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POVZETEK
Od samega začetka človekovega obstoja poskušamo ljudje z različnimi modeli
napovedovati vreme, saj smo zelo odvisni od le-tega. Sprva je bilo napovedovanje
vremena v povojih in so bile napovedi zelo netočne. Skozi stoletja se je tehnika
napovedovanja močno izboljšala in sedaj so napovedi točne tudi za 10 dni vnaprej, v
kolikor meteorologi dnevno spremljajo gibanje ciklonov in anticiklonov. Napovedi morajo
dnevno prilagajati glede na izmerjene meritve, saj lahko drugače pri napovedi zelo
zgrešijo.
V Sloveniji se z napovedovanjem vremena ukvarja Agencija Republike Slovenija za okolje,
ki je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Vreme napovedujejo s pomočjo
numeričnega mezo-meteorološkega modela ALADIN/SI. Pri svojem delu uporabljajo
mrežo meteoroloških postaj, ki so razpršene po vsej Sloveniji, kar omogoča natančne
napovedi.
Vremenska napoved velikokrat vsebuje frazem »možne so posamezne nevihte ali plohe«.
Ker gre za zelo pomembna vremenska pojava, sem se odločil preveriti, ali je možno s
strojnim učenjem na osnovi podatkov iz ene lokalne meteorološke postaje napovedati
posamezne nevihte za krajše časovno obdobje.
Ustvaril sem 35 modelov, s katerimi sem poskusil ugotoviti, ali je možna napoved
spremembe vremena v danem trenutku ter ali je možno napovedovati nevihte za nekaj ur
vnaprej. Prav tako sem preveril, katere nove neodvisne spremenljivke in katere
klasifikacijske metode napovedo spremembo vremena z najvišjo klasifikacijsko točnostjo.
Ugotovil sem, da najboljše rezultate za napovedovanje v danem trenutku dajeta metodi
sloneči na klasifikacijskih drevesih in klasifikacijskih pravil. Za napoved spremembe
vremena za nekaj ur vnaprej, pa je najboljša metoda najbližjih sosedov. Analiza točnosti
dobljenih modelov pokaže, da se s podatki iz ene lokalne vremenske postaje ne da
ustrezno napovedovati nevihte za več kot štiri ure vnaprej.
Ključne besede: napovedovanje vremena, spremembe vremena, meteorologija,
meteorološka postaja, strojno učenje, analiza časovnih vrst, klasifikacijska metoda
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SUMMARY
PREDICTING WEATHER CHANGES BASED ON DATA FROM A SINGLE
METEOROLOGICAL STATION
From the very beginning of human existence, we are trying to predict weather with
different models, because various aspects of our lives are related to it. In early history,
weather models were underdeveloped and lead to inaccurate forecasts. Over the
centuries, the forecasting techniques improved significantly and now weather forecast is
very accurate for 10 days ahead, as far as meteorologists are monitoring daily movements
of cyclones and anticyclones. Forecasts should be adjusted according to daily
measurements; otherwise they can be very inaccurate.
In Slovenia, the weather forecast is being provided by the Agency of the Republic of
Slovenia for the Environment. It is the body within the Ministry of Agriculture and the
Environment. They forecast the weather with the help of the numerical mesometeorological model ALADIN/SI. They use a network of meteorological stations that are
scattered all over Slovenia, which makes the weather forecasts very accurate.
When we check weather forecast, we can often read, that there is a possibility of
individual thunderstorms or showers. Due to the high interest in these phenomena, I
decided to verify if it is possible to predict the storm for a short period of time in advance
with machine learning based on the data from a single local meteorological station.
I have created 35 different models, with which I have tried to find out, if it is possible to
predict weather changes in real time or for few hours in advance. I also checked, which
new independent variables and classification methods predict weather changes with the
highest classification accuracy. I get the best results with two methods based on
classification trees and classification rules for storm prediction in real time. Nearest
neighbors method gives the best results for predicting weather in advance for 1, 2 or 4
hours. The analysis of the model accuracies shows that we cannot appropriately predict
storms for more than four hours in advance with the data from a single local
meteorological station.
Key words: weather forecasting, weather changes, meteorology, meteorological station,
machine learning, time series analysis, classification method
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1

