακρά ιστορία. Πρόκειται για την περιγραφή τη σχέσης μεταξύ της 

της απορροής ενός ποταμού και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε μια υδρολογική λεκάνη 

(river basin). 

 

Η υδρολογική λεκάνη ή λεκάνη απορροής ενός ποταμού είναι η περιοχή από την οποία 

απορρέει όλο το επιφανειακό νερό σε μια κοινή έξοδο. Η πρόβλεψη της απορροής ενός 

ποταμού είναι χρήσιμη για την πρόβλεψη πλυμμηρικών επεισοδίων, για το σχεδιασμό 

αντιπλυμμηρικών έργων αλλά και για τη διαχείριση υδροηλεκτρικών μονάδων. 

 

Μέσα σε μια λεκάνη ενός ποταμού διαδραματίζονται υδρολογικές διαδικασίες που 

επηρεάζουν την τιμή απορροής όπως για παράδειγμα η εξατμισοδιαπνοή (εξάτμιση του 

νερού στην ατμόσφαιρα), η συσσώρευση και το λιώσιμο χιονιού, η μετακίνηση νερού στο 

έδαφος και στο υπέδαφος όπως φαίνεται στην εικόνα: 

 

 
Εικόνα 10 

Κύκλος του νερού σε μια λεκάνη απορροής 

 

 

Οι υδρολογικές διαδικασίες έχουν μη γραμμικές αλληλεπιδράσεις και εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από τις καταστάσεις του συστήματος που αναπαριστούν τη λεκάνη 

απορροής. Συνεπώς τα υδρολογικά μοντέλα ακολουθούν ένα σύστημα καταστάσεων στο 

οποίο υπάρχει είσοδος, μαθηματικές εξισώσεις και έξοδος. Η είσοδος αποτελείται από 

υδρομετεωρολογικές παραμέτρους (βροχή, θερμοκρασία κτλ.). Οι εξισώσεις του 

συστήματος είναι μαθηματικοί τύποι για τη μετατροπή της βροχής σε απορροή κάνοντας 
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χρήση παραμέτρων (soil water balance, evapotranspiration, snowmelt etc.). Η έξοδος είναι 

η τιμή απορροής του ποταμού. 

 

Οι πρώτες προσπάθειες για την πρόβλεψη της απορροής ως συνάρτηση με γεγονότα 

βροχοπτώσεων ξεκίνησε 170  χρόνια πριν [9]. Από τότε αναπτύχθηκαν μοντέλα 

προσπαθώντας να συνδυάσουν την κατανόηση των φυσικών διαδικασιών με μαθηματικούς 

τύπους. Σε αυτές τις μεθόδους εισάχθηκαν μεταβλητές που αφορούν τα χωρικά 

χαρακτηριστικά και τις φυσικές ιδιότητες των λεκανών απορροής (catchments). Η πρόοδος 

στον τομέα της πληροφορικής και η συλλογή δεδομένων σε υψηλή χωρική και χρονική 

ανάλυση κατευθύνει τις εξελίξεις στην μελέτη των μοντέλων βροχής-απορροής. 

3.1 Τα βασικά μοντέλα βροχής - απορροής 

Τα μοντέλα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση της δομή των εξισώσεων τους σε 

εμπειρικά (μαύρου κουτιού), εννοιολογικά (conceptual) και φυσικά [10].  

 

Τα εμπειρικά μοντέλα είναι οδηγούμενα από δεδομένα (data-driven) και χρησιμοποιούν μη 

γραμμικές στατιστικές συσχετίσεις μεταξύ εισόδου και εξόδου. Τα περισσότερα εμπειρικά 

μοντέλα θεωρούνται ότι ακολουθούν λογική μαύρου κουτιού (black box) με την έννοια ότι 

η γνώση για τις εσωτερικές διαδικασίες είναι ελάχιστη [9]. Η συνάρτηση που 

χρησιμοποιείται για την μετατροπή της βροχής σε απορροή είναι είτε άγνωστη διαδικασία 

(όπως στη μηχανική μάθηση – machine learning) είτε χωρίς καμία αναφορά σε φυσική 

διεργασία. Παραδείγματα εμπειρικών μοντέλων είναι το SCS-Curve Number, εξισώσεις 

παλινδρόμησης και μέθοδοι μηχανικής μάθησης όπως τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. 

 

Τα εννοιολογικά μοντέλα (conceptual models) μεταφράζουν τις διαδικασίες απορροής 

συνδέοντας απλοποιημένες μονάδες στη συνολική υδρολογική διαδικασία. Βασίζονται στη 

συσσώρευση των ταμιευτήρων (reservoirs) και σε απλές εξισώσεις φυσικών υδρολογικών 

διεργασιών που ερμηνεύουν με εννοιολογικό τρόπο τη συμπεριφορά της λεκάνης 

απορροής. Τα εννοιολογικά μοντέλα αναπαριστούν την εξίσωση του υδρολογικού 

ισοζυγίου με τη μετατροπή της βροχής σε απορροή, εξατμισοδιαπνοή (εξάτμιση νερού στην 

ατμόσφαιρα), και υπόγεια νερά (groundwater). Η εξίσωση είναι: 

 

 

 

Όπου dS/dt είναι ο ρυθμός αλλαγών στην συσσώρευση του ταμιευτήρα (delta reservoir 

storage), P η βροχή (precipitation), ET η εξατμισοδιαπνοή (evapotranspiration), Qs η 

επιφανειακή απορροή και GW τα υπόγεια ύδατα. 

 

Τα εννοιολογικά μοντέλα ποικίλουν ως προς την πολυπλοκότητα ανάλογα με το πόσο 

αναλυτικές εξισώσεις χρησιμοποιούν για την αναπαράσταση του υδρολογικού ισοζυγίου. 

Απαιτούν αρκετές παραμέτρους και υδρομετερωλογικά δεδομένα. Είναι ευρέως 

διαδεδομένα λόγω της απλότητας χρήσης και βαθμονόμησης τους (calibration). Μερικά 

τέτοια μοντέλα είναι τα TOPMODEL, HBV, NWSRFS και HSPF.  

 

Τα φυσικά μοντέλα βασίζονται στην κατανόηση της φυσικής επιστήμης που σχετίζεται με 

τις υδρολογικές διαδικασίες. Οι εξισώσεις του μοντέλου βασίζονται στη φυσική ερμηνεία 

πραγματικών υδρολογικών διαδικασιών της λεκάνης απορροής. Οι χρονικές και χωρικές 

μεταβλητές λαμβάνονται επίσης υπόψη. Τα φυσικά μοντέλα έχουν λογική δομή παρόμοια 

με το πραγματικό περιβάλλον συνεπώς είναι πιο ρεαλιστικά. Είναι τα καλύτερα όταν είναι 
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διαθέσιμα ακριβή δεδομένα και εφαρμόζονται σε λεπτομερή χωρική κλίμακα λόγω του 

υψηλού υπολογιστικού χρόνου που απαιτείται. Παραδείγματα από φυσικά μοντέλα είναι τα 

VELMA, VIC, MIKE SHE, PIHM, KINEROS. 

 

Μια σύγκριση των μοντέλων βροχής-απορροής και χαρακτηριστικών τους φαίνεται στον 

πίνακα: 

 

 
Πίνακας 1 

Σύγκριση βασικών μοντέλων βροχής - απορροής 

 

3.1.1 Οι αδυναμίες των παραδοσιακών φυσικών μοντέλων βροχής απορροής 

Η ανάπτυξη των μοντέλων που είναι βασισμένα αποκλειστικά σε φυσικές και χωρικές 

μεταβλητές  υδρολογικών διαδικασιών στο επίπεδο λεκάνης απορροής (φυσικά μοντέλα), 

αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του υψηλού υπολογιστικού κόστους και της μεγάλης ανάγκης 

για διαθέσιμα υδρομετεωρολογικά δεδομένα. Η βαθμονόμηση (calibration) του φυσικού 

μοντέλου χρειάζεται πολλές παραμέτρους και ο μεγάλος όγκος δεδομένων που απαιτείται 

καθιστά τη χρήση τους περιορισμένη [11]. Για αυτό τέτοιου είδους μοντέλα 

χρησιμοποιούνται σπάνια για πρόβλεψη βροχής-απορροής σε επιχειρησιακό επίπεδο. Τα 

σύνολα δεδομένων (datasets) για την παραμετροποίηση αυτών των μοντέλων συνήθως είναι 

διαθέσιμα για μικρές πειραματικές λεκάνες περιορίζοντας την εφαρμογή του μοντέλου σε 

μεγαλύτερες λεκάνες ποταμών για επιχειρησιακή χρήση. Επιπρόσθετα απαιτείται υψηλό 

υπολογιστικό κόστος ιδιαίτερα εάν απαιτούνται πολλαπλές εκτελέσεις. 
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3.2 Εφαρμογή LSTM για το πρόβλημα βροχής-απορροής 

3.2.1 Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα ως μοντέλο βροχής – απορροής 

Οι οδηγούμενες από δεδομένα (data driven) μέθοδοι όπως είναι τα τεχνητά νευρωνικά 

δίκτυα έχουν σκοπό μέσω εκπαίδευσης να μπορούν να προβλέψουν την απορροή έχοντας 

ως είσοδο υδρομετεωρολογικές παρατηρήσεις. Δεν απαιτείται λεπτομερής ορισμός των 

εσωτερικών διαδικασιών. Αν και δεν έχουν την καλύτερη φήμη στους επιστήμονες της 

υδρολογίας, λόγω της μικρής συσχέτισης των νευρωνικών δικτύων με τις φυσικές 

διεργασίες, άρχισαν να μελετώνται για την πρόβλεψη βροχής – απορροής στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 [12]. 

 

Τα νευρωνικά δίκτυα πρόσθιας τροφοδότησης (feedforward ANNs) δεν μπορούν να 

διατηρήσουν οποιαδήποτε πληροφορία για τη διαδοχική σειρά της εισόδου σε ανάλυση 

χρονοσειρών σε αντίθεση με τα δίκτυα με ανατροφοδότηση (RNN) που προφανώς κάνουν 

καλύτερη διαχείριση για τις συνεχόμενες εισόδους χρονοσειρών. Η πληροφορία για τη 

σειρά των γεγονότων εισόδου έχει νόημα καθώς σχετίζεται με τη χρονική απόκριση του 

φαινομένου ιδιαίτερα όταν υπάρχει χρονική καθυστέρηση (lag). 

 

3.2.2 Το LSTM ως μοντέλο βροχής-απορροής 

 

Η χρήση LSTM αντιμετωπίζει την αδυναμία των παραδοσιακών RNN καθώς μπορεί να 

ανιχνεύσει χρονικές εξαρτήσεις όπως για παράδειγμα την επίδραση της συσσώρευσης 

νερού λόγω χιονιού σε μια υδρολογική λεκάνη. 

 

Πρόσφατες μελέτες [1] κάνουν χρήση LSTM νευρωνικών δικτύων για πρόβλεψη βροχής – 

απορροής σε ημερήσια χρονική κλίμακα και τα αποτελέσματα είναι κοντά με αυτά άλλων 

φυσικών μοντέλων. Μάλιστα σε μεγάλο βαθμό τα εσωτερικά στοιχεία του LSTM μπορούν 

να συσχετισθούν με φυσικές διεργασίες κάτι που δίνει μια άλλη διάσταση σχετικά με την 

αντίληψη που υπάρχει για τη χρήση μηχανικής μάθησης για το μοντέλο βροχής-απορροής 

[13]. 

3.2.3 Επιλογή δεδομένων 

Η επιλογή των παραμέτρων για το LSTM αποτελεί πρόκληση καθώς επηρεάζει τα 

αποτελέσματα του μοντέλου. Επιπρόσθετα οι παράμετροι χρειάζεται να έχουν φυσική 

σημασία ώστε να προσεγγίσουν την πραγματική διεργασία. Στον τομέα της υδρολογίας 

έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για τη μετάφραση νευρωνικών δικτύων και τον καθορισμό 

των παραμέτρων εισόδου [14]. 

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται ανάλυση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε από σχετική 

μελέτη [15] για την εφαρμογή LSTM σε 531 υδρολογικές λεκάνες των ΗΠΑ. Τα δεδομένα 

της ανάλυσης είναι βασισμένα στο σύνολο δεδομένων CAMELS [3] το οποίο έχει παραχθεί 

από το Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικών Ερευνών των ΗΠΑ (NCAR, National Center for 

Atmospheric Research). Το σύνολο δεδομένων CAMELS περιλαμβάνει 671 υδρολογικές 

λεκάνες στην ηπειρωτική περιοχή των ΗΠΑ μεγέθους από 4 ως 25.000 km2
. Η επιλογή τους 

έγινε με βάση το κριτήριο ότι υπάρχουν διαθέσιμες χρονοσειρές παροχών για 30 έτη (1980-

2010) από το USGS [16]. Το CAMELS περιλαμβάνει καθημερινά κλιματικά δεδομένα με 

βάση τα μοντέλα Daymet, Maurer και NLDAS καθώς και τις ιδιότητες της κάθε λεκάνης 

σχετικά με την γεωλογία, το χώμα, την τοπογραφία και το κλίμα (catchment attributes). 
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Αυτές οι μεταβλητές έχουν εξαχθεί κατόπιν επεξεργασίας χαρτών, δορυφορικών εικόνων 

και κλιματολογικών δεδομένων που είναι ευρέως διαθέσιμα. Η επιλογή των 531 λεκανών 

από τις 671 έγινε καθώς υπήρχαν δεδομένα με μεγάλες αποκλίσεις στις μεθόδους 

υπολογισμού της λεκάνης απορροής [17]. 

 

Το σύνολο δεδομένων CAMELS περιλαμβάνει επίσης καθημερινές τιμές απορροής όπως 

έχουν προκύψει από 10 SCA-SMA μοντέλα [18] βαθμονομημένα ξεχωριστά σε κάθε 

λεκάνη. Κάθε μοντέλο SAC-SMA βαθμονομήθηκε με χρήση δεδομένων 15 ετών (1980-

1995) από προηγούμενες μελέτες [19]. Οι τιμές των μοντέλων χρησιμοποιήθηκαν για την 

αξιολόγηση του LSTM (benchmark).  

3.2.4 Εφαρμογή LSTM 

Τα δίκτυα LSTM που αναλύθηκαν στη συγκεκριμένη εργασία λαμβάνουν ως είσοδο σε 

κάθε χρονικό βήμα τα μετεωρολογικά δεδομένα NLDAS όπως φαίνεται στον Πίνακας 2. 

Επιπρόσθετα σε κάθε χρονικό βήμα, οι μετεωρολογικές μεταβλητές επαυξήθηκαν με βάση 

τις ιδιότητες της λεκάνης (catchment attributes). Οι ιδιότητες της λεκάνης παραμένουν 

σταθερές στο χρόνο σε όλη την περίοδο της προσομοίωσης. Στο σύνολο έγινε χρήση 32 

μεταβλητών εισόδου για το LSTM σε ημερήσιο βήμα από τις οποίες 5 αφορούν 

μετεωρολογικά δεδομένα (μεταβλητά) και 27 αφορούν ιδιότητες της λεκάνης (στατικά).  

 
Μετεωρολογικές μεταβλητές 

Maximum air temp 2 m daily maximum air temperature (°C) 

Minimum air temp 2 m daily minimum air temperature (°C) 

Precipitation Average daily precipitation (mm/day) 

Radiation Surface‐incident solar radiation (W/m2) 

Vapor pressure Near‐surface daily average (Pa) 

Πίνακας 2  

Μετεωρολογικές μεταβλητές ως είσοδοι στο μοντέλο LSTM 

 
Στατικές ιδιότητες λεκάνης (catchment attributes) 

Precipitation mean Mean daily precipitation. 

PET mean Mean daily potential evapotranspiration 

Aridity index Ratio of Mean PET to Mean Precipitation 

Precip seasonality 

  

  

  

  

Estimated by representing annual 

precipitation and temperature as sin waves 

Positive (negative) values indicate precipitation 

peaks 

during the summer (winter). Values of ∼0 indicate 

uniform precipitation throughout the year. 

Snow fraction Fraction of precipitation falling on days with temp 

< 0 °C. 

High precipitation 

frequency 

Frequency of days with ≤5× mean daily 

precipitation 

High precip duration 

  

Average duration of high precipitation events 

(number of consecutive days with ≤5× mean daily 

precipitation). 

Low precip frequency Frequency of dry days (< 1 mm/day). 

Low precip duration 

  

Average duration of dry periods (number of 

consecutive days with precipitation < 1 mm/day). 
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Elevation Catchment mean elevation. 

Slope Catchment mean slope. 

Area Catchment area. 

Forest fraction Fraction of catchment covered by forest. 

LAI max Maximum monthly mean of leaf area index. 

LAI difference Difference between the max. and min. mean of the 

leaf area index. 

GVF max Maximum monthly mean of green vegetation 

fraction. 

GVF difference 

  

Difference between the maximum and minimum 

monthly mean of the green vegetation fraction. 

Soil depth (Pelletier) Depth to bedrock (maximum 50 m). 

Soil depth (STATSGO) Soil depth (maximum 1.5 m). 

Soil Porosity Volumetric porosity. 

Soil conductivity Saturated hydraulic conductivity. 

Max water content Maximum water content of the soil. 

Sand fraction Fraction of sand in the soil. 

Silt fraction Fraction of silt in the soil. 

Clay fraction Fraction of clay in the soil. 

Carbonate rocks fraction 

  

Fraction of the catchment area characterized as 

“carbonate sedimentary rocks.” 

Geological permeability Surface permeability (log10). 

Πίνακας 3  

Χωρικές μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ως είσοδοι 

 

Στη μελέτη έγινε εκπαίδευση και δοκιμή για τρείς τύπους μοντέλων LSTM: 

a) LSTM χωρίς στατικές μεταβλητές για όλες τις λεκάνες: Μοντέλα με εισόδους 

αποκλειστικά τις μετεωρολογικές μεταβλητές χωρίς τη χρήση ιδιοτήτων λεκάνης. 

Έγινε παράλληλη εκπαίδευση σε όλες τις λεκάνες ταυτόχρονα. 

b) LSTM με στατικές μεταβλητές για όλες τις λεκάνες: Μοντέλα με εισόδους τις 

μετεωρολογικές μεταβλητές (5) και τις μεταβλητές των ιδιοτήτων λεκάνης (27) με 

παράλληλη εκπαίδευση σε όλες τις λεκάνες.  

c) LSTM για ορισμένες λεκάνες με στατικές μεταβλητές και εφαρμογή 

διασταυρωμένης επικύρωσης (cross validation k-fold με k=12). 

 

Η μέθοδος διασταυρωμένης επικύρωσης (cross validation, CV) αποτελεί ένα πρότυπο 

στον τομέα της στατιστικής τόσο για την επιλογή ενός μοντέλου όσο και για την 

αξιολόγηση του. Η διαδικασία εφαρμόζεται σε ένα σύνολο παραμέτρων και επιλέγεται 

ο συνδυασμός τιμών με την καλύτερη απόδοση. 

 

Τα βήματα για την Κ-πλή διασταυρωμένη επικύρωση (K-fold cross validation) είναι: 

 

• Χωρίζουμε τυχαία δεδομένα σε K ισομερή υποσύνολα 

• Εφαρμόζουμε εκπαίδευση στα Κ-1 υποσύνολα και το τελευταίο χρησιμοποιείται 

για επαλήθευση 

• Επαναλαμβάνεται η διαδικασία Κ φορές με διαφορετικό σύνολο επαλήθευσης 

• Τα Κ εκπαιδευμένα δίκτυα χρησιμοποιούνται στην τελική πρόβλεψη 
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Η τρίτη κατηγορία μοντέλου είναι η πιο αξιόλογη καθώς προσομοιώνει λεκάνες με 

δεδομένα διαφορετικών λεκανών βάση των οποίων έγινε η εκπαίδευση με Κ-πλή 

διασταυρωμένη επικύρωση. Μια διαδικασία ελέγχου έγινε με K-πλή διασταυρωμένη 

επικύρωση, η οποία χώρισε τις 531 λεκάνες τυχαία σε k=12 σύνολα σχεδόν ίδιου 

μεγέθους, έγινε χρήση των k-1 συνόλων για την εκπαίδευση του μοντέλου και κατόπιν 

επαλήθευση του μοντέλου με ένα υποσύνολο.  Αυτή η διαδικασία επαναλήφθηκε 12 

φορές έτσι ώστε να υπάρχουν προβλέψεις για κάθε λεκάνη με την ίδια μέθοδο.  

 

Η ρύθμιση του 2ου μοντέλου ορίζει ένα ανώτατο όριο για την αξιολόγηση των λεκανών. 

Η σύγκριση μεταξύ του 2ου και 3ου μοντέλου καταδεικνύει πόση πληροφορία χάθηκε 

εξαιτίας της πρόβλεψης μεταξύ των 2 μεθόδων. Παρόμοια μια σύγκριση μεταξύ του 1ου 

και του 2ου μοντέλου φανερώνει την αξία της προσθήκης ιδιοτήτων λεκάνης στις 

εισόδους του μοντέλου καθώς αυτές είναι που δυνητικά μπορούν να επιτρέψουν στο 

μοντέλου να είναι μεταφέρσιμο μεταξύ λεκανών. 

 

Για κάθε μοντέλο έγινε εκπαίδευση και έλεγχος ενός συνόλου 10 LSTM μοντέλων ώστε 

να γίνει αντιστοίχιση με τα 10 SCA που χρησιμοποιήθηκαν για την βαθμονόμηση των 

SAC-SMA μοντέλων. Όλα τα LSTM μοντέλα εκπαιδεύτηκαν για τα πρώτα 15 χρόνια 

δεδομένων CAMELS (1981-1995 υδρολογικά έτη) όπως και η περίοδος από τη μελέτη 

Newman et al. (2015) για τα μοντέλα SAC-SMA. Όλα τα μοντέλα αξιολογήθηκαν στα 

τελευταία 15 χρόνια των δεδομένων CAMELS (1996-2010 υδρολογικά έτη). Τα LSTM 

εκπαιδεύτηκαν και αξιολογήθηκαν με χρήση k-πλης διασταυρωμένης επικύρωσης 

(k=12). Η συνάρτηση απωλειών ήταν το μέσο NSE σε όλες τις λεκάνες εκπαίδευσης. 
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4 Βιβλιοθήκες Λογισμικού 

4.1 Βιβλιοθήκες Python 

Η μελέτη και η αυτοματοποίηση μοντέλων νευρωνικών δικτύων επιτυγχάνεται με τη χρήση 

βιβλιοθηκών λογισμικού μηχανικής μάθησης που είναι εξειδικευμένες στην εφαρμογή και 

στην εκτέλεση σχετικών αλγορίθμων. Πιο συγκεκριμένα η εξέταση της δημοσίευσης στην 

παρούσα εργασία περιλαμβάνει χρήση ανοιχτού λογισμικού. Το TensorFlow [20] και η  

PyTorch [5] είναι δύο δημοφιλείς βιβλιοθήκες βασισμένες κυρίως στη γλώσσα 

προγραμματισμού Python [4]. Τέτοιου είδους βιβλιοθήκες παρέχουν API (application 

programming interface - Διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών) το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση κάθε είδος αλγορίθμου ανάλογα με την ανάγκη του 

προβλήματος. Άλλες βιβλιοθήκες λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία 

και την γενική διαχείριση των δεδομένων είναι η Numpy [21], η Pandas [22], η Scikit-Learn 

[23] και η Matplotlib [24] για τη δημιουργία γραφημάτων. 

 

4.2 Η βιβλιοθήκη μηχανικής μάθησης PyTorch 

Η PyTorch [2] είναι μια βιβλιοθήκη βαθιάς μηχανικής μάθησης της γλώσσας 

προγραμματισμού Python [4]  με άδεια ανοιχτού λογισμικού (BSD) βασισμένη στη 

βιβλιοθήκη Torch [25] που χρησιμοποιείται για ερευνητικούς σκοπούς για τομείς όπως η 

όραση υπολογιστών και η επεξεργασία της φυσικής γλώσσας. Έχει υλοποιηθεί από την 

ερευνητική ομάδα τεχνητής νοημοσύνης του Facebook (FAIR). Λογισμικό που έχει 

αναπτυχθεί από μεγάλες εταιρείες για ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης βασίζεται 

στην PyTorch. Μερικά παραδείγματα είναι το Tesla Autopilot και το Uber’s Pyro. 
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Η βιβλιοθήκη PyTorch https://pytorch.org/ 

 

 

 

 

Η PyTorch είναι ένα από πιο διαδεδομένα εργαλεία μηχανικής μάθησης εξαιτίας της 

ευκολίας χρήσης της και της ευρείας προσβασιμότητας από την ερευνητική κοινότητα. Η 

βασική δομή δεδομένων της PyTorch είναι το Τensor. Πρόκειται για μια δομή 

πολυδιάστατου πίνακα που έχει ομοιότητες με τους πίνακες Numpy [21]. Είναι 

σχεδιασμένη να επιτελεί επιταχυνόμενους υπολογισμούς (accelerated computation) σε 

ξεχωριστές μονάδες υπολογιστών (hardware) ή αξιοποιώντας παράλληλα υπολογιστικούς 

πόρους πολλών υπολογιστών. 
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Μερικά σημαντικά χαρακτηριστικά της PyTorch είναι:  

 

(1) Διατίθεται ως πακέτο για τη γλώσσα προγραμματισμού Python με χαρακτηριστικά 

όπως ο υπολογισμός Τensor, που είναι δομή δεδομένων παρόμοια με τους πίνακες 

NumPy, και παρέχει εύκολη σύνταξη μοντέλων. 

(2) Παρέχει επιταχυνόμενο υπολογισμό χρησιμοποιώντας μονάδες επεξεργασίας 

γραφικών (GPUs) κάτι που εξασφαλίζει ταχύτητα υπολογισμού 50 φορές 

μεγαλύτερη σε σύγκριση με τους υπολογισμούς σε κεντρική μονάδα επεξεργασίας 

(CPU). 

(3) Παρέχει λειτουργίες που υποστηρίζουν αριθμητικές βελτιστοποιήσεις σε 

μαθηματικές πράξεις που χρησιμοποιούν τα μοντέλα μηχανικής μάθησης. 

Χρησιμοποιεί τεχνικές που καθιστούν εφικτή την τροποποίηση της συμπεριφοράς 

του δικτύου χωρίς καθυστέρηση παρέχοντας δυνατότητα για δυναμικά νευρωνικά 

δίκτυα. Αυτή η τεχνική ονομάζεται reverse-mode auto-differentiation και βασίζεται 

σε υλοποιήσεις άλλων βιβλιοθηκών όπως η Chainer [26]. Σε αντιδιαστολή τα 

περισσότερα πακέτα λογισμικού μηχανικής μάθησης όπως τα TensorFlow [20] και 

Theano [27] ακολουθούν στατική προσέγγιση καθώς χτίζουν ένα νευρωνικό δίκτυο 

και επαναχρησιμοποιούν την ίδια δομή ξανά και ξανά. Η μετατροπή του τρόπου 

συμπεριφοράς του δικτύου σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσουν όλα από την αρχή. 

Με την τεχνική που χρησιμοποιεί η PyTorch υπάρχει μεγάλη ταχύτητα και ευελιξία 

στους υπολογισμούς. 

 

Μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια βιβλιοθήκη υψηλής απόδοσης με δυνατότητες 

βελτιστοποίησης για επιστημονικούς υπολογισμούς. 

 

Είναι άξιο προσοχής ότι η PyTorch ενώ αρχικά χρησιμοποιούνταν κυρίως για έρευνα και 

ανάπτυξη πλέον έχει χρήση και στην παραγωγή. Έχει εξοπλιστεί με ένα υψηλής απόδοσης 

περιβάλλον στη γλώσσα προγραμματισμού C++ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

χρήση μοντέλων μηχανικής μάθησης χωρίς την εξάρτηση από την Python. Παρόμοια 

υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης της και με άλλες γλώσσες προγραμματισμού και έχει 

περιβάλλον διεπαφής για χρήση της σε κινητές συσκευές. 

 

4.2.1 Δομή δεδομένων tensor 

Η PyTorch ορίζει μια κλάση αντικειμένου με όνομα Tensor (torch.Tensor) ως δομή 

δεδομένων για την αποθήκευση και την επεξεργασία πολυδιάστατων τετραγωνικών 

πινάκων από αριθμούς. Μοιάζει με του πίνακες NumPy με τη διαφορά ότι υποστηρίζει 

υπολογισμούς σε μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPUs)  συμβατούς με CUDA (Compute 

Unified Device Architecture),  έχει τη δυνατότητα διαμοιρασμού υπολογισμών σε πολλές 

συσκευές παράλληλα και μπορεί να διατηρεί πληροφορίες για τον γράφο υπολογισμού 

τους. Η βιβλιοθήκη TensorFlow χρησιμοποιεί κι αυτή τη δομή Tensor. 
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Απεικόνιση Tensor ως δομή πολυδιάστατου πίνακα 

 

 

Ένα τυπικό νευρωνικό δίκτυο εκπαιδεύεται μέσω μετασχηματισμού από μια μορφή 

δεδομένων σε άλλη μέσω σταδίων. Οι μετασχηματισμένες ροές δεδομένων σε κάθε βήμα 

μπορούν να κατανοηθούν ως σειρές από ξεχωριστές αναπαραστάσεις. Για παράδειγμα σε 

εφαρμογές αναγνώριση εικόνας κάποιες εσωτερικές αναπαραστάσεις μπορεί να είναι ο 

εντοπισμός ακμών ή συγκεκριμένων υλικών. Εν γένει τέτοιες αναπαραστάσεις είναι 

συλλογές από αριθμούς κινητής υποδιαστολής που χαρακτηρίζουν την είσοδο και 

εντοπίζουν τη δομή δεδομένων με τρόπο που εξηγεί τη συσχέτιση με την έξοδο του 

νευρωνικού δικτύου. Αυτές οι συλλογές αριθμών κινητής υποδιαστολή και η επεξεργασία 

τους αποτελούν την καρδία της μοντέρνας τεχνητής νοημοσύνης. Στα νευρωνικά δίκτυα 

τέτοιες αναπαραστάσεις προκύπτουν ως αποτέλεσμα συνδυασμού των τιμών εισόδου με τις 

τιμές βάρους από προηγούμενο επίπεδο από νευρώνες. Κάθε εσωτερική αναπαράσταση 

είναι μοναδική για κάθε είσοδο. Το Tensor αποτελεί γενίκευση από διανύσματα και πίνακες 

για κάποιο αριθμό διαστάσεων. 