UVOD

Človek je že od samega začetka močno odvisen od vremena, zato si želi napovedati,
kakšno vreme bo v prihodnjih dneh.
Napovedovanje vremena je skozi dolgo človeško zgodovino zelo napredovalo. Ljudje so že
pred pojavom prvih civilizacij znali do neke mere predvidevati vreme in se posledično
pripraviti na pričakovane spremembe le-tega. Napovedovanje vremena se je preko stoletij
vse bolj izpopolnjevalo, saj so k temu pripomogla odkritja dejavnikov, ki vplivajo na
spremembo vremena. Zgodovina meteorologije se je začela z razvojem tehnologije – s
pričetkom opravljanja prvih meritev in napovedovanja sprememb vremena na podlagi
pridobljenih rezultatov. Tudi merilne naprave so se sčasoma izpopolnile, kar je tudi razlog,
da je današnja vremenska napoved dosti natančnejša od takratne.
Vremenske napovedi so danes zelo točne, predvsem tiste, ki napovedujejo vreme za
bližnjo prihodnost. Vremenska napoved je precej zanesljiva za 10 oziroma 14 dni, čeprav
se stopnja natančnosti s časovno oddaljenostjo manjša. Vremena za prihodnjih 10 dni ni
tako težko napovedati, vendar je vse te dni potrebno natančno spremljati vreme in
upoštevati napoved za vsak dan posebej. Vse od dneva desetdnevne napovedi je ob
pojavu nepričakovanih vremenskih sprememb potrebno upoštevati le-te in napoved temu
primerno prilagoditi.
V območju Srednje in Južne Evrope se lahko na napovedi večinoma zanesemo, saj nam
podnebje omogoča dokaj natančno napovedovanje. Najtočnejša je lahko napoved za isti
ali naslednji dan, medtem ko je za več dni vnaprej že manj natančna. Prav tako bodo
najtočnejše napovedi za točno določen kraj oziroma merilno postajo, kjer so bile
opravljene meritve.
Za napovedovanje vremena sem uporabil strojno učenje. Pri strojnem učenju model
oziroma računalnik na podlagi izkušenj (npr. preteklih podatkov) pridobi ustrezno znanje,
s katerim je nato sposoben odgovoriti na zastavljeno vprašanje.
Namen diplomske naloge je ugotoviti, kateri izmerjeni atributi vplivajo na spremembo
vremena.
Cilj diplomske naloge je s pomočjo izmerjenih podatkov narediti model, ki je sposoben
predvideti ali se v krajšem časovnem obdobju obeta kakšna vremenska motnja.
Raziskovalno vprašanje se glasi: »Ali je možno s pomočjo podatkov iz ene
meteorološke postaje pravilno napovedati večjo spremembo vremena?«. Na vprašanje
bom poskusil odgovoriti s pomočjo modela, ki bo iz izmerjenih podatkov določil, ali je bila
večja sprememba vremena. Z njim bom preveril, ali je možno napovedati spremembo
vremena, ki se bo zgodila v kratkem.
Izdelava diplomskega dela obsega študijo ustrezne literature, zbiranje podatkov s
pomočjo meteorološke postaje, analizo teh podatkov s pomočjo analize časovnih vrst in
1

izdelavo modelov, ki skušajo s čim višjo točnostjo napovedati, ali se bo v bližnji
prihodnosti zgodila sprememba vremena. Modeli so izdelani s pomočjo različnih metod za
strojno učenje. Med njimi sem izbral najboljšega na osnovi primerjave njihove
klasifikacijske točnosti.
Diplomsko delo je sestavljeno iz štirih delov. V uvodu sem razložil namen in cilje naloge
ter opredelil raziskovalno vprašanje.
V drugem delu sem teoretično definiral meteorologijo, strojno učenje in analizo časovnih
vrst. V tem delu sem prav tako razložil posamezne spremenljivke, ki sem jih uporabil pri
izdelavi samega modela.
V tretjem delu sem analiziral podatke, ki sem jih dobil iz meteorološke postaje Žalec. S
pomočjo teh podatkov sem ugotovil, kateri podatki vplivajo na spremembo vremena in
izdelal model, s katerim sem preveril, ali je bila zaznana sprememba vremena.
V sklepnem delu sem podal ugotovitve diplomske naloge.

2
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VREMENOSLOVJE IN NAPOVEDOVANJE VREMENA

V tem poglavju je potrebno opredeliti ključne elemente, ki so bili uporabljeni v diplomski
nalogi. Pojmi opredeljeni v tem poglavju so povzeti po delu Osnove meteorologije za
naravoslovce in tehnike, ki je izšla pri DMFA leta 2007, avtorjev J. Rakovec in T. Vrhovec.

2.1

METEOROLOGIJA

Meteorologija ali vremenoslovje je znanost o ozračju, ki proučuje pojave v ozračju, jih
opisuje, razlaga in raziskuje vremenske procese z namenom napovedovanja vremena.
Veje meteorologije:
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

dinamična meteorologija razlaga dogajanja v ozračju z uporabo splošnih zakonov
dinamike, prilagojenih za ozračja. Z obravnavo sil, gibanj, energijskih prehodov in
drugih procesov razlaga vzroke za gibanje zraka in z njim povezane vremenske
spremembe;
fizikalna meteorologija se ukvarja s termodinamiko ozračja, s sevanjem, z dogajanji v
oblakih in med oblačnimi delci, z električnimi in optičnimi pojavi v ozračju in podobno;
klimatologija opisuje in proučuje klimo s pomočjo podatkov o vremenskih stanjih v
dolgoletnih obdobjih. To je sorazmerno stara veda. Skuša razložiti klimo v preteklosti
in jo napovedovati za bodočnost;
prognostična meteorologija napoveduje vreme. Na osnovi istočasnih opazovanj
spremlja vremenska dogajanja nad velikim delom zemeljske površine in omogoča
vremenske napovedi glede na premike in dogajanja v zraku;
satelitska in radarska meteorologija za meritve uporabljata satelite in radarje;
biometeorologija proučuje vpliv meteoroloških parametrov na rastline, živali in
človeka;
medicinska meteorologija proučuje zdravstvene odzive človeka na vreme in njegove
možnosti za ohranitev zdravja ob različnih pogojih;
agrometeorologija se uporablja za opravila v kmetijstvu ali planiranje trajnih nasadov;
letalska in pomorska meteorologija z nasveti pomagata v vsakdanjem prometu in
prispevata k skrbi za večjo varnost;
gradbena meteorologija svetuje glede energetsko primerne gradnje hiš v različnih
klimatskih predelih.