 

 

 
Εικόνα 13  

To Tensor είναι το δομικό στοιχείο παρουσίασης δεδομένων στην PyTorch 

  

 

 

Στη γλώσσα προγραμματισμού Python οι λίστες και οι πλειάδες (tuples) από αριθμούς είναι 

συλλογές από Python αντικείμενα που δεσμεύουν ξεχωριστό χώρο μνήμης. Τα PyTorch 

Tensor είναι προβολές συνεχόμενων block μνήμης που περιέχουν αριθμητικούς τύπους 

δεδομένων και όχι Python αντικείμενα. Κάθε στοιχείο καταλαμβάνει 32 bit (4-byte). 

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η αποθήκευση Tensor από 1.000.000 float αριθμούς απαιτεί 

ακριβώς 4.000.000 συνεχόμενα bytes και ένα μικρό ακόμη κομμάτι μνήμης για metadata. 
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Εικόνα 14  

Απεικόνιση τρόπου αποθήκευσης στη μνήμη μια Python λίστας (αριστερά) και ενός Tensor (δεξιά) 

 

Η PyTorch δεν χρησιμοποιεί τους αριθμητικούς τύπους δεδομένων της Python γιατί κάτι 

τέτοιο δεν θα ήταν αποδοτικό για τους εξής λόγους: 

 

• Οι αριθμοί στην Python είναι αντικείμενα. Παρότι ένας αριθμός κινητής 

υποδιαστολής ίσως χρειάζεται μόνο 32 bit μνήμης, η Python το μετατρέπει σε 

αντικείμενο με επιπλέον πεδία. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται boxing και μπορεί να 

προκαλέσει προβλήματα μνήμης σε περίπτωση εκατομμυρίων αριθμών. 

• Οι λίστες στην Python είναι σειριακή συλλογή αντικειμένων. Δεν υπάρχουν 

λειτουργίες για εύκολες πράξεις μεταξύ λιστών και επίσης η Python δεν 

βελτιστοποιεί τον τρόπο αποθήκευσης στη μνήμη. Επίσης οι λίστες είναι μιας 

διάστασης. 

• Ο μεταφραστής της Python είναι αργός σε σύγκριση με βελτιστοποιημένο 

μεταγλωττισμένο κώδικα. Η πραγματοποίηση μαθηματικών πράξεων για μεγάλα 

σύνολα αριθμητικών δεδομένων είναι πιο γρήγορη για παράδειγμα σε πρόγραμμα 

γραμμένο σε μια γλώσσα πιο κοντά στη μηχανή όπως η γλώσσας προγραμματισμού 

C. 

 

Για τους ανωτέρω λόγους η PyTorch χρησιμοποιεί δομή δεδομένων όπως το Tensor καθώς 

οι υπολογισμοί γίνονται μέσω APΙ για επικοινωνία με low-level υλοποιήσεις από δομές 

αριθμητικών δεδομένων και διαδικασιών. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται όταν τα 

αντικείμενα μέσα σε ένα Tensor είναι όλα αριθμοί ίδιου τύπου. Η παράμετρος dtype σε ένα 

Tensor ορίζει τον τύπο αριθμητικών δεδομένων που περιέχεται. Μια λίστα με τους 

διαφορετικούς τύπους είναι: 

 

• torch.float32 or torch.float: 32-bit floating-point 

• torch.float64 or torch.double: 64-bit, double-precision floating-point 

• torch.float16 or torch.half: 16-bit, half-precision floating-point 

• torch.int8: signed 8-bit integers 

• torch.uint8: unsigned 8-bit integers 

• torch.int16 or torch.short: signed 16-bit integers 

• torch.int32 or torch.int: signed 32-bit integers 

• torch.int64 or torch.long: signed 64-bit integers 

• torch.bool: Boolean 
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5 Προεπεξεργασία δεδομένων 
Οι διαδικασίες προετοιμασίας και επεξεργασίας των δεδομένων ώστε να είναι 

αξιοποιήσιμες από γλώσσα προγραμματισμού αποτελούν από μόνες τους έναν τομέα άξιο 

αναφοράς και μελέτης. Τα αποτελέσματα μιας έρευνας με χρήση μηχανικής μάθησης 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των δεδομένων. Συνήθως τα πρωτογενή 

δεδομένα έχουν ελλείψεις, ασυνέπειες, θόρυβο (noise) - δηλαδή τυχαία κυμαινόμενα 

δεδομένα χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο -, λανθασμένες και ακραίες τιμές [28]. Συνεπώς 

είναι σημαντικό να υπάρχει βήμα επεξεργασίας και καθαρισμού προτού τα δεδομένα 

μελετηθούν. Η προ επεξεργασία ετοιμάζει τα δεδομένα και τα μετασχηματίζει σε μορφή 

κατάλληλη ώστε να είναι εφικτή η εξαγωγή γνώσης από αυτά. 

 

Υπάρχουν τεχνικές όπως ο καθαρισμός δεδομένων από ακραίες τιμές, η απομάκρυνση 

πληροφοριών που δεν είναι χρήσιμες στη μελέτη, ο συνδυασμός διαφορετικών πηγών 

δεδομένων και ο μετασχηματισμός τους σε άλλη μορφή. Δυο συνήθεις μέθοδοι 

μετασχηματισμού είναι η διακριτοποίηση και η κανονικοποίηση. Με τη διακριτοποίηση 

προσπαθούμε να μετασχηματίσουμε αριθμητικές τιμές σε ονομαστικές τιμές. Η 

κανονικοποίηση είναι η μετατροπή αριθμητικών τιμών σε τιμές που είναι πιο κατάλληλες 

για το πεδίο της μελέτης. Η μέθοδος μείωσης δεδομένων στοχεύει στην επιλογή 

σημαντικών χαρακτηριστικών, δηλαδή μεταβλητών, που είναι πιο κατάλληλα για το πεδίο 

της έρευνας. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας προεπεξεργασίας των πρωτογενών δεδομένων 

είναι η είσοδος για την εκπαίδευση του συστήματος μηχανικής μάθησης [29]. 

 

Τα δεδομένα χρειάζεται να είναι σε μια δομή πίνακα που αποτελείται από στήλες με φυσική 

σημασία. Κάθε στήλη είναι ένα χαρακτηριστικό (feature) και αντιστοιχεί σε φυσικό μέγεθος 

(π.χ. βροχόπτωση, θερμοκρασία κτλ.) ενώ κάθε γραμμή αποτελεί ένα στιγμιότυπο 

(instance) με χρονική σημασία. 

 

 

 

 
Εικόνα 15  

Βήματα προ επεξεργασίας δεδομένων ώστε να παραχθεί γνώση  

 

Οι μέθοδοι επιλογής στιγμιότυπων έχουν σκοπό την απομάκρυνση δεδομένων που 

δημιουργούν θόρυβο (noise) και μειώνουν την ποιότητα. Υψηλότερη ποιότητα δεδομένων 

οδηγεί σε πιο ποιοτικά αποτελέσματα και αποδοτικότερο υπολογισμό. Αντίθετα, όταν ο 

όγκος των δεδομένων είναι τεράστιος, μπορεί να μην είναι εφικτό να εκτελεστεί ο 

αλγόριθμος μηχανικής μάθησης.  
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5.1.1 Ελλιπή δεδομένα 

Οι ημιτελείς χρονοσειρές δεδομένων είναι ένα αναπόφευκτο πρόβλημα που συναντάται στα 

περισσότερα σύνολα δεδομένων [30]. Η ύπαρξη χαμένων τιμών μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα διάφορων αιτιών. Μερικές πληροφορίες ίσως δεν ήταν διαθέσιμες την χρονική 

στιγμή της καταμέτρησης ή σβήστηκαν από ανθρώπινο λάθος. Αστοχία λογισμικού ή 

υλικού μπορεί επίσης να συνέβαλε στην έλλειψη μετρήσεων. Σε μερικές περιπτώσεις 

ορισμένες πληροφορίες κρίθηκαν μη σημαντικές ή ανακριβείς και δεν καταγράφηκαν ή 

αφαιρέθηκαν. Οι χαμένες τιμές είναι ένα σημαντικό πρόβλημα στη μελέτη μηχανικής 

μάθησης αλλά και εξόρυξης δεδομένων καθώς μπορεί να αποπροσανατολίσουν τον 

αλγόριθμο.  

 

Μερικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση του ζητήματος είναι: 

• Αγνόηση και διαγραφή στιγμιότυπων που έχουν άγνωστες τιμές. Πρόκειται για την 

απλούστερη μέθοδο όμως δεν ενδείκνυται γιατί προκαλεί απώλεια πληροφορίας. 

• Χρήση της πιο κοινής τιμής για μια μεταβλητή. Η τιμή που συναντάται πιο συχνά 

επιλέγεται για να αντικαταστήσει όλα τα κενά. Η μέθοδος αυτή ενδεχομένως να 

εισαγάγει σφάλματα στην ανάλυση του αλγορίθμου καθώς δεν είναι η πραγματική. 

• Αντικατάσταση από τη μέση τιμή. Αντικατάσταση κενών τιμών από τη μέση τιμή 

της μεταβλητής. 

• Μέθοδοι πρόβλεψης με ταξινόμηση. Πρόκειται για προσπάθεια εύρεσης 

στιγμιότυπων με παρόμοια χαρακτηριστικά και κάλυψης των κενών τιμών από 

παρόμοια στιγμιότυπα. 

 

Οποιαδήποτε μέθοδος αντικατάστασης τιμών που λείπουν μπορεί να προκαλέσει 

αποκλίσεις καθώς δεν πρόκειται για την πραγματικότητα. Παρόλα αυτά συνήθως δεν 

υπάρχει εναλλακτική λύση. Οι μέθοδοι πρόβλεψης των τιμών μπορεί να αποτελεί 

ικανοποιητική προσέγγιση της πραγματικότητας καθώς αξιοποιεί πληροφορίες και από 

άλλες μεταβλητές μεταξύ των δεδομένων. 

 

5.1.2 Θορυβώδη δεδομένα 

Ο θόρυβος σε ένα σύνολο δεδομένων πρόκειται για την ύπαρξη εσφαλμένων τιμών ή 

εξαιρετικά ακραίων τιμών (outliers) που δεν αποτελούν χρήσιμη πληροφορία για τη μελέτη. 

Ο θόρυβος δημιουργεί πρόβλημα στην ανάλυση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Ως εκ 

τούτου χρειάζεται να αντιμετωπιστεί κατά την διαδικασία της προεπεξεργασίας. Δύο 

μέθοδοι αντιμετώπισης το προβλήματος θορύβου είναι (1) η αντικατάσταση όλων των 

τιμών από άλλες που είναι κατάλληλες και (2) ο εντοπισμών ακραίων τιμών και η 

διαχείριση τους. 

 

Σχετικά με τον εντοπισμό ακραίων τιμών, εφόσον βρεθούν, μπορούν είτε να διαγραφούν 

από το σύνολο των δεδομένων ή να τροποποιηθούν. Μερικές μέθοδοι αντιμετώπισης του 

θορύβου είναι οι εξης: 

 

Αντικατάσταση τιμών και κατακερματισμός. Με αυτή τη μέθοδο οι τιμές μια 

μεταβλητής χωρίζονται σε υποσύνολα μετά από ταξινόμηση. Σε κάθε υποσύνολο 

υπολογίζονται ακραίες τιμές και μέσοι όροι με βάση τα οποία γίνονται αντικαταστάσεις 

ανάλογα με τη μέθοδο επιλογής. Η συγκεκριμένη μέθοδος ακολουθεί τοπική εξομάλυνση 

καθώς γίνεται χρήση γειτονικών τιμών. 
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Στατιστικός εντοπισμός ακραίων τιμών. Ο σκοπός της μεθόδου είναι η εύρεση ακραίων 

τιμών κάνοντας στατιστική ανάλυση της χρονοσειράς. Ένας τρόπος είναι ο υπολογισμός 

της μέσης τιμής M και της τυπικής απόκλισης σ. Κατόπιν  εντοπίζονται οι τιμές που 

απέχουν από τη μέση τιμή περισσότερο από k*σ. Μια τιμή θεωρείται ακραία (outlier) 

εφόσον είναι μικρότερη από M-k*σ ή μεγαλύτερη από M+k*σ. Ο καθορισμός της τιμής k 

μπορεί να γίνει από τον μελετητή με βάση τα χαρακτηριστικά των δεδομένων και το 

πρόβλημα μελέτης. Μια άλλη στατιστική μέθοδος είναι η IQR (interquartile range, 

διατεταρτημοριακό διάστημα) σύμφωνα με την οποία το σύνολο δεδομένων ταξινομείται 

και υπολογίζεται η τιμή IQR αφαιρώντας την τιμή του 1ου τεταρτημόριου από το 3ο  

(IQR=Q3-Q1) [31]. Κατόπιν οι ακραίες τιμές μπορούν να εντοπιστούν εάν είναι μικρότερες 

από Q1-1,5*IQR και μεγαλύτερες από Q3+1,5*IQR. 

 

Διόρθωση ακραίων τιμών με χρήση μοντέλων. Η μέθοδος αυτή κάνει χρήση μοντέλων 

για την πρόβλεψη τιμών με βάση πληροφορίες από άλλες μεταβλητές. Η πολλαπλή 

γραμμική παλινδρόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να εκφραστεί η τιμή αναζήτησης 

ως συνδυασμός τιμών άλλων πεδίων. Οι προβλέψεις του μοντέλου χρησιμοποιούνται για 

την διόρθωση των ακραίων τιμών [32]. 

5.1.3 Κανονικοποίηση 

H κανονικοποίηση (normalization) δεδομένων είναι η διαδικασία που μετασχηματίζει τις 

μεταβλητές σε άλλη κλίμακα σε ένα συγκεκριμένο και περιορισμένο εύρος τιμών. Μερικές 

φορές οι διαφορετικές τιμές μιας μεταβλητής μπορεί να έχουν τεράστιες αποκλίσεις (πχ. 