Meteorologija proučuje in opisuje dogajanja v ozračju, predvsem tista, ki sooblikujejo
vreme. Dogajanja opisuje z različnimi spremenljivkami, nekatere so izmerjene, druge
izračunane.
Izmerjene spremenljivke so: temperatura zraka, vlaga, zračni tlak, padavine, hitrost vetra,
smer vetra.
Izračunane spremenljivke so: temperatura rosišča, temperatura občutka mraza, indeks
vročine.
3

2.1.1 Temperatura zraka
Temperaturo zraka merimo s termometrom. Izrazimo jo lahko s Kelvini (K), stopinjami
Celzija (°C) ali stopinjami Fahrenheita (°F). Razmerje med posameznimi enotami je:
1K = -272,15 °C izračunano po formuli: °C = K − 273,15


1K = -457,87 °F izračunamo po formuli: °F = K − 273,15 ∗  + 32


1 °C = 33,8 °F izračunano po formuli: °F = °C ∗  + 32
Pri meritvi temperature je potrebno poskrbeti, da sta temperaturi termometra in zraka čim
bolj enaki. Poskrbeti je potrebno, da termometer meri toploto le z zrakom in da je v
termičnem ravnotežju z njim. Pri meritvah mora biti termometer nameščen v beli
meteorološki hišici 2 m nad tlemi, saj se s tem zmanjša vplive sončnega sevanja. Prav
tako je potrebno poskrbeti za ustrezen pretok zraka okrog termometra in doseči
stacionarno stanje. Temperatura se mora ustaliti.
Med meritvijo mora biti opazovalec tako daleč, da z dihanjem ali toploto, prijemanjem ali s
svojim infrardečim sevanjem ne vpliva na meritve.
Za merjenje temperature zraka se je nekoč največ uporabljal živosrebrni termometer,
vendar ga danes zaradi strupenosti živega srebra nadomeščajo drugi, kot so termometri z
obarvanim alkoholom, bimetalni, uporovni in termistorski termometri.
V avtomatskih meteoroloških postajah lahko za meritve temperature poleg uporovnih in
termistorskih termometrov uporabljajo tudi meritve drugih, od temperature odvisnih,
fizikalnih količin. Nekateri termometri merijo le trenutno stanje temperature, drugi pa
beležijo stanje neprestano. Beleženje temperature je lahko analogno, grafično ali
številčno, digitalno.
S posebnimi termometri lahko merimo tudi minimalno in maksimalno temperaturo zraka v
nekem časovnem intervalu.
2.1.2 Vlaga
Vodna para je vidna plinasta primes zraka z molsko maso 18 kg/kmol. Vlažnost zraka
opredelimo kot vsebnost vodne pare v zraku in jo lahko podajamo in merimo na različne
načine.
Osnovni način za izražanje vlažnosti zraka je gostota vodne pare – absolutna vlaga. Delni
tlak vodne pare oziroma absolutno vlago določamo na podlagi podatkov izmerjenih s
psihometrom. Iz delnega tlaka vodne pare lahko izračunamo specifično in relativno vlago
ter temperaturo rosišča.
Ta je v zraku neposredno težko določljiva, zato vlažnost zraka izražamo tudi kot delni tlak
vodne pare e (parni tlak, v mbar ali hPa), kot specifično vlago q (koncentracija vodne pare
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v zraku, v g/kg) ali kot razmerje mešanosti r (razmerje med maso vodno pare in maso
suhega zraka, v g/kg).
Relativna vlaga f je razmerje med dejanskim parnim tlakom in nasičenim parnim tlakom
pri dani temperaturi zraka izražena v odstotkih.
Relativno vlago lahko merimo neposredno z različnimi higrometri. Te naprave so narejene
tako, da z njimi merimo nekatere lastnosti snovi, ki se spreminjajo z relativno vlago (npr.
spreminjanje dolžine vlaken las, električna prevodnost, dielektričnost nekaterih snovi).
Povezava med lastnostmi snovi in relativno vlago je pogosto nelinearna. Lastnosti snovi se
namreč drugače spreminjajo pri povečevanju kot pri zmanjševanju vlažnosti zraka.
Meritve relativne vlage s higrometri posledično niso natančne.
Inštrument, ki grafično beleži potek relativne vlage, se imenuje higrograf. Pri njem
merimo spremembe dolžine pramena razmaščenih las zaradi spremembe relativne vlage.
Higrometre je potrebno umerjati s psihometričnimi meritvami.
2.1.3 Temperatura rosišča
Temperatura rosišča Td je temperatura, pri kateri postane zrak nasičen, to pomeni, da
postane zrak 100 % vlažen. Temperaturo rosišča dobimo, če vlažen zrak ohlajamo z
delnim tlakom vodne pare. Pri določen temperaturi postane zrak nasičeno vlažen, delni
tlak vodne pare pa enak nasičenemu parnemu tlaku.
Če se temperatura še naprej znižuje, se nasičen parni tlak še naprej znižuje in iz zraka se
začne izločati vodna para v tekoči ali trdni obliki. Na jedrih aerosola nastanejo drobne
oblačne ali meglene kapljice. Pri temperaturah, ki so daleč pod lediščem, začno nastajati
tudi ledeni kristali, pri temperaturah, le malo pod lediščem pa nastajajo podhlajene
oblačne ali meglene kapljice.
Temperatura rosišča se uporablja za izražanje količine vode v zraku: če sta temperatura
zraka in temperatura rosišča le-tega blizu, potem je vlaga blizu nasičenja. Temperaturo
rosišča lahko izmerimo tako, da postopno ohlajamo zrcalo, dokler se na njem ne začne
izločati rosa (rosiščni higrometer). Pri nizkih temperaturah rosišča (pod 0 °C) se na
predmetih pojavi slana.
2.1.4 Indeks vročine
Indeks vročine zaznamo poleti. Višja kot sta temperatura zraka in relativna vlaga, višji je
indeks vročine.
2.1.5 Temperatura občutka mraza
Občutek mraza zaznamo pozimi na izpostavljenem delu kože in sicer zaradi toka hladnega
zraka. Višja kot je hitrost vetra, hitreje človeško telo zgublja temperaturo. Zaradi občutka
mraza nas lahko zebe, čeprav glede na temperaturo zraka tega ne bi pričakovali.
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2.1.6 Zračni tlak ali zračni pritisk
Zračni tlak je v ozračju posledica sile teže vsega zraka nad merilnim mestom.
Enota za pritisk je Pascal (Pa), v meteorologiji pa se najpogosteje uporablja enota 1 hPa
=100 Pa, kar pogosto poimenujemo kar milibar (1 mbar). Povprečna vrednost na
morskem nivoju je 1013,25 mbar (kar imenujemo normalni zračni tlak). Najbolj se
spreminja z nadmorsko višino (pri majhnih višinah za 10 mbar na 10 m), spreminja pa se
tudi zaradi vremenskih procesov ali časovne razlike in termodinamičnih vplivov.
Zračni tlak navadno merimo z živosrebrnim barometrom. To je vezna posoda, kjer je en
krak odprt navzgor, v drugem, zaprtem in evakuiranem, pa je živo srebro. Teža stolpca
živega srebra uravnoteži težo zraka.
760 mm visok stolpec živega srebra ustreza normalnemu zračnemu tlaku. Tlak določamo
tako, da odmerimo višino med gladinama živega srebra in jo pomnožimo z gostoto le-tega
in lokalnim gravitacijskim pospeškom.
2.1.7 Padavine
Padavine so vse oblike kondenzirane vodne pare, ki se na površju Zemlje ali v njenem
ozračju pojavi v tekočem ali trdnem stanju. Lahko se pojavijo neposredno na površju
Zemlje, na predmetih na njej, ali pa v oblakih, iz katerih padajo na zemeljsko površino. So
del vodnega kroga in ustvarjajo zaloge sveže vode na planetu. Poznamo dve obliki
padavin: tiste, ki nastajajo v bližini zemeljske površine ali na njej, in tiste, ki padajo iz
oblakov.
V diplomski nalogi se bomo osredotočili na te, ki padajo iz oblakov.
Poznamo več vrst padavin glede na vzrok nastanka:
•

•

•

Konvekcijske padavine nastanejo, če se površje segreje, zrak pa se hitro dviga v
ozračje in se adiabatno ohlaja (porablja se del toplotne energije). Vlaga se začne
izločati (kondenzirati) in nastanejo padavine, za katere so značilni kratkotrajni in
intenzivni nalivi. Iz konvektivnih oblakov navadno nastanejo poletne nevihte, ki so
pogosto lokalno omejene, saj so konvektivni oblaki horizontalno omejeni v svojem
obsegu;
Ciklonske padavine so značilne za območje zmernega pasu in nastanejo ob prehodu
tople in hladne fronte, ko se mora lažji topli zrak, dvigniti nad hladnega, kar povzroča
kondenzacijo in padavine. Padajo iz nepretrganih plasti oblakov in to iz altostratusov,
nimbostratusov in stratusov;
Orografske padavine nastanejo, kadar vetrovi dvignejo vlažen zrak čez gorske
pregrade (orografske ovire). Zrak se ohlaja in posledica tega so padavine. Največ
padavin je na vseh območjih, kjer vlažne zračne mase naletijo na izrazitejša gorska
pobočja – obronki Julijskih Alp.
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2.1.8 Hitrost vetra
Hitrost vetra je vektorska količina s tremi komponentami v lokalnem ortogonalnem
koordinatnem sistemu. V meteorologiji so komponentne hitrosti večinoma označene z u, v
in w.
Veter merimo z anemometri. Včasih eksplicitno merimo vsako komponento vetra posebej,
bolj pogosta pa je meritev vetra le v horizontalni smeri. Tedaj določimo veter v lokalnem
polarnem koordinatnem sistemu. Določimo smer in hitrost vetra. Hitrost vetra izražamo v
metrih na sekundo (m/s).
Meritve hitrosti vetra so zapletene. Hitrost premikanja zraka je določena kot pot, ki jo
opravi zrak v časovni enoti. Ker je zrak neviden, je težko slediti njegovemu premikanju. Za
meteorološke meritve se navadno uporablja anemometer z Robinsonovim križem. Na
vertikalno os so vrtljivo nasajeni trije ali štirje kraki, na katerih so nameščene votle
polkrogle ali stožci. Zaradi neenakega upora na vbočeni in izbočeni strani krogel se pojavi
navor in križ se prične vrteti: večja je hitrost vetra, hitreje se vrti. Anemometre navadno
umerijo v vetrovnih tunelih, v katerih je znana hitrost toka zraka.
2.1.9 Smer vetra
Smer vetra v meteorologiji določamo vedno po smeri, iz katere piha veter. Smer severnika
je izhodišče koordinatnega sistema (0° ali 360°), ostale smeri pa se vrtijo v negativni
smeri (v smeri urinega kazalca). Vzhodnik je 90°.
Meritev smeri vetra na meteoroloških merilnih postajah se opravljajo z vetrokazom,
praviloma na višini 10 m nad tlemi. Na vodoravno palico sta pritrjena krilo in konica
(utež). Palica je uravnotežena in horizontalno vrtljiva na vertikalni osi. Krilo, pritrjeno na
palico, se obrača z vetrom, na nasprotni strani palice pa konica kaže smer, iz katere piha
veter.
2.1.10 Sunek vetra in smer sunka vetra
Sunek vetra je najvišja izmerjena hitrost v nekem časovnem intervalu. Ameriška
meteorološka skupnost definira sunek vetra kot nenadno hitro zvišanje hitrost vetra.
Smer sunka vetra je smer, iz katere prihaja sunek vetra.
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3