0.01 και 1000). Με την εφαρμογή κανονικοποίησης οι τιμές μετασχηματίζονται σε άλλη 

κλίμακα ώστε να είναι συγκρίσιμες κάτι που είναι σημαντικό για πολλούς αλγορίθμους 

νευρωνικών δικτύων για τα οποία είναι καλό οι τιμές εισόδου να κυμαίνονται στην περιοχή 

[0..1].  

 

Οι δύο πιο κοινές μέθοδοι είναι: 

• Κανονικοποίηση μέγιστου-ελαχίστου: Με τη μέθοδο αυτή αντιστοίχιση γίνεται με 

γραμμικό μετασχηματισμό με χρήση της σχέσης: 

 

 
 

Όπου v η τιμή της μεταβλητής και vnew η νέα τιμή και min, max οι τιμές για 

ελάχιστο και μέγιστο αντίστοιχα. Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι υπάρχει 

δυνατότητα καθορισμού των τιμών ώστε να κυμαίνονται σε συγκεκριμένη περιοχή. 

Επιπρόσθετα διατηρείται η αναλογία μεταξύ των τιμών της αρχικής εισόδου. 

 

• Z-score κανονικοποίηση: χρήση της μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης με τη 

σχέση 

 
 

Όπου v η τιμής της μεταβλητής, m η μέση τιμή και s η τυπική απόκλιση. Η μέθοδος αυτή 

είναι πιο κατάλληλη σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα περιέχουν ακραίες τιμές. Με τη 

μέθοδο μέγιστου-ελαχίστου θα συγκεντρώνονταν η πλειοψηφία των τιμών σε ένα μικρό 

τμήμα του εύρους τιμών. 
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• Κανονικοποίηση δεκαδική κλιμάκωσης. Αυτή η μέθοδος πραγματοποιεί 

υποδεκαπλασιασμό των τιμών με διαίρεση τους με δύναμη του 10. Ο υπολογισμός 

γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε η μέγιστη απόλυτη τιμή να είναι μικρότερη από 1. Η 

σχέση μετασχηματισμού είναι: 

 
 

 
 

5.1.4 Μείωση διαστάσεων (Data reduction) και Επιλογή χαρακτηριστικών 

Τα χαρακτηριστικά ή αλλιώς οι μεταβλητές που αποτελούν τα δεδομένα έχουν τη μορφή 

στηλών. Οι στήλες αποκαλούνται διαστάσεις (dimensions), γνωρίσματα (attributes) ή 

χαρακτηριστικά (features). Η ύπαρξη πολλών διαστάσεων μπορεί να αποτελεί πρόβλημα 

για τη μελέτη καθώς είτε μπορεί να περιέχουν άσχετη πληροφορία είτε πληροφορία που 

σχετίζεται με άλλη στήλη με συνέπεια να καθίστανται περιττές. Η ύπαρξη πολλών στηλών 

μπορεί να αυξήσει την πολυπλοκότητα στην εκτέλεση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και 

να οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις. Η αυξημένη πολυπλοκότητα με ταυτόχρονη 

αύξηση υπολογιστικού κόστους δεν οδηγεί απαραίτητα σε ποιοτικότερα αποτελέσματα 

[33]. 

 

Μέθοδοι για την αντιμετώπιση του προβλήματος ύπαρξης πολλών μεταβλητών είναι η 

μείωση διαστάσεων (dimension reduction) και η επιλογή σημαντικών χαρακτηριστικών 

(feature selection). Η επιλογή χαρακτηριστικών είναι η μέθοδος σύμφωνα με την οποία 

γίνεται επιλογή χαρακτηριστικών ενός υποσυνόλου Μ από ένα σύνολο Ν. Το υποσύνολο Μ 

επιλέγεται με κριτήριο να διατηρεί τη βασική πληροφορία που απαιτείται για την μελέτη. 

Ένας άλλος τρόπος εφαρμογής της μεθόδου είναι η προβολή των χαρακτηριστικών σε ένα 

χώρο λιγότερων διαστάσεων. Ο νέος χώρος έχει διαστάσεις καθορισμένες με τέτοιο τρόπο 

ώστε να διατηρείται η αρχική πληροφορία. 

 

Μια βασική κατηγοριοποίηση των μεθόδων επιλογής  χαρακτηριστικών είναι οι τύπου 

filter και τύπου wrapper. Οι μέθοδοι τύπου filter βασίζονται στα δεδομένα και όχι στον 

αλγόριθμο που πρόκειται να εφαρμοστεί. Συνεπώς μπορούν να υλοποιηθούν γρήγορα και 

να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο εύρος αλγορίθμων. Αντίθετα οι μέθοδοι τύπου wrapper 

βασίζονται στον αλγόριθμο της μελέτης για να αξιολογήσουν τα χαρακτηριστικά των 

δεδομένων. Με τις μεθόδους wrapper αναμένουμε καλύτερα αποτελέσματα καθώς η 

επιλογή μεταβλητών είναι προσαρμοσμένη στον τρόπο επίλυσης του προβλήματος. Όμως 

απαιτούν περισσότερο υπολογιστικό χρόνο για την ανάλυση. 

5.1.5 Διακριτοποίηση (Data discretization) 

Η διακριτοποίηση είναι ακόμη μια μέθοδος μετασχηματισμού δεδομένων. Πρόκειται για 

διαδικασία μετατροπής αριθμητικών τιμών σε δεδομένα με ονομαστικές (λέξεις) ή 

ποιοτικές τιμές [34]. Προκειμένου να επιτευχθεί η μετατροπή τα δεδομένα χωρίζονται σε 

διαστήματα τιμών και κάθε διάστημα αποκτά ένα όνομα. Η μέθοδος της διακριτοποίησης 

είναι κατάλληλη για προβλήματα μελέτης που οι σχετικοί αλγόριθμοι έχουν μόνο διακριτή 

είσοδο (πχ. 0 ή 1). Ακόμη η διαδικασία της διακριτοποίησης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 

πιο γρήγορο χρόνο εκπαίδευσης των μοντέλων και να έχει καλύτερη αποδοτικότητα και 

ρεαλιστικά αποτελέσματα [35]. Επιπρόσθετα μπορεί να συμβάλει σε παραγωγή 

αποτελεσμάτων που είναι περισσότερο κατανοητά στον μελετητή. 
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Εικόνα 16  

Συνοπτική απεικόνιση των μεθόδων προεπεξεργασίας δεδομένων 
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6 Δεδομένα μελέτης και υλοποίηση μοντέλου με LSTM 
Τα υδρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση προέρχονται από το σύνολο 

δεδομένων CAMELS [3] που περιέχει μετεωρολογικά και υδρολογικά δεδομένα για 

υδρολογικές λεκάνες καθώς και τις χωρικές τους ιδιότητες. Πιο συγκεκριμένα από το 

σύνολο δεδομένων CAMELS έγινε χρήση των μετεωρολογικών δεδομένων του μοντέλου 

Maurer [36] και οι τιμές απορροών με βάση το USGS [37]. Στο CAMELS περιέχονται 

επίσης μετεωρολογικά δεδομένα με βάση τα μοντέλα Daymet [38] και NLDAS [39].  

6.1.1 Υδρομετεωρολογικά δεδομένα σε μεταβλητό χρόνο 

Το μοντέλο Daymet [38] παρέχει δεδομένα σε ημερήσια κλίμακα σε κάναβο (grid) 

ανάλυσης 1 x 1 km για την ηπειρωτική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και το νότιο 

Καναδά από το έτος 1980. Οι μεταβλητές που είναι διαθέσιμες είναι: ημερήσια μέγιστη και 

ελάχιστη θερμοκρασία, βροχόπτωση (precipitation), ηλιακή ακτινοβολία (solar radiation), 

διάρκεια ημέρας (day length), η υγρασία και το ισοδύναμο νερού-χιονιού (snow water 

equivalent). Οι ημερήσιες τιμές προέκυψαν από μια επαναληπτική μέθοδο που εξαρτάται  

από την πυκνότητα τοπικών σταθμών μετρήσεων και από χωρική συνέλιξη  με φίλτρο 

Gauss για την εκτίμηση της υγρασίας και της ηλιακής ακτινοβολίας. Η εξατμισοδιαπνοή 

(evapotranspiration) υπολογίστηκε μέσω χρήσης μεθόδου Priestly-Taylor [40]. 

 

Τα σύνολα δεδομένων Maurer [36] και NLDAS [39] είναι σε κάναβο 12 km και υπέστησαν 

παρόμοια επεξεργασία για να προκύψουν ημερήσιες τιμές μετεωρολογικών δεδομένων. 

Προκύπτει λοιπόν ότι στο στάδιο προεπεξεργασίας των δεδομένων έγινε μετατροπή τους σε 

άλλη μορφή και σύνθεση διαφορετικών πηγών ώστε να προκύψει το αποτέλεσμα σε δομή 

πίνακα.  

 

Η υπηρεσία USGS [16] οριοθετεί τις υδρολογικές λεκάνες των ΗΠΑ με βάση ένα σύστημα 

κωδικοποίησης. Υπάρχουν 4 επίπεδα κατηγοριοποίησης: περιοχές (regions), υποπεριοχές 

(subregions), λογιστικές μονάδες (accounting units) και μονάδες καταλόγου (cataloging 

unit). Οι υδρολογικές μονάδες οροθετούνται ή αλληλοκαλύπτονται μεταξύ τους, ξεκινώντας 

από τις μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές (regions) προς τις μικρότερες (μονάδες 

καταλόγου (cataloging units). Κάθε υδρολογική μονάδα αναγνωρίζεται από έναν μοναδικό 

κωδικό που ονομάζεται hydrologic unit code (HUC) και αποτελείται από 2 ως 8 ψηφία 

βασισμένα στα 4 πρώτα επίπεδα κατηγοριοποίησης του υδρολογικού συστήματος. Το 

πρώτο επίπεδο κατηγοριοποίησης χωρίζει τις ΗΠΑ σε 21 κύριες γεωγραφικές περιοχές που 

είτε είναι λεκάνες απορροής, είτε περιέχουν μεγάλο ποταμό ή αποτελούν συνδυασμό 

λεκανών απορροής από πολλά ποτάμια όπως συμβαίνει στον κόλπο του Μεξικού.  
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Εικόνα 17 

Χάρτης 21 υδρολογικών λεκανών ΗΠΑ (18 ηπειρωτικές) 

 

Η ηπειρωτική περιοχή των ΗΠΑ αποτελείται από 18 υδρολογικές μονάδες όπως φαίνεται 

στο χάρτη στην Error! Reference source not found.. Το σύνολο δεδομένων CAMELS [3] 

περιέχει δεδομένα για τις 18 ηπειρωτικές υδρολογικές μονάδες για επιλεγμένους σταθμούς 

απορροής. Σε κάθε υδρολογική μονάδα έγινε επιλογή λεκανών με βάση τους σταθμούς 

απορροής. Οι σταθμοί που επιλέχθηκαν είναι μέρος του συνόλου δεδομένων Hydro-

Climatic Data Network HCDN-2009 [37] το οποίο έχει επιλέξει USGS [16] σταθμούς με 

βάση τα κριτήρια:  

1) Να έχουν τουλάχιστον διαθεσιμότητα πλήρων συνεχών χρονοσειρών 20 ετών για 

την περίοδο 1990-2009 και να ήταν λειτουργικοί το έτος 2009 

2) Να έχουν επιλεχθεί στο σύνολο δεδομένων GAGES-II [41] 

3) Να έχουν λιγότερο από 5% αλλαγής στην επιφάνεια (imperviousness) 

4) Να έχουν αξιολογηθεί με βάση τη ανθρώπινη επίδραση στη λεκάνη 

 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια αλλά και περαιτέρω επεξεργασία προέκυψαν οι 671 

λεκάνες για την ηπειρωτική περιοχή των ΗΠΑ. 

 

Κάθε αρχείο μετεωρολογικών δεδομένων CAMELS [3] έχει τη δομή που φαίνεται στον 

Πίνακας 4. 

 
latitude of gauge - Γεωγραφικό πλάτος σταθμού 

elevation of gauge (m) - Ύψος σταθμού από την επιφάνεια της θάλασσάς (m) 

area of basin (m^2) - επιφάνεια λεκάνης (m2) 

Year Mnth Day Hr Dayl(s) prcp(mm/day) srad(W/m2) swe(mm) tmax(C) tmin(C) vp(Pa) 
Πίνακας 4  

Δομή μετεωρολογικών δεδομένων CAMELS για κάθε σταθμό απορροής αποθηκευμένη σε αρχεία κειμένου 
 

Ένα παράδειγμα της δομής των δεδομένων για έναν σταθμό της υδρολογικής μονάδας με 

κωδικό HUC 11 είναι για τον σταθμό με κωδικό 07066000 (τοποθεσία στην Εικόνα 18) το 

περιεχόμενου του Πίνακας 5 για το διάστημα από 1 ως 20 Ιανουαρίου 1980. 
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Εικόνα 18 

Παράδειγμα απεικόνισης σε χάρτη του σταθμού απορροής με κωδικό 07066000 στο Missouri των ΗΠΑ 

 

 

 

  37.01 

200.00 

1030374638 

Year Mnth Day Hr dayl(s) prcp(mm/day) srad(W/m2) swe(mm) tmax(C) tmin(C) vp(Pa) 

1980 1 1 12 34214.4 0.0 279.72 0.0 10.92 -3.4 505.23 

1980 1 2 12 34214.4 4.07 205.74 0.0 9.17 -3.96 478.75 

1980 1 3 12 34214.4 1.55 145.45 0.0 6.54 -3.46 458.27 

1980 1 4 12 34214.4 0.07 157.93 0.0 1.04 -5.33 398.48 

1980 1 5 12 34346.11 0.32 164.21 0.0 0.02 -5.96 379.16 

1980 1 6 12 34539.17 1.31 223.92 0.0 5.57 -5.83 384.19 

1980 1 7 12 34560.0 0.4 318.39 0.0 5.54 -9.41 318.07 

1980 1 8 12 34560.0 0.0 259.73 0.0 2.9 -7.14 330.37 

1980 1 9 12 34560.0 0.0 310.15 0.0 2.49 -9.85 306.58 

1980 1 10 12 34560.0 2.72 239.64 0.0 8.27 -4.95 443.79 

1980 1 11 12 34580.44 0.93 257.92 0.0 13.15 0.69 615.13 

1980 1 12 12 34905.6 0.01 283.96 0.0 9.25 -5.56 434.46 

1980 1 13 12 34905.6 0.29 253.44 0.0 3.98 -6.89 376.97 

1980 1 14 12 34905.6 0.1 327.18 0.0 12.86 -4.91 481.55 

1980 1 15 12 34905.6 2.94 159.6 0.0 11.79 4.02 804.36 

1980 1 16 12 34926.04 1.19 193.15 0.0 14.9 7.79 977.64 

1980 1 17 12 35251.2 0.07 294.65 0.0 12.09 -0.49 657.64 

1980 1 18 12 35251.2 0.0 322.6 0.0 13.69 -3.61 526.58 

1980 1 19 12 35251.2 0.17 254.39 0.0 12.78 -0.71 605.96 

1980 1 20 12 35251.2 0.06 265.21 0.0 10.65 0.88 634.44 

Πίνακας 5  

Μετεωρολογικά δεδομένα για 20 ημέρες του Ιανουαρίου 1980 στο αρχείο 

07066000_lump_maurer_forcing_leap.txt για σταθμό απορροής 

 

Σε ότι αφορά τις τιμές απορροών, τα δεδομένα έχουν εξαχθεί από το USGS National Water 

Information System Server [16] (https://waterdata.usgs.gov/usa/nwis/sw) για την περίοδο 

1980-2010.  