STROJNO UČENJE

Definicijo in metode strojnega učenja sem povzel po delu Machine Learning and Data
Mining: Introduction to Principles and Algorithms, ki je izšla pri Horwood Publishing
Limited leta 2007, avtorjev I. Kononenko in M. Kukar.

3.1

DEFINICIJA STROJNEGA UČENJA

Strojno učenje je področje umetne inteligence, ki je v zadnjih dvajsetih letih doživela
neverjeten napredek. To se odraža v številnih komercialnih in brezplačnih sistemih za
strojno učenje, ki se uporabljajo v industriji, medicini, ekonomiji, ekologiji, financah, ali
tehničnih znanosti. Strojno učenje se uporablja za analizo podatkov, podatkovno
rudarjenjem in odkrivanje znanja v podatkovnih bazah, samodejnega generiranja baz
znanja za ekspertne sisteme, idr.
Osnovno načelo strojnega učenje je samodejno modeliranje temeljih procesov, ki so
ustvarili zbrane podatke. Rezultat učenja iz podatkov so pravila, funkcije, relacije,
verjetnostna porazdelitev, odločitvena pravila, regresijska drevesa … Modeli predstavljajo
podatke in se jih lahko uporablja za lažje odločanje pri enakih osnovnih procesih (npr.
napovedovanje, diagnosticiranje, nadzor, preverjanje in simuliranje).
Metode za strojno učenje delimo na metode za nenadzorovano učenje ter metode za
nadzorovano učenje.

3.2

METODE STROJNEGA UČENJA

Metode strojnega učenja razlikujemo glede na način, kako se pridobljeno znanje
uporablja:
•
•
•
•
•
•

klasifikacije,
regresija,
relacije,
povezovanje,
združevanje,
(diferencialne) enačbe.

Klasifikacija: Metode strojnega učenja se najpogosteje uporabljajo za klasifikacijo.
Strojno učenje uporabljamo za izdelavo klasifikatorjev. Glavna naloga klasifikatorjev je
določiti razred, v katerega naj bi bil predmet, ki ga preučujemo, vključen.
Za določitev razreda, mora klasifikator opisovati neko funkcijo. To funkcijo se lahko nauči
iz podatkov, ali pa se jo določi vnaprej. Podatki so sestavljeni iz učnih podatkov, ki
opisujejo rešene pretekle probleme. Naloga učnega algoritma je, da se iz te množice
učnih podatkov nauči različne funkcije, pravila, ki jih lahko nato uporabi za reševanje
novih primerov.
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Najpogostejši klasifikatorji so:
•

•

•

•
•

•

•
•

odločitvena drevesa in pravila (v kontekstu klasifikacije tudi klasifikacijska drevesa in
pravila): algoritmi za izgradnjo odločitvenih dreves in pravil lahko izbirajo atribute in
ustrezne podmnožice njihovih vrednosti glede na kvaliteto in jih uporabijo za izgradnjo
kot gradniki. Posledično so sestavljeni iz enega ali več razredov. Ko opazimo nov
primer, ga klasificiramo s pomočjo ustreznega pravila;
(naivni) Bayes: naloga Bayesovega klasifikatorja je, da glede na podane vrednosti
novega primera izračuna pogojno verjetnost za vse razrede. Bayesovska klasifikacija
zmanjša pričakovano napako in je v tem smislu najbolj optimalna. Naivni Bayes
predvideva pogojne neodvisnosti atributov v razredu. Ta domneva navadno zagotovi
ustrezne ocene pogojnih verjetnosti, ki so potrebne za klasifikacijo še tako majhnih
podatkov. Implementacija naivnega Bayesa predvideva, da so uporabljeni samo
diskretni atributi, zaradi česar je potrebna predčasna diskretizacija vseh atributov;
Bayesovske mreže: generalizacija naivnega Bayesa so Bayesovske mreže. Uporabljajo
aciklične grafe, ki predstavljajo povezave med atributi in razredi. Pogojne odvisnosti so
implicitno predpostavljene med vozlišči, ki niso neposredno povezani. Topologija
Bayesovske mreže je lahko podana vnaprej, ali pa se jo nauči iz podatkov. Pogojne
odvisnosti so prav tako naučene iz podatkov. Aciklična topologija grafov zagotavlja
uspešno računanje pogojnih odvisnosti za vse razrede. Bayesovske mreže se prav tako
lahko uporabljajo za modeliranje verjetnostne porazdelitve;
CN2: učni algoritem za indukcijo klasifikacijskih odločitvenih pravil. Zasnovan je tako,
da deluje tudi takrat, ko testni podatki niso povsem točni;
klasifikator najbližjega soseda: v najenostavnejši obliki klasifikator k-najbližjega soseda
ustvarja bazo znanja s shranjevanjem vseh naučenih podatkov. Ko dodamo nov
primer za klasifikacijo, shranjeni podatki služijo temu, da se poišče nekaj
najpodobnejših učnih primerov. Nov primer je označen z novim razredom, ki
prevladuje med najbližjimi sosedi. Število k je navadno majhno liho število (5 ali 7);
Support vector machines (SVM): razviti so bili v 90. Letih prejšnjega stoletja in so med
najbolj točnimi približki diskriminatnim funkcijam. SVM je večparameterska
optimizacijska metoda;
linearna diskriminantna funkcija: naloga učnega algoritma je poiskati funkcijo g tako,
da minimizira napako klasifikacije učnih primerov;
nevronske mreže: algoritem nevronskih mrež posnema biološke nevronske mreže in se
omejuje na najenostavnejše elemente nevronskih funkcij, z namenom povzetka
vhodov in normaliziranja izhodov.
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Regresija: Imamo množico objektov (učnih primerov), ki so opisani z različnimi atributi.
Atributi so neodvisne opazovane spremenljivke. Naloga je določitev vrednosti odvisne
neopazovane ponavljajoče se spremenljivke objekta, ki ga opazujemo.
Najpogostejši regresijski napovedovalci so:
•

•
•
•

regresijsko drevo: algoritmi za gradnjo regresijskega drevesa so podobni algoritmom
za izdelavo odločitvenega drevesa. Glede na kvaliteto, se izberejo atributi in
podmnožice njihovih vrednosti, ki so glavni kriteriji za gradnjo posameznih vozlišč.
Vozlišča drevesa predstavljajo atribute, veje drevesa predstavljajo vrednosti
posameznih atributov in listi pa posledice pravil napovedovanja, ki se ustvarjajo iz
verjetnostnih vrednosti preostalih neuporabljenih atributov;
linearna regresija: namen je določiti funkcijo, ki vrednosti atributov preslika v realno
število. Pri tem morajo biti vsi atributi zvezni;
lokalno utežena regresija: je podobna klasifikatorju najbližjega soseda uporabljenem
za regresijo;
nevronske mreže za regresiranje: enostavni izračunljivi elementi so organizirani v
večplastne kaskade: vhodna plast, ena ali več skritih plasti in izhodna plast. Naloga
učnega algoritma je ugotoviti uteži na povezavah med nevroni, tako da je regresijska
napaka najmanjša.

Relacije: Relacije so generalizacija diskretnih funkcij. Za razliko diskretnih funkcij, ni ene
same odvisne diskretne spremenljivke (razreda) in vse spremenljivke so obravnavane
enako. Včasih imajo nekatere spremenljivke neznane vrednosti in jih želimo napovedati. V
nekaterih primerih imajo vse spremenljivke znane vrednosti in želimo samo preveriti, ali
relacija za določeno vrednost drži.
(Diferencialne) enačbe: Med modeliranjem problemov pogosto naletimo na mere
različnih, povezanih in odvisnih procesov. Z učnimi sistemi enačb poskušamo le-te
odvisnosti podrobno opisati. Enak sistem enačb se lahko uporablja za simulacije in
napovedovanje. Navadno imamo opravka z resničnimi vrednosti teh spremenljivk,
numeričnih relacij in odvisnosti.
Za učenje enačb je lahko njihova struktura podana vnaprej v obliki poznavanja ozadja
oziroma mora učni algoritem razbrati njihovo strukturo iz podatkov, kot tudi ustreznih
koeficientov. Za modeliranje dinamičnih sistemov, ki se stalno spreminjajo skozi čas,
morajo biti sistemi parcialnih diferencialnih enačb zmožni te spremembe zaznati. Naloga
učnega algoritma je spoznati sistem enačb, ki je tako enostaven (v smislu enačbe) kot
natančen (glede na vhodne podatke).
Algoritem za ugotavljanje zakonitosti enačb se uporablja v meteorologiji za modeliranje
vremenskih podatkov, ekologiji, za modeliranje bioloških podsistemov in v strojništvu za
modeliranje tehničnih in dinamičnih procesov.
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Gručenje: Gručenje ali razvrščanje v skupine (angl. clustering) sodi med tehnike
nenadzorovanega učenja. Je drugačno od klasifikacije in regresije, saj je podan samo opis
atributov primerov, brez nadzorovanih ciljev. Naloga učnega algoritma je določiti skladne
gruče učnega algoritma. Gručenje je zelo pogosto v naravoslovju, analizi procesov,
psihologiji sociologiji in ekonometriji.
Število gruč je lahko podano, kot del znanja, ali pa jih ugotovi učni algoritem. Naloga
učnega algoritma je torej ugotovitev relativno majhnega števila skladnih gruč, ki so
podmnožica podobnih primerov. Najpomembnejše merilo je podobnost in je najbolj
pomembna za uspešne in razumljive gruče.
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4