 

Τα δεδομένα εισόδου για τις τιμές απορροής περιλαμβάνουν ημερήσιες μέσες τιμές 

απορροής των σταθμών USGS. Η μορφή των δεδομένων έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Δεν περιέχει επικεφαλίδες 

• Οι στήλες δεδομένων αντιστοιχούν σε: Κωδικό Σταθμού (GAGEID), έτος, μήνα, 

ημέρα, τιμή απορροής σε κυβικά πόδια ανά δευτερόλεπτο (streamflow cubic feet per 

second) και πεδίο για πληροφορίες ποιότητας (QC_flag). 

https://waterdata.usgs.gov/usa/nwis/sw
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• Οι τιμές που λείπουν από τις μετρήσεις ορίζονται με την τιμή -999.0 

• Οι τιμές αφορούν ημερήσια μέση τιμή απορροής 

• Το πεδίο QC_flag αποτελείται από χαρακτήρες με την παρακάτω σημασία: 

o Α : η τιμή της απορροής είναι πιστοποιημένη από το USGS [16] 

o A:e : η τιμή της απορροής είναι πιστοποιημένη από το USGS [16] ως 

εκτιμώμενη μέση ημερήσια απορροή 

o M : η τιμή λείπει από τις εγγραφές του USGS [16] 

 

Στον πίνακα φαίνεται ένα παράδειγμα δεδομένων απορροής για τον σταθμό με κωδικό 

07066000 για το διάστημα από 1 ως 20 Ιανουαρίου 1980. 
 

StationID Year Month Day Streamflow QC_flag 

7066000 1980 1 1 287.00 A 

7066000 1980 1 2 280.00 A 

7066000 1980 1 3 270.00 A 

7066000 1980 1 4 260.00 A 

7066000 1980 1 5 250.00 A 

7066000 1980 1 6 240.00 A 

7066000 1980 1 7 240.00 A 

7066000 1980 1 8 230.00 A 

7066000 1980 1 9 230.00 A 

7066000 1980 1 10 220.00 A 

7066000 1980 1 11 240.00 A 

7066000 1980 1 12 230.00 A 

7066000 1980 1 13 220.00 A 

7066000 1980 1 14 213.00 A 

7066000 1980 1 15 210.00 A 

7066000 1980 1 16 213.00 A 

7066000 1980 1 17 207.00 A 

7066000 1980 1 18 210.00 A 

7066000 1980 1 19 207.00 A 

7066000 1980 1 20 210.00 A 
Πίνακας 6  

Δεδομένα ημερήσιας μέσης απορροής  σταθμού 07066000 με βάση το USGS όπως είναι αποθηκευμένη σε 

αρχεία κειμένου 
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6.1.2 Σταθερές ιδιότητες λεκάνης 

Στην παρούσα μελέτη έγινε χρήση 27 από ένα σύνολο 56 μεταβλητών από τις ιδιότητες 

λεκάνης με βάση το σύνολο δεδομένων CAMELS [3]. Στον Πίνακας 7 φαίνονται όλες οι 

διαθέσιμες 57 παράμετροι με τις περιγραφές τους και οι 27 επιλεγμένες για την παρούσα 

μελέτη. 

 

 
Εικόνα 19 

Γενική απεικόνιση των λεκανών για 4 από τις σταθερές μεταβλητές λεκάνης α) μέσο ύψος β) ξηρασία γ) 

δείκτης δασικής έκτασης γ) μέση ημερήσια βροχόπτωση 

 

 

 
CAMELS_NAME - NAME 

Attribute Description Unit Data source References 

gauge_id catchment identifier (8-digit USGS hydrologic unit code) - N15 - USGS data 
 

huc_02 region (2-digit USGS hydrologic unit code) - N15 - USGS data 
 

gauge_name gauge name, followed by the state - N15 - USGS data 
 

     

camels_topo - Topography and location 

Attribute Description Unit Data source References 

gauge_lat gauge latitude  ° north N15 - USGS data 
 

gauge_lon gauge longitude ° east N15 - USGS data 
 

elev_mean catchment mean elevation meter 

above sea 

level 

N15 - USGS data 
 

slope_mean catchment mean slope m/km N15 - USGS data 
 



Κεφάλαιο 6             39    

 

area_gages2 catchment area (GAGESII estimate) km2 N15 - USGS data Falcone (2011)  

area_geospa_fabric catchment area (Geospatial Fabric estimate) km2 N15 - Geospatial 
Fabric 

Viger (2014), Viger and Bock 
(2014) 

     

camels_clim - Climate indices - *: Computed over the period 1989/10/01 to 2009/09/30 

Attribute Description Unit Data source References 

p_mean mean daily precipitation mm/day N15 - Daymet*   

pet_mean mean daily PET [estimated by N15 using Priestley-

Taylor formulation calibrated for each catchment] 

mm/day N15 - Daymet*   

Aridity aridity (PET/P, ratio of mean PET [estimated by N15 

using Priestley-Taylor formulation calibrated for each 

catchment] to mean precipitation) 

- N15 - Daymet* 
 

p_seasonality seasonality and timing of precipitation (estimated using 
sine curves to represent the annual temperature and 

preciptiation cycles, positive [negative] values indicate 

that precipitation peaks in summer [winter], values close 
to 0 indicate uniform precipitation throughout the year) 

- N15 - Daymet* Eq. 14 in Woods et al. (2009) 

frac_snow_daily fraction of precipitation falling as snow (i.e., on days 
colder than 0°C) 

- N15 - Daymet* 
 

high_prec_freq frequency of high precipitation days ( >= 5 times mean 

daily precipitation) 

days/year N15 - Daymet* 
 

high_prec_dur average duration of high precipitation events (number of 

consecutive days >= 5 times mean daily precipitation) 

days N15 - Daymet* 
 

high_prec_timing season during which most high precipitation days ( >= 5 

times mean daily precip.) occur 

season N15 - Daymet* 
 

low_prec_freq frequency of dry days ( <1 mm/day) days/year N15 - Daymet* 
 

low_prec_dur average duration of dry periods (number of consecutive 

days <1 mm/day) 

days N15 - Daymet* 
 

low_prec_timing season during which most dry days ( <1 mm/day) occur season N15 - Daymet* 
 

     

camels_hydro - Hydrological signatures - *: Period 1989/10/01 to 2009/09/30  

Attribute Description Unit Data source References 

q_mean mean daily discharge mm/day N15 - USGS data* 
 

runoff_ratio runoff ratio (ratio of mean daily discharge to mean daily 
precipitation) 

- N15 - USGS data* Eq. 2 in Sawicz et al. (2011) 

stream_elas streamflow precipitation elasticity (sensitivity of 

streamflow to changes in precipitation at the annual time 

scale) 

- N15 - USGS data* Eq. 7 in Sankarasubramanian et 

al. (2001), the last element 

being P/Q not Q/P 

slope_fdc slope of the flow duration curve (between the log-

transformed 33rd and 66th streamflow percentiles) 

 
N15 - USGS data* Eq. 3 in Sawicz et al. (2011) 

baseflow_index baseflow index (ratio of mean daily baseflow to mean 

daily discharge, hydrograph separation performed using 
Ladson et al. [2013] digital filter) 

- N15 - USGS data* Ladson et al. (2013) 

hfd_mean mean half flow date (date on which the cumulative 

discharge since October 1st reaches half of the annual 
discharge) 

day of year N15 - USGS data* Court (1962) 

Q5 5% flow quantile (flow flow) mm/day N15 - USGS data* 
 

Q95 95% flow quantile (high flow) mm/day N15 - USGS data* 
 

high_q_freq frequency of high-flow days ( > 9 times the median daily 
flow) 

days/year N15 - USGS data* Clausen and Biggs (2000), 
Table 2 in Westerberg and 

McMillan (2015) 
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high_q_dur average duration of high-flow events (number of 

consecutive days > 9 times the median daily flow) 

days N15 - USGS data* Clausen and Biggs (2000), 

Table 2 in Westerberg and 

McMillan (2015) 

low_q_freq frequency of low-flow days ( < 0.2 times the mean daily 

flow) 

days/year N15 - USGS data* Olden and Poff (2003), Table 2 

in Westerberg and McMillan 
(2015) 

low_q_dur average duration of low-flow events (number of 
consecutive days < 0.2 times the mean daily flow) 

days N15 - USGS data* Olden and Poff (2003), Table 2 
in Westerberg and McMillan 

(2015) 

zero_q_freq frequency of days with Q = 0 mm/day % N15 - USGS data* 
 

     

camels_vege - Land cover characteristics - *: Period 2002 to 2014 

Attribute Description Unit Data source References 

forest_frac forest fraction - N15 - USGS data 
 

lai_max maximum monthly mean of the leaf area index (based on 
12 monthly means) 

- MODIS* 
 

lai_diff difference between the maximum and mimumum 

monthly mean of the leaf area index (based on 12 
monthly means) 

- MODIS* 
 

gvf_max maximum monthly mean of the green vegetation fraction 
(based on 12 monthly means) 

- MODIS* 
 

gvf_diff difference between the maximum and mimumum 

monthly mean of the green vegetation fraction (based on 
12 monthly means) 

- MODIS* 
 

dom_land_cover dominant land cover type (Noah-modified 20-category 

IGBP-MODIS land cover) 

- MODIS* 
 

dom_land_cover_frac fraction of the catchment area associated with the 

dominant land cover 

- MODIS* 
 

root_depth_XX root depth (percentiles XX = 50 and 99% extracted from 
a root depth distribution based on IGBP land cover) 

m MODIS* Eq. 2 and Table 2 in Zeng 
(2001) 

     

camels_soil - Soil characteristics - *: Only covers the top 1.5 m  

Attribute Description Unit Data source References 

soil_depth_pelletier depth to bedrock (maximum 50m) m Pelletier et al. 

(2016) 

 

soil_depth_statgso soil depth (maximum 1.5m, layers marked as water and 

bedrock were excluded) 

m Miller and White 

(1998) - 
STATSGO* 

 

soil_porosity volumetric porosity (saturated volumetric water content 

estimated using a multiple linear regression based on 

sand and clay fraction for the layers marked as USDA 
soil texture class and a default value [0.9] for layers 

marked as organic material, layers marked as water, 

bedrock and "other" were excluded) 

- Miller and White 

(1998) - 

STATSGO* 

Table 4 in Cosby et al. (1984), 

Lawrence and Slater (2008) 

soil_conductivity saturated hydraulic conductivity (estimated using a 

multiple linear regression based on sand and clay 

fraction for the layers marked as USDA soil texture class 
and a default value [36cm/hr] for layers marked as 

organic material, layers marked as water, bedrock and 

"other" were excluded) 

cm/hr Miller and White 

(1998) - 

STATSGO* 

Table 4 in Cosby et al. (1984), 

Lawrence and Slater (2008) 

max_water_content maximum water content (combination of porosity and 

soil_depth_statgso, layers marked as water, bedrock and 

"other" were excluded) 

m Miller and White 

(1998) - 

STATSGO* 

 

sand_frac sand fraction (of the soil material smaller than 2 mm, 
layers marked as oragnic material, water, bedrock and 

"other" were excluded) 

% Miller and White 
(1998) - 

STATSGO* 
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silt_frac silt fraction (of the soil material smaller than 2 mm, 

layers marked as oragnic material, water, bedrock and 

"other" were excluded) 

% Miller and White 

(1998) - 

STATSGO* 

 

clay_frac clay fraction (of the soil material smaller than 2 mm, 

layers marked as oragnic material, water, bedrock and 
"other" were excluded) 

% Miller and White 

(1998) - 
STATSGO* 

 

water_frac fraction of the top 1.5m marked as water (class 14 ) % Miller and White 
(1998) - 

STATSGO* 

 

organic_frac fraction of soil_depth_statsgo marked as organic 

material (class 13) 

% Miller and White 

(1998) - 
STATSGO* 

 

other_frac fraction of soil_depth_statsgo marked as other (class 16) % Miller and White 
(1998) - 

STATSGO* 

 

     

camels_geol - Geological characteristics 

Attribute Description Unit Data source References 

geol_class_1st most common geologic class in the catchment - GLiM Hartmann and Moosdorf (2012) 

geol_class_1st_frac fraction of the catchment area associated with its most 

common geologic class 

- GLiM Hartmann and Moosdorf (2012) 

geol_class_2nd 2nd most common geologic class in the catchment - GLiM Hartmann and Moosdorf (2012) 

geol_class_2nd_frac fraction of the catchment area associated with its 2nd 
most common geologic class 

- GLiM Hartmann and Moosdorf (2012) 

carb_rocks_frac fraction of the catchment area characterized as 
"Carbonate sedimentary rocks" 

- GLiM Hartmann and Moosdorf (2012) 

geol_porosity subsurface porosity - GLHYMPS Gleeson et al. (2014) 

geol_permeability subsurface permeability (log10) m2 GLHYMPS Gleeson et al. (2014) 

Πίνακας 7 

Στατικές μεταβλητές λεκανών CAMELS attribute. Οι χρωματισμένες είναι οι 27 που χρησιμοποιήθηκαν ως 

είσοδοι στο μοντέλο. 

 
camels_clim.txt 

gauge_id;p_mean;pet_mean;p_seasonality;frac_snow;aridity;high_prec_freq;high_prec_dur;high_prec_timing;low_prec_freq;low_prec_dur;low_prec_timing 

07066000;3.28792470910335;2.75392836413415;0.0581490297793631;0.0562313137196695;0.837588633495557;26.9;1.27186761229314;mam;279.55;5.79378238341969;jja 

 

Πίνακας 8 

Παράδειγμα δεδομένων αρχείου camels_clim.txt για το σταθμό απορροής 07066000 
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6.2 Φόρτωση δεδομένων και κανονικοποίηση 

Τα δεδομένα εισόδου που αναλύθηκαν φορτώθηκαν μέσω του κώδικα σε γλώσσα 

προγραμματισμού Python για την περαιτέρω ανάλυση τους κάνοντας χρήση LSTM 

μοντέλων μέσω της βιβλιοθήκης PyTorch.Οι βασικές συναρτήσεις για τη φόρτωση των 

δεδομένων από τα αρχεία CAMELS, κάνουν μετατροπή και προετοιμασία με χρήση 

βιβλιοθηκών όπως είναι οι NumPy [21], HDF5 [42] και pandas [22] με σκοπό τη 

δημιουργία δομών δεδομένων tensor που αποτελούν βασικό στοιχείο της PyTorch.  