ANALIZA ČASOVNIH VRST

S pomočjo časovnih vrst lahko spremljamo spremembe pojava v odvisnosti od časa.
Prikazuje nam časovno dinamiko pojava, kar nam lahko pomaga pri oceni razvoja pojava
v prihodnosti. Ocena prihodnosti pojava ni povsem točna, zato velja, da prihodnost
napovedujemo z določenim tveganjem.
Analiza časovnih vrst temelji na predpostavki, da so bili vsi podatki izmerjeni v enakih
časovnih intervalih in ima dva glavna cilja: identificirati naravo pojava, ki ga predstavljajo
opazovanja, in napovedovanje prihodnjih vrednosti spremenljivke časovne vrste. Za
dosego obeh ciljev je potrebno opazovati vzorec skozi čas. Ko enkrat ugotovimo vzorec, si
lahko te podatke uspešno razložimo in jih nato povežemo z drugimi podatki. S pomočjo
ugotovljenega vzorca lahko poskusimo napovedati prihodnje dogodke.
Z namenom lažjega napovedovanja prihodnjih dogodkov, časovno vrsto razčlenimo na
(Doba, 2013):
•

•
•

•

trend, ki prikazuje osnovno smer razvoja pojava, ki ga opazimo šele po več letih
opazovanja. Pojavi brez trenda so redki. Večina pojavov ima trend naraščanja. Primer
je npr. globalno segrevanje ozračja;
periodična nihanja se pojavljajo na krajša, navadno enako dolga časovna obdobja
(vsak dan, vsak mesec, …). Primer je dnevna sprememba temperature;
ciklična nihanja so dolgoročna nihanja okoli trenda. Njihova dolžina in oblika nista
stalni kot pri periodičnih nihanjih. To je npr. spremljanje temperature v določenem
letnem času v obdobju nekaj let;
nepravilna nihanja ali slučajni vplivi povzročajo le manjše odklone od osnovne smeri
razvoja in so posledica posebnih, enkratnih dejavnikov. Primer so nevihte, pri katerih
temperatura ne pada v skladu s pričakovanji. Padec temperature je skokovit in to za
več stopinj.

Trend lahko določimo z dvema metodama (Doba, 2013):
•

•

prostoročna metoda: v grafikon vrišemo časovno vrsto in nato linijo, ki se časovni vrsti
dobro prilega in poteka med točkami, ki se nanašajo na podatke o pojavu v nekem
času. Linija je lahko premica ali krivulja;
analitična metoda (metoda najmanjši kvadratov): odkloni od trenda so v posameznih
časovnih enotah lahko pozitivni ali negativni, njihova vsota pa je enaka nič. Pri tej
metodi je postavljena zahteva, da mora biti vsota kvadratov odklonov časovne vrste
od trenda minimalna. Linearni trend se uporablja takrat, ko pojav narašča ali
enakomerno nazaduje in je opredeljen z linearno funkcijo:
 =+
 =  ! "
 = # $% ! "
 = č
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5
IZDELAVA MODELA ZA NAPOVEDOVANJE SPREMEMBE
VREMENA S POMOČJO PODATKOV IZ ENE METEOROLOŠKE
POSTAJE
Model za napovedovanje spremembe vremena bom naredil s pomočjo podatkov iz
avtomatske meteorološke postaje Žalec, ki je v zasebni lasti. Vremenska postaja Žalec se
nahaja na severovzhodnem delu Žalca, na nadmorski višini 255 metrov. Postaja je tipa
Davis Vantage Pro 2, v kateri je na višini dveh metrov postavljen oddajnik za merjenje
temperature in vlage. Na dodatnem nosilcu se nahaja dežemer, ki je pritrjen na glavno
stojalo in je dovolj odmaknjen od ostalih objektov, kar omogoča pravilno merjenje
padavin. Zaradi občasnih snežnih padavin v zimskih mesecih, je dežemer ogrevan.
Anemometer se nahaja na strehi na višini 10 metrov.
Slika 1: Avtomatska meteorološka postaja Žalec

Vir: Jerin Jernej (2012)

Arhiv podatkov, ki sem jih uporabil pri izdelavi modela, se začne 20. 12. 2009, ob 02:10
zjutraj. Uporabil bom podatke od 20. 12. 2009, od 02:10, pa do 05. 07. 2013, do 16:30.
Do 20. 8. 2011, do 20:00 ure, so se podatki zajemali s 5 minutnim intervalom. Od takrat
naprej pa se zapisujejo z minutnim intervalom. Meteorološka postaja meri naslednje
parametre: datum in čas zajema meritve, temperaturo zraka, relativno vlaga, relativni
zračni tlak, relativno količino padavin, hitrost vetra, smer vetra, sunek vetra, smer sunka
vetra, indeks vročine in indeks temperature vlažnosti vetra.
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5.1