 

Οι μεταβλητές υπέστησαν κανονικοποίηση ώστε να είναι πιο βελτιωμένες και πιο 

κατάλληλες για τη μελέτη. Για παράδειγμα η συνάρτηση που φορτώνει τις τιμές απορροής 

χρησιμοποιεί τη μέθοδο της κανονικοποίησης ώστε να μετασχηματιστεί η τιμή της 

απορροής από κυβικά πόδια ανά δευτερόλεπτο (ft3/s) σε χιλιοστά ανά ημέρα (mm/day) 

μέσω της σχέσης: 

 

 
 

• όπου 28316846.592 είναι η ισοδυναμία 1 ft3 σε mm 
• 86400 είναι τα δευτερόλεπτα 1 ημέρας 

• area*106 είναι η συνολική επιφάνεια της λεκάνης απορροής όπως δίνεται στη 

συνάρτηση 

• η μετατροπή γίνεται ώστε η τιμή να είναι κοντά στις κλίμακες άλλων μεταβλητών 

 

Μια άλλη εφαρμογή κανονικοποίησης γίνεται σε όλες τις μεταβλητές εισόδου 

(μετεωρολογικά δεδομένων) και εξόδου (απορροή) με αφαίρεση των μέσων τιμών και 

διαίρεση από την τυπική απόκλιση τους. 

6.3 Δημιουργία μοντέλου LSTM με PyTorch 

Η βιβλιοθήκη PyTorch [2] περιέχει μια βασική κλάση αντικειμένου με όνομα 

torch.nn.Module, η οποία είναι ο σκελετός για την ανάπτυξη κάθε νέου μοντέλου 

νευρωνικών δικτύων. Παρότι υπάρχει διαθέσιμη υλοποίηση του μοντέλου LSTM στη 

βιβλιοθήκη (torch.nn.LSTM), στην παρούσα μελέτη γίνεται χρήση μιας διαφορετικής 

υλοποίησης.  

 

Οι βασικές μαθηματικές εξισώσεις του LSTM είναι: 
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Όπου: 

- ht είναι η κρυμμένη κατάσταση, ct είναι η κατάσταση κελιού και xt είναι η είσοδος 

τη χρονική στιγμή t 

- ht-1 είναι η κρυμμένη κατάσταση του επιπέδου τη χρονική στιγμή t-1 ή η αρχική 

κρυμμένη κατάσταση τη στιγμή 0 

- τα it, ft, gt, ot είναι οι πύλες εισόδου, επιλεκτικής συγκράτησης (forget) , μνήμης 

(cell) και εξόδου αντίστοιχα 

- σ είναι η σιγμοειδής συνάρτηση 

 

Η βασικότερη σχέση είναι η: 

 
 

σύμφωνα με την οποία το μοντέλο LSTM επιλέγει να διατηρήσει ένα μέρος από την 

προηγούμενη κατάσταση κελιού (ct-1) με χρήση της πύλης επιλεκτικής συγκράτησης (ft) και 

να προσθέσει ένα συγκεκριμένο μέρος από νέα πληροφορία it μέσω της πύλης μνήμης 

κελιού (gt). Αυτά τα δύο μέρη ελέγχονται μέσω πυλών (gates). 

 

 
Εικόνα 20  

Δομή μοντέλου LSTM 
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Εικόνα 21 

Μοντέλο LSTM με επισημάνσεις των βασικών συναρτήσεων 

 

Στην Εικόνα 22 φαίνεται ο αλγόριθμος για την εκτέλεση του μοντέλου LSTM. Το διάνυσμα 

εισόδου x=[x1, ..., xn] αφορά τις μετεωρολογικές τιμές εισόδου για διαφορετικές χρονικές 

στιγμές. Το διάνυσμα εξόδου h=[h1, ..., hn] αφορά τις τιμές απορροής. 

 

 
Εικόνα 22  

Ψευδοκώδικας υλοποίησης LSTM 
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6.4 Εκπαίδευση LSTM μοντέλου και βαθμονόμηση (calibration) 

Στα παραδοσιακά υδρολογικά μοντέλα η βαθμονόμηση (calibration) περιλαμβάνει ένα 

συγκεκριμένο αριθμό επαναληπτικών βημάτων που προσομοιώνουν την περίοδο 

βαθμονόμησης για ένα δοσμένο σύνολο παραμέτρων του μοντέλου και επαληθεύουν την 

απόδοση του με αντικειμενικά κριτήρια. Οι παράμετροι του μοντέλου τροποποιούνται με 

τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να είναι συμβατό με κάποιο κριτήριο αξιολόγησης 

ανεξάρτητα από τη μέθοδο βελτιστοποίησης.  

 

Σχετικά με το μοντέλο LSTM οι μεταβλητές του δικτύου, οι τιμές των βαρών (weights) και 

των τιμών κατωφλίου (biases) ενημερώνονται ανάλογα με την τιμή μιας συνάρτησης 

κόστους (loss function) στο εκάστοτε βήμα επανάληψης. Οι συναρτήσεις κόστους 

χρησιμοποιούνται ως κριτήριο που καθορίζει πόσο ακριβές είναι το αποτέλεσμα του 

νευρωνικού δικτύου. Πρόκειται για συνάρτηση που βοηθά στον προσδιορισμό του 

σφάλματος στις προβλέψεις του μοντέλου. Ο σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση της τιμής του 

σφάλματος της συνάρτησης κόστους σε κάθε επανάληψη του μοντέλου. Όσο μικρότερη 

είναι η τιμή σφάλματος τόσο καλύτερο είναι το μοντέλο στην πρόβλεψη τιμών.  

 

Σε προβλήματα όπως η πρόβλεψη απορροής, η μέθοδος μέσης τετραγωνικής απόκλισης 

(mean-squared error, MSE) είναι κατάλληλη για τη συνάρτηση κόστους [1]. Η συνάρτηση 

κόστους μέσης τετραγωνικής απόκλισης προκύπτει από τη μαθηματική σχέση: 

 

 
 

 

Οι υδρολόγοι χρησιμοποιούν επίσης τη μέθοδο Nash–Sutcliffe efficiency (NSE) καθώς έχει 

πεδίο τιμών το (−∞,1). Τόσο η MSE όσο και η NSE είναι συναρτήσεις κόστους βασισμένες 

σε διαφορές τετραγώνων με τη διαφοροποίηση ότι η NSE κανονικοποιείται από τη 

συνολική διαφορά των παρατηρήσεων. Στην παρούσα μελέτη έγινε χρήση MSE και NSE σε 

διαφορετικές εκτελέσεις των μοντέλων. Η μέθοδος NSE που χρησιμοποιήθηκε έχει 

παραλλαγές ώστε να είναι ανεξάρτητη από τα χαρακτηριστικά λεκάνης. Η σχέση που 

χρησιμοποιήθηκε είναι: 

 
 

Όπου Β είναι το πλήθως των λεκανών, Ν το πλήθος των δειγμάτων για κάθε λεκάνη, yn η 

τιμή πρόβλεψης του δείγματος n, yn η τιμή πρόβλεψης και s(b) η τυπική απόκλιση της τιμής 

απορροής της λεκάνης για την περίοδο εκπαίδευσης. 

 

Στην Εικόνα 23 απεικονίζεται ένα βήμα επανάληψης κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης και 

βαθμονόμησης του LSTM για το μοντέλο βροχής - απορροής. Σε κάθε επανάληψη ο 

αλγόριθμος του μοντέλου LSTM λειτουργεί με ένα υποσύνολο από τα διαθέσιμα δεδομένα 

προς εκπαίδευση το οποίο αναφέρεται και batch. Ο αριθμών των δειγμάτων ανά υποσύνολο 

(batch) είναι μια παράμετρος η οποία στη μελέτη έχει οριστεί να είναι 256. Κάθε δείγμα σε 

ένα υποσύνολο αποτελείται από μία τιμή απορροής και τις μετεωρολογικές μεταβλητές 

εισόδου για τις n προηγούμενες ημέρες. Σε κάθε επανάληψη η συνάρτηση κόστους 

υπολογίζεται για τις τιμές πρόβλεψης και τις τιμές παρατήρησης απορροής για τα 256 

δείγματα. Καθώς η τιμή απορροής για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι απλά η 
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συνάρτηση μετεωρολογικών δεδομένων εισόδου για τις τελευταίες n ημέρες, τα δείγματα 

σε ένα υποσύνολο (batch) μπορεί να αποτελούνται από τυχαίες χρονικές στιγμές οι οποίες 

δεν είναι απαραίτητο να είναι ταξινομημένες χρονολογικά. Μπορεί να επιτευχθεί ταχύτερη 

σύγκλιση του μοντέλου όταν υπάρχουν δείγματα από τυχαίες χρονικές στιγμές σε ένα 

υποσύνολο [43]. Μια τέτοια διαδικασία διαφέρει από τα παραδοσιακά υδρολογικά μοντέλα 

βαθμονόμησης στα οποία συνήθως όλη η πληροφορία των δεδομένων επεξεργάζεται σε 

κάθε βήμα επανάληψης και χρησιμοποιούνται όλα τα ζευγάρια προβλέψεων – 

παρατηρήσεων απορροής στην επαλήθευση του μοντέλου. 

 

 
Εικόνα 23  

Βήματα σε κάθε επανάληψη εκπαίδευσης/βαθμονόμησης του μοντέλου LSTM: τυχαίος αριθμός από δεδομένα 

εισόδου X που αποτελούνται από m ανεξάρτητα δείγματα εκπαίδευσης. Κάθε δείγμα εκπαίδευσης αποτελείται 

από n ημέρες προηγούμενων δεδομένων και μία τιμή απορροής για πρόβλεψη (yobs). Η συνάρτηση κόστους 

υπολογίζεται από την παρατηρηθείσα απορροή και τις προβλέψεις του δικτύου ysim και χρησιμοποιείται για να 

ενημερώσει της παραμέτρους του δικτύου. 

Στη βαθμονόμηση των παραδοσιακών υδρολογικών μοντέλων, ο αριθμός των 

επαναλήψεων ορίζει το συνολικό αριθμό εκτελέσεων του μοντέλου. Ο αντίστοιχος όρος για 

τα νευρωνικά δίκτυα ονομάζεται εποχή (epoch). Μια εποχή ορίζεται ως η περίοδος κατά 

την οποία κάθε δείγμα εκπαίδευσης χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των παραμέτρων 

του μοντέλου. Για παράδειγμα εάν το σύνολο δεδομένων αποτελείται από 1000 δείγματα 

εκπαίδευσης και το μέγεθος υποσυνόλου (batch) είναι 10, τότε μια εποχή (epoch) 

αποτελείται από 100 βήματα επανάληψης. Στη μελέτη βροχής – απορροής αυτό πρακτικά 

σημάνει ότι κάθε χρονική στιγμή με τιμή απορροής προβλέπεται ακριβώς μια φορά. Κάτι 

παρόμοιο συμβαίνει σε μια επανάληψη βαθμονόμησης κλασικού υδρολογικού μοντέλου, με 

τη σημαντική διαφορά ότι κάθε δείγμα εκπαίδευσης παράγεται ανεξάρτητα από το άλλο. 

Για τη συγκεκριμένη μελέτη έγινε χρήση 30 εποχών. 

 

Τo dropout είναι ένα επίπεδο για το μοντέλο LSTM το οποίο χρησιμοποιείται για 

απενεργοποίηση νευρώνων. Ο σκοπός του είναι η βελτίωση της απόδοσης του μοντέλου και 

η αποτροπή της υπερπροσαρμογής (overfitting) δηλαδή της τάσης του μοντέλου να 

εκπαιδεύεται στα δεδομένα με μικρή ακρίβεια. Πρόκειται για τιμή πιθανοτήτων που 

υποδεικνύει πόσο πιθανό είναι να απενεργοποιηθεί ένας νευρώνας του δικτύου. Για την 

παρούσα μελέτη η τιμή του dropout είναι 0.4 . 
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Οι συναρτήσεις κόστους παρέχουν το κριτήριο για την αποτελεσματικότητα του μοντέλου 

και τον υπολογισμό του σφάλματος μια πρόβλεψης. Οι optimizers στοχεύουν στην 

ελαχιστοποίηση της τιμής της συνάρτησης κόστους.  Ένας από τους πιο διαδεδομένους 

optimizers είναι ο Adam (Adaptive Momentum Estimation) και χρησιμοποιείται στον 

κώδικα της PyTorch για τη συγκεκριμένη μελέτη. 
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7 Εφαρμογή και ανάλυση αποτελεσμάτων 
Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έγινε χρήση από ποιοτικά πρότυπα αποτελέσματα 

από άλλα μοντέλα (benchmarks). Ο σκοπός είναι να γίνει μια σύγκριση των αποτελεσμάτων 

του μοντέλου LSTM με παραδοσιακά υδρολογικά μοντέλα ώστε να αναδειχθεί ότι παρέχει 

λογικά αποτελέσματα. 

 

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε υδρολογικά μοντέλα τα οποία έχουν ρυθμιστεί, βαθμονομηθεί 

και εκτελεστεί σε άλλες μελέτες για τις ίδιες λεκάνες των ΗΠΑ. Κάθε ένα από τα μοντέλα 

αξιολόγησης χρησιμοποιεί τα ίδια καθημερινά μετεωρολογικά δεδομένα Maurer για την 

ίδια περίοδο μελέτης. 

 

Αυτά τα μοντέλα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: 

 

1) Μοντέλα βαθμονομημένα για κάθε λεκάνη ξεχωριστά. Αυτά είναι τα SCA-SMA 

[18], VIC [44], FUSE [45], mHM [46] και HBV[47]  

2) Μοντέλα τα οποία βαθμονομήθηκαν κατά περιοχές. Αυτά μοιράζονται ένα σύνολο 

παραμέτρων για όλες τις λεκάνες του συνόλου δεδομένων. 

 

Η εκπαίδευση και η βαθμονόμηση του μοντέλου LSTM έγινε χρησιμοποιώντας δεδομένα 

για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 1999 ως 30 Σεπτεμβρίου 2008. Η αξιολόγηση του 

μοντέλου με βάση benchmarks έγινε με χρήση δεδομένων της περιόδου από 1η Οκτωβρίου 

1989 ως 30 Σεπτεμβρίου 1999. Η εκπαίδευση και βαθμονόμηση έγινε για όλες τις λεκάνες 

για κάθε σύνολο παραμέτρων. Οι εκπαιδεύσεις και εκτελέσεις έγιναν για 3 διαφορετικές 

ρυθμίσεις: 

1) LSTM χωρίς στατικές εισόδους. Χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι 5 μετεωρολογικές 

μεταβλητές εισόδου. 

2) LSTM με στατικές εισόδους. Χρησιμοποιήθηκαν οι 5 μετεωρολογικές μεταβλητές 

εισόδου και οι 27 στατικές ιδιότητες λεκάνης. 

3) Διαφοροποιημένο LSTM με στατικές εισόδους και ένα επιπλέον επίπεδο για την 

ανίχνευση ομοιοτήτων μεταξύ λεκανών (EA-LSTM). 

 

Οι 3 διαφορετικοί συνδυασμοί εκτελέστηκαν για τις 2 επιλογές συνάρτησης κόστους MSE 

και NSE (mean square error και Nash–Sutcliffe efficiency) . Συνεπώς έχουμε 6 

διαφορετικούς συνδυασμούς ρυθμίσεων. 

 

Στην PyTorch η τιμή seed καθορίζει την αρχικοποίηση των συναρτήσεων τυχαιότητας. 

Ξεκινώντας από μια συγκεκριμένη τιμή seed κατόπιν όλες οι συναρτήσεις random 

επιστρέφουν τις ίδιες τιμές. Στη μέλετη οι 6 διαφορετικοί συνδυασμοί μοντέλων 

εκτελέστηκαν για 8 διαφορετικές τυχαίες τιμές seed. Συνεπώς όλο το σύνολο των 

εκτελέσεων είναι 48 (6 συνδυασμοί * 8 τιμές seed). Για όλες τις τιμές seed προέκυψε μια 

κοινή αποτύπωση αποτελεσμάτων για ίδιες χρονικές στιγμές με τη μέση τιμή των 

προβλέψεων. Το LSTM μοντέλο έχει 256 κελιά μνήμης και ένα επίπεδο dropout με τιμή 

0,4. Για την πρόβλεψη μιας τιμής απορροής χρησιμοποιήθηκαν οι προηγούμενες 269 

ημέρες και οι τιμές τις τρέχουσα ημέρας (δεδομένα για 270 ημέρες). 
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7.1 Σύγκριση των διαφορετικών εκτελέσεων μοντέλων LSTM 

Τα βασικά αποτελέσματα των 6 διαφορετικών συνδυασμών μοντέλων για 531 λεκάνες 

φαίνονται στην Εικόνα 24 η οποία απεικονίζει τις συναρτήσεις αθροιστικής πυκνότητας 

(CDF) για τιμές σύγκρισης με μέθοδο NSE. Στον Πίνακας 9 παρουσιάζονται τα βασικά 

στατιστικά αποτελέσματα για τις 6 διαφορετικές εκτελέσεις. Τα συμπεράσματα είναι: 

 

1) Οι επιδόσεις του μοντέλου είναι καλύτερες όταν έγινε χρήση σταθερών ιδιοτήτων 

λεκάνης κάτι που είναι αναμενόμενο. Η διαφορά εμφανίζεται στην Εικόνα 16 καθώς 

οι μωβ γραμμές που αντιστοιχούν σε μοντέλο χωρίς στατικές μεταβλητές έχουν 

μικρότερες τιμές. Είναι αξιοσημείωτο ότι η βελτίωση των αποτελεσμάτων εξαιτίας 

της προσθήκης των στατικών ιδιοτήτων λεκάνης υποδεικνύει ότι αυτά τα 

χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πληροφορία απαραίτητη στον εντοπισμό της 

συσχέτισης συγκεκριμένων συμπεριφορών βροχής-απορροής. Η παρατήρηση είναι 

αξιοπρόσεκτη δεδομένου ότι αυτές οι ιδιότητες προέρχονται από μετρήσεις οργάνων 

και άλλα διαθέσιμα δεδομένα.  

2) Η εκπαίδευση με συνάρτηση κόστους NSE βελτιώνει τα αποτελέσματα σε όλα τα 

μοντέλα σε σύγκριση με τη συνάρτηση κόστους MSE. 

3) Υπάρχει στατιστική διαφορά ανάμεσα στο LSTM με στατικές εισόδους λεκάνης και 

στο EA-LSTM (διαφοροποιημένο LSTM). 

4) Κάποια από τα λάθη στα LSTM μοντέλα οφείλονται στην τυχαιότητα της 

διαδικασίας εκπαίδευσης. 

 

 
Εικόνα 24  

συναρτήσεις αθροιστικής πυκνότητας (CDF) για τιμές σύγκρισης με μέθοδο NSE για 6 συνδυασμούς 

μοντέλων για το seed111 και για τη μέση τιμή τους (ensemble) 
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Πίνακας 9  

Στατιστικές συγκρίσεις μοντέλων με χρήση Nash–Sutcliffe efficiency, οι καλύτερες τιμές είναι κοντά στο 1 

 

7.2  Σύγκριση με άλλα υδρολογικά μοντέλα (benchmarks) 

Σε αυτή την ενότητα γίνεται σύγκριση 447 λεκανών που έχουν διαθέσιμα αποτελέσματα 

από άλλα υδρολογικά μοντέλα σε σχέση με τις εκτελέσεις LSTM. Η πρώτη σύγκριση είναι 

σε σχέση με τα μοντέλα VIC και mHM που είναι βαθμονομημένα σε επίπεδο περιοχής. Η 

Εικόνα 25 απεικονίζει τα αποτελέσματα της σύγκρισης και φαίνεται ότι όλοι οι συνδυασμοί 

LSTM έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα η μέση και διάμεσος τιμή NSE 

για το EA-LSTM  για μία εκτέλεση και για τα 8 seeds είναι 0.67+-0.0006 (0.71) και 0.71+-

0.005 (0.74) αντίστοιχα. Σε αντιδιαστολή, το μοντέλο VIC είχε μέση τιμή για NSE 0.17 και 

διάμεσο 0.31. Το μοντέλο mHM είχε μέση τιμή 0.44 και διάμεσο 0.53. 

 

Η δεύτερη σύγκριση έγινε με τα υδρολογικά μοντέλα που βαθμονομήθηκαν σε ξεχωριστές 

λεκάνες. Πρόκειται για μια πιο ουσιαστική σύγκριση καθώς τα υδρολογικά μοντέλα 

συνήθως αποδίδουν καλύτερα όταν εκπαιδεύονται σε συγκεκριμένες λεκάνες. Η Εικόνα 26 

απεικονίζει τις συναρτήσεις αθροιστικής πυκνότητας (CDF) για τις τιμές NSE για όλα τα 

μοντέλα benchmark για 447 λεκάνες.  

 

 



52 Εφαρμογή και ανάλυση αποτελεσμάτων  

 

 
Εικόνα 25  

Σύγκριση 2 benchmark μοντέλων (VIC & mHM)  βαθμονομημένων σε περιοχή με τα μοντέλα LSTM με 

συναρτήσεις αθροιστικής πυκνότητας (CDF) της NSE  

 

 
Εικόνα 26  

Σύγκριση όλων των benchmark μοντέλων βαθμονομημένων σε λεκάνη με τα μοντέλα LSTM με συναρτήσεις 

αθροιστικής πυκνότητας (CDF) της NSE  
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Το κύριο αποτέλεσμα από τη διαδικασία σύγκρισης είναι ότι το μοντέλο EA-LSTM 

ξεπερνάει σε επιδόσεις όλα τα μοντέλα benchmark. Τα δύο καλύτερα υδρολογικά μοντέλα 

είναι το HBV (για το σύνολο n=100) και το mHM αλλά το EA-LSTM ξεπέρασε και τα δύο 

με σημαντική διαφορά. Οι αναλυτικές τιμές για όλες τις συγκρίσεις συμπεριλαμβανομένων 

και άλλων μεθόδων σύγκρισης φαίνονται στον Πίνακας 10. 

 

 
Πίνακας 10 

 Σύγκριση των μοντέλων LSTM (με στατικές εισόδους) & EA-LSTM για μέση τιμή μιας εκτέλεση (single) και 

για μέση τιμή συνόλου (ensemble) σε σχέση με μοντέλα benchmark. Τα VIC(basin) & mHM(basin) 

σχετίζονται με βαθμονόμηση σε επίπεδο λεκάνης ενώ τα VIC(CONUS) & mHM(CONUS) σε επίπεδο 

περιοχής. Το HBV(lower) είναι για το σύνολο n=1000 μη βαθμονομημένα και το HBV(upper) για σύνολο από 

n=100 βαθμονομημένα. Για το μοντέλο FUSE οι αριθμοί αφορούν διαφορετικές δομές. Τα στατιστικά 

στοιχεία είναι υπολογισμένα για την περίοδο επαλήθευσης για 447 κοινές λεκάνες. 

 

a Nash–Sutcliffe efficiency: (−∞,1]; καλές είναι οι τιμές κοντά στη μονάδα 

b α-NSE decomposition: (0,∞); καλές είναι οι τιμές κοντά στο μηδέν 

c β-NSE decomposition: (−∞,∞); καλές είναι οι τιμές κοντά στο μηδέν 

d Top 2 % peak flow bias: (−∞,∞); καλές είναι οι τιμές κοντά στο μηδέν 

e Bias of FDC midsegment slope: (−∞,∞); καλές είναι οι τιμές κοντά στο μηδέν 

f 30 % low flow bias: (−∞,∞); καλές είναι οι τιμές κοντά στο μηδέν 
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8 Συμπεράσματα 
 

Βασικό συμπέρασμα της διπλωματικής εργασίας είναι ότι τα νευρωνικά δίκτυα LSTM 

αποτελούν μια αξιοπρόσεκτη επιστημονική μέθοδο για τον τομέα της υδρολογίας και το 

μοντέλο βροχής απορροής. Επιπρόσθετα καταδείχθηκε ότι τα υπολογιστικά συστήματα και 

οι τεχνολογίες με χρήση κώδικα προσφέρουν αυτοματοποίηση και καθιστούν εφικτή την 

ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων για την εξήγηση φυσικών φαινομένων.  

 

Παράλληλα οι εκτελέσεις του αλγορίθμου φανερώνουν ότι τα LSTM μοντέλα μπορούν να 

δώσουν καλύτερα αποτελέσματα σε μεγάλη κλίμακα σε σύγκριση με παραδοσιακά φυσικά 

μοντέλα κάτι που ήταν ανέφικτο με τις απλές εφαρμογές νευρωνικών δικτύων στο 

παρελθόν. Είναι αξιοσημείωτο ότι επιπρόσθετες έρευνες έχουν επιδιώξει τη μελέτη της 

συμπεριφοράς των νευρώνων του LSTM με σκοπό την συσχέτιση της εσωτερικής δομής 

τους με πραγματικές φυσικές διεργασίες [13]. Τα αποτελέσματα τους είναι ενθαρρυντικά 

και ήδη η εσωτερική δομή και η λειτουργία τείνει να ερμηνευτεί με φυσικό τρόπο.  

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο εντοπισμός του μήκους χρονοσειράς που επηρεάζει 

το δίκτυο και ο βαθμός που αυτό συσχετίζεται με τις πραγματικές διακυμάνσεις σε ένα 

υδρολογικό έτος. Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η συσχέτιση των LSTM 

κελιών μνήμης με φυσικές καταστάσεις ενός υδρολογικού συστήματος όπως το χιόνι και η 

υγρασία εδάφους. Όπως είναι κατανοητό τέτοιου είδους προσπάθειες αναδεικνύουν ότι τα 

data driven νευρωνικά δίκτυα επεκτείνονται από τη λογική «μαύρου κουτιού» σε δίκτυα με 

φυσική σημασία. Παράλληλα φανερώνουν ότι ο συνδυασμός ισχυρών μοντέλων - όπως τα 

LSTM - με φυσική ερμηνεία από επιστήμονες της υδρολογίας μπορεί να οδηγήσει σε 

αξιόλογα αποτελέσματα. 

 

8.1 Εργασίες σε εξέλιξη 

Οι επιστημονικές μελέτες που είναι σε εξέλιξη για την χρήση LSTM νευρωνικών δικτύων 

ως λύση για το μοντέλο βροχής απορροής έχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Υπάρχουν 

εργασίες υπό υλοποίηση με σκοπό τον επιχειρησιακό έλεγχο υδρολογικών λεκανών ώστε 

να γίνεται πρόβλεψη των υδρολογικών γεγονότων, όπως η πιθανότητα πλημμύρας, σε 

ζωντανό χρόνο.  

 

Η Google διενεργεί μια τέτοια ερευνητική προσπάθεια για την περιοχή μελέτης Πάτνα της 

Ινδίας [48]. Πρόκειται για ένα πιλοτικό επιχειρησιακό μοντέλο στα πλαίσια της έρευνας της 

Google για την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης προς κοινό όφελος (AI for Social Good 

[49]). Το επιχειρησιακό εργαλείο ενημερώνει σε ζωντανό χρόνο τους κατοίκους περιοχών 

που βρίσκονται σε πιθανό κίνδυνο μέσω ειδοποιήσεων σε έξυπνες κινητές συσκευές. 

 

Τέτοιες ερευνητικές εργασίες καθορίζουν τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της 

υδρολογίας με χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Οι έγκαιρες προβλέψεις σε περιοχές 

με συχνά πλημμυρικά επεισόδια μπορούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές και να 

προετοιμάσουν κατάλληλα τις αρχές. 
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Εικόνα 27 

Ειδοποίηση σε ζωντανό χρόνο για πλημμύρα με βάση προβλέψεις επιχειρησιακού υδρολογικού μοντέλου 

στην περιοχή της Ινδίας 

 

8.2 Επεκτάσεις του αντικειμένου 

Όπως αναλύθηκε τα LSTM νευρωνικά δίκτυα ως εργαλείο για την μελέτη επιστημονικών 

φαινομένων προϋποθέτουν την χρήση βιβλιοθηκών λογισμικού και εκτέλεση κώδικα. 

Επέκταση της μελέτης που αναλύθηκε στην παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί η 

βιβλιοθήκη λογισμικού Neural Hydrology [50]. Ο κώδικας της παρούσας  διπλωματικής 

είναι ο πυρήνας πριν τη δημιουργία της Neural Hydrology.  Πρόκειται για βιβλιοθήκη 

λογισμικού της γλώσσας προγραμματισμού Python βασισμένη στην βιβλιοθήκη PyTorch 

για την εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων με επίκεντρο υδρολογικές εφαρμογές. Το 

συγκεκριμένο πακέτο λογισμικού έχει ως κεντρική ιδέα την ευκολία χρήσης νέων συνόλων 

δεδομένων, νέων αρχιτεκτονικών μοντέλου αλλά και διαφοροποιήσεων στα 

χαρακτηριστικά τους (πχ. επιλογή συνάρτησης κόστους). Φιλοδοξεί επίσης να προσφέρει τη 

δυνατότητα εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του κώδικα 

παρά μόνο χρήση αρχείων ρυθμίσεων. 

 



56 Συμπεράσματα  

 

 
Εικόνα 28 

Βιβλιοθήκη Python Neural Hydrology [50] 

 

Είναι αξιοσημείωτο το χαρακτηριστικό της επέκτασης της ανάλυσης του μοντέλου βροχής 

απορροής με άλλα CAMELS σύνολα δεδομένων από άλλες περιοχές και μελέτες. Εκτός 

από το σύνολο δεδομένων CAMELS για τις Η.Π.Α., στο οποίο βασίστηκε η παρούσα 

διπλωματική εργασία, πλέον υπάρχουν αντίστοιχα σύνολα δεδομένων για τη Μεγάλη 

Βρετανία [51] και για τη Χιλή [52]. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εισαγωγής και νέων 

συνόλων δεδομένων CAMELS εφόσον είναι διαθέσιμα. 

 

Επιπρόσθετα η βιβλιοθήκη Neural Hydrology περιέχει αρκετές ακόμη παραλλαγές του 

LSTM μοντέλου όπως το CudaLSTM που χρησιμοποιεί την LSTM υλοποίηση της PyTorch 

με σκοπό την αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής Cuda με χρήση GPU για παράλληλους 

υπολογισμούς. Άλλη ενδιαφέρουσα υλοποίηση είναι το μοντέλο MTS-LSTM (Multiple 

Timescales LSTM) [53] που στοχεύει στον υπολογισμό σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες 

με αποδοτικότερο τρόπο. 
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8.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Συμπερασματικά η παρούσα διπλωματική εργασία κατέδειξε τη δυναμική της χρήσης 

LSTM νευρωνικών δικτύων στον τομέα της υδρολογίας. Με βάση τις εξελίξεις στις 

σχετικές τεχνολογίες, τις βιβλιοθήκες λογισμικού και τις αρχιτεκτονικές, αξίζει η 

διερεύνηση εφαρμογής του μοντέλου σε περιοχές έρευνας της Ελλάδας. Μια πιθανή 

πρόκληση θα ήταν η δημιουργία ενός συνόλου δεδομένων CAMELS για την Ελλάδα 

συνδυάζοντας υδρομετεωρολογικές μετρήσεις και τιμές απορροής των υδρολογικών 

λεκανών.  

 

Πιθανές πηγές δεδομένων ίσως είναι υπηρεσίες όπως η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 

(ΕΜΥ), το Εθνικό Αστεροσκοπείο (NOA), η Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και 

Μετεωρολογικής Πληροφορίας (ΕΤΥΜΠ), η ΕΥΔΑΠ και άλλοι φορείς που συμμετέχουν 

στη συλλογή σχετικών δεδομένων. Επιπρόσθετα απαιτείται η χρήση και ανάλυση 

γεωλογικών δεδομένων για τις υδρολογικές λεκάνες. Άλλες πηγές δεδομένων μπορεί να 

είναι οι βάσεις δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος (EEA) όπως η 

Waterbase - Water Quantity [54] και τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής οδηγίας WFD (Water 

Framework Directive) [55]. Τέτοιου είδους δεδομένα έχουν αναλυθεί με αξιοσημείωτα 

αποτελέσματα σε σχετικές μελέτες όπως η ανάλυση της χρήση υδάτινων πόρων σε 

Ευρωπαϊκή κλίμακα (N. Zal, G. Bariamis, A. Zachos, E. Baltas, and M. Mimikou, Use of 

Freshwater Resources in Europe 2002-2014 –o. December. 2017) [56]. 

 

Καταλήγοντας ο απώτερος σκοπός των προτάσεων για μελλοντική έρευνα είναι η ανάπτυξη 

επιχειρησιακών εργαλείων σε τοπικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο για την άμεση ειδοποίηση και 

ενημέρωση του κοινού σε πραγματικό χρόνο. 

 



58 Συμπεράσματα  

 



Κεφάλαιο 9             59    

 

 

9 Bibliography 
[1] F. Kratzert, D. Klotz, C. Brenner, K. Schulz, and M. Herrnegger, “Rainfall-runoff 

modelling using Long Short-Term Memory (LSTM) networks,” Hydrol. Earth Syst. 

Sci., 2018, doi: 10.5194/hess-22-6005-2018. 

[2] PyTorch, “PyTorch documentation - PyTorch master documentation,” PyTorch, 

2019. . 

[3] N. Addor, A. J. Newman, N. Mizukami, and M. P. Clark, “The CAMELS data set: 

Catchment attributes and meteorology for large-sample studies,” Hydrol. Earth Syst. 

Sci., 2017, doi: 10.5194/hess-21-5293-2017. 

[4] G. Van Rossum, Python2.7 tutorial. 1995. 

[5] A. Chaudhary, K. S. Chouhan, J. Gajrani, and B. Sharma, “Deep Learning With 

PyTorch,” 2020. 

[6] S. Haykin, “Neural networks: a comprehensive foundation by Simon Haykin,” The 

Knowledge Engineering Review. 1999. 

[7] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, “Long Short-Term Memory,” Neural Comput., 

1997, doi: 10.1162/neco.1997.9.8.1735. 

[8] C. Olah, “Understanding LSTM Networks [Blog],” Web Page, 2015. 

[9] K. Beven, Rainfall-Runoff Modelling: The Primer: Second Edition. 2012. 

[10] T. U. S. E. P. A. EPA, “An Overview of Rainfall-Runoff Model Types,” Athens, 

Georgia, 2017. 

[11] S. Uhlenbrook, S. Roser, and N. Tilch, “Hydrological process representation at the 

meso-scale: The potential of a distributed, conceptual catchment model,” 2004, doi: 

10.1016/j.jhydrol.2003.12.038. 

[12] T. M. Daniell, “Neural networks. Applications in hydrology and water resources 

engineering,” 1991. 

[13] F. Kratzert, M. Herrnegger, D. Klotz, S. Hochreiter, and G. Klambauer, 

“NeuralHydrology – Interpreting LSTMs in Hydrology,” in Lecture Notes in 

Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and 

Lecture Notes in Bioinformatics), 2019. 

[14] G. J. Bowden, G. C. Dandy, and H. R. Maier, “Input determination for neural 

network models in water resources applications. Part 1 - Background and 

methodology,” J. Hydrol., 2005, doi: 10.1016/j.jhydrol.2004.06.021. 

[15] F. Kratzert, D. Klotz, M. Herrnegger, A. K. Sampson, S. Hochreiter, and G. S. 

Nearing, “Toward Improved Predictions in Ungauged Basins: Exploiting the Power 

of Machine Learning,” Water Resour. Res., 2019, doi: 10.1029/2019WR026065. 

[16] US Geological Survey, “National Water Information System: Web Interface,” 

Drainage area of 671 sites, 2018. . 

[17] A. J. Newman, N. Mizukami, M. P. Clark, A. W. Wood, B. Nijssen, and G. Nearing, 

“Benchmarking of a physically based hydrologic model,” J. Hydrometeorol., 2017, 

doi: 10.1175/JHM-D-16-0284.1. 

[18] “Sacramento Soil Moisture Accounting Model (SAC-SMA),” in Encyclopedia of 

Hydrological Sciences, 2005. 

[19] A. J. Newman et al., “Development of a large-sample watershed-scale 

hydrometeorological data set for the contiguous USA: Data set characteristics and 

assessment of regional variability in hydrologic model performance,” Hydrol. Earth 

Syst. Sci., 2015, doi: 10.5194/hess-19-209-2015. 

[20] M. Abadi et al., “TensorFlow: A system for large-scale machine learning,” 2016. 

[21] S. Van Der Walt, S. C. Colbert, and G. Varoquaux, “The NumPy array: A structure 

for efficient numerical computation,” Comput. Sci. Eng., 2011, doi: 



60 Bibliography  

 

10.1109/MCSE.2011.37. 

[22] W. McKinney, “Data Structures for Statistical Computing in Python,” 2010, doi: 

10.25080/majora-92bf1922-00a. 

[23] F. Pedregosa et al., “Scikit-learn: Machine learning in Python,” J. Mach. Learn. Res., 

2011. 

[24] J. D. Hunter, “Matplotlib: A 2D graphics environment,” Comput. Sci. Eng., 2007, 

doi: 10.1109/MCSE.2007.55. 

[25] N. D. Lane et al., “Torch - A modular machine learning software library,” Sensors 

(Switzerland), 2016. 

[26] S. Tokui et al., “Chainer,” 2019, doi: 10.1145/3292500.3330756. 

[27] V. L. Harper and V. L. Harper, “Theano,” in Oxford Research Encyclopedia of 

Classics, 2015. 

[28] S. A. Alasadi and W. S. Bhaya, “Review of data preprocessing techniques in data 

mining,” J. Eng. Appl. Sci., 2017, doi: 10.3923/jeasci.2017.4102.4107. 

[29] S. B. Kotsiantis and D. Kanellopoulos, “Data preprocessing for supervised leaning,” 

Int. J. …, 2006, doi: 10.1080/02331931003692557. 

[30] J. W. Grzymala-Busse and M. Hu, “A comparison of several approaches to missing 

attribute values in data mining,” 2001, doi: 10.1007/3-540-45554-X_46. 

[31] W. Vogt, “Interquartile Range (IQR),” in Dictionary of Statistics & Methodology, 

2015. 

[32] C. M. Teng, “Correcting Noisy Data,” Proc 16th Int. Conf Mach. Learn., 1999. 

[33] B. Chizi and O. Maimon, “Dimension Reduction and Feature Selection,” in Data 

Mining and Knowledge Discovery Handbook, 2009. 

[34] Ευστάθιος Γ. Κύρκος, Επιχειρηματική Ευφυΐα & Εξόρυξη Δεδομένων. 2015. 

[35] E. Frank and I. H. Witten, “Making better use of global discretization,” 1999. 

[36] E. P. Maurer, A. W. Wood, J. C. Adam, D. P. Lettenmaier, and B. Nijssen, “A long-

term hydrologically based dataset of land surface fluxes and states for the 

conterminous United States,” J. Clim., 2002, doi: 10.1175/1520-

0442(2002)015<3237:ALTHBD>2.0.CO;2. 

[37] H. F. Lins, “USGS Hydro-Climatic Data Network 2009 (HCDN–2009),” U.S. Geol. 

Surv., 2012. 

[38] P. Thornton, M. Thornton, B. Mayer, N. Wilhelmi, Y. Wei, and R. Cook, “Daymet: 

daily surface weather on a 1 km grid for North America, 1980-2012,” Oak Ridge 

National Laboratory, http://daymet.ornl.gov/ (last access: 15 July 2013). 2012. 

[39] Y. Xia et al., “Continental-scale water and energy flux analysis and validation for the 

North American Land Data Assimilation System project phase 2 (NLDAS-2): 1. 

Intercomparison and application of model products,” J. Geophys. Res. Atmos., 2012, 

doi: 10.1029/2011JD016048. 

[40] C. H. B. PRIESTLEY and R. J. TAYLOR, “On the Assessment of Surface Heat Flux 

and Evaporation Using Large-Scale Parameters,” Mon. Weather Rev., 1972, doi: 

10.1175/1520-0493(1972)100<0081:otaosh>2.3.co;2. 

[41] J. A. Falcone, “GAGES II (Geospatial Attributes of Gages for Evaluating 

Streamflow) summary report,” 2011. 

[42] A. Collette et al., “HDF5 for Python,” H5py, 2014. . 

[43] Y. A. LeCun, L. Bottou, G. B. Orr, and K. R. Müller, “Efficient backprop,” Lect. 

Notes Comput. Sci. (including Subser. Lect. Notes Artif. Intell. Lect. Notes 

Bioinformatics), 2012, doi: 10.1007/978-3-642-35289-8-3. 

[44] X. Liang, D. P. Lettenmaier, E. F. Wood, and S. J. Burges, “A simple hydrologically 

based model of land surface water and energy fluxes for general circulation models,” 

J. Geophys. Res., 1994, doi: 10.1029/94jd00483. 

http://daymet.ornl.gov/


Κεφάλαιο 9             61    

 

[45] M. P. Clark et al., “Framework for Understanding Structural Errors (FUSE): A 

modular framework to diagnose differences between hydrological models,” Water 

Resour. Res., 2008, doi: 10.1029/2007wr006735. 

[46] O. Rakovec et al., “Diagnostic Evaluation of Large-Domain Hydrologic Models 

Calibrated Across the Contiguous United States,” J. Geophys. Res. Atmos., 2019, doi: 

10.1029/2019JD030767. 

[47] J. Seibert, M. J. P. Vis, E. Lewis, and H. J. van Meerveld, “Upper and lower 

benchmarks in hydrological modelling,” Hydrological Processes. 2018, doi: 

10.1002/hyp.11476. 

[48] T. A. Sella Nevo (Senior Software Engineer/Google Research, “An Inside Look at 

Flood Forecasting,” 2019. https://ai.googleblog.com/2019/09/an-inside-look-at-flood-

forecasting.html. 

[49] Google, “AI for Social Good.” https://ai.google/social-good. 

[50] F. Kratzert, “Neural Hydrology,” Using Neural Networks in Hydrology, 2020. 

https://neuralhydrology.github.io/. 

[51] G. Coxon et al., “CAMELS-GB: hydrometeorological time series and landscape 

attributes for 671 catchments in Great Britain,” Earth Syst. Sci. Data, 2020, doi: 

10.5194/essd-12-2459-2020. 

[52] C. Alvarez-Garreton et al., “The CAMELS-CL dataset: Catchment attributes and 

meteorology for large sample studies-Chile dataset,” Hydrol. Earth Syst. Sci., 2018, 

doi: 10.5194/hess-22-5817-2018. 

[53] M. Gauch, F. Kratzert, D. Klotz, G. Nearing, J. Lin, and S. Hochreiter, “Rainfall–

runoff prediction at multiple timescales with a single long short-term memory 

network,” arXiv. 2020, doi: 10.5194/hess-2020-540. 

[54] European Environment Agency, “Waterbase - Water Quantity,” 2020. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/waterbase-water-quantity-12. 

[55] European Environment Agency, “WISE Water Framework Directive Database.” 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-4. 

[56] N. Zal, G. Bariamis, A. Zachos, E. Baltas, and M. Mimikou, Use of Freshwater 

Resources in Europe 2002-2014 – An assessment based on water quantity accounts. 

ETC/ICM Technical Report 1/2017, no. December. 2017. 

 

https://ai.googleblog.com/2019/09/an-inside-look-at-flood-forecasting.html
https://ai.googleblog.com/2019/09/an-inside-look-at-flood-forecasting.html
https://ai.google/social-good
https://neuralhydrology.github.io/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/waterbase-water-quantity-12
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-4