PRVOTNA ANALIZA PODATKOV

Za izdelavo modela je bilo potrebno podatke najprej analizirati. Množico podatkov sem
omejil na 3 letne čase: pomlad, poletje in jesen, saj je v teh mesecih največ
nepričakovanih vremenskih motenj, ki jih z izdelanim modelom želim napovedati.
Nepričakovana vremenska motnja nastane in se konča v roku nekaj ur, kar otežuje njeno
napovedovanje vnaprej. Pri izdelavi modela me je zanimalo, kaj se dejansko dogaja pred
vremensko motnjo in kako bi lahko napravil ustrezen model, ki bi bil sposoben to
vremensko motnjo napovedati. Pregledal sem celo množico podatkov in našel primere,
kjer bi bila lahko vremenska motnja. Preveril sem jih s pomočjo radarskih slik, ki sem jih
dobil na Agenciji Republike Slovenije za okolje, in ugotovil, da sem vremenske motnje
pravilno določil. Ob pregledu podatkov in pri preverjanju izbranih domnevnih vremenskih
motenj s pomočjo radarskih slik sem ugotovil, da ob vremenski motnji temperatura hitro
pade (navadno v eni uri), vlažnost v tem času hitro naraste, dogajanje pa spremlja
močnejši veter. Nato se pojavijo kratkotrajne, a silovite padavine. Proti koncu vremenske
motnje je zračni tlak najvišji.
V diplomskem delu je v nadaljevanju predstavljeno nekaj primerov neviht v obdobju od
2010 do 2012, ki sem jih odkril pri prvotni analizi podatkov. Pri vsaki nevihti je iz
grafikonov razvidno nihanje temperature in vlažnosti zraka, sprememba hitrosti vetra ter
sprememba zračnega tlaka. Radarski sliki odbojnosti padavin in grafikon spremembe
količine padavin pa potrjujejo, da je bila v tem času resnično nevihta.
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4. 7. 2010
Grafikon 1: Dnevno nihanje temperature zraka, vlažnosti in hitrosti vetra

00:00:00
01:00:00
02:00:00
03:00:00
04:00:00
05:00:00
06:00:00
07:00:00
08:00:00
09:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Zunanja temperatura

Zunanja vlaga

Hitrost vetra

Vir: lasten
Grafikon 2: Dnevno nihanje zračnega tlaka
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1014,5

Zračni tlak

Vir: lasten

Iz grafikona 1 lahko razberemo, da je bila na ta dan najnižja temperatura 17 °C in
najvišja vlažnost 92 % v jutranjih urah. Nato je temperatura preko dneva rasla, najvišjo
temperaturo smo izmerili ob 13:35, ko je znašala 30,3 °C. Vlažnost zraka je preko dneva
padla, najnižjo vlažnost smo izmerili ob 13:30 in sicer 49 %. Takrat se je začel pojavljati
močnejši veter, zaradi česar se je temperatura zraka začela postopoma nižati, vlažnost pa
je začela naraščati. Nato lahko opazimo, da je v približno eni uri temperatura
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zraka naglo padla na 22,2 °C, medtem ko je vlažnost zraka poskočila na 80 %. Po
izmerjeni najnižji popoldanski temperaturi, se je začela ponovno postopoma dvigati,
vlažnost zraka pa spuščati. Zaradi nenadnih sprememb temperature, vlažnosti in ob
sočasnem pojavu vetra pričakujemo, da se je okrog 14. ure zgodila vremenska motnja.
Iz grafikona 2 lahko razberemo, da je po 11:00 uri začel zračni tlak padati. Okoli 13:20 je
začel rasti, najvišji zračni tlak pa je merilna naprava izmerila ob 14:25 in sicer 1017,6
mbar. Tudi ta grafikon potrjuje našo domnevo o vremenski motnji.
Slika 2: Radarska slika odbojnosti padavin ob 14:00

Vir: ARSO (2013)
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Slika 3: Radarska slika odbojnosti padavin ob 14:10

Vir: ARSO (2013)

Sliki 2 in 3 predstavljata odbojnost padavin ob 13:50 in 14:00. Opazimo lahko, da je bila
na področju merilne postaje opazna motnja.
Grafikon 3: Dnevno nihanje padavin
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Količina padavin

Vir: lasten

Z grafikonom 3 smo potrdili našo domnevo o vremenski motnji, saj lahko opazimo, da je
merilna naprava zaznala padavine ob 14:05, nekaj minut po tem, ko se je začela
temperatura zraka spuščati, vlaga pa naraščati. S pomočjo tega grafikona lahko zagotovo
potrdim, da je bila 4. 7. 2010 nevihta.
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25. 4. 2011
Grafikon 4: Dnevno nihanje temperature zraka, vlažnosti in hitrosti vetra
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Grafikon 5: Dnevno nihanje zračnega tlaka
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Zračni tlak

Vir: lasten

Iz grafikona 4 lahko razberemo, da sta bili najnižja temperatura 9,7 °C in najvišja vlažnost
94 % v jutranjem času. Preko dneva se je pričela temperatura zraka dvigovati, najvišja
izmerjena temperatura je bila ob 16:05 in sicer 21,8 °C. Najnižjo vlažnost smo izmerili ob
16:15, ko je bila 47 %. Temperatura zraka se je nato začela počasi spuščati vse do 19:20,
ko je bila 18,8 °C. Po tem času so se pojavili močnejši vetrovi, najvišjo izmerjeno hitrost
smo izmerili ob 19:30, ko so merilne naprave izmerile hitrost vetra 20,8 km/h.
Temperatura zraka se je v dobri uri spustila iz 18,8 °C na 11,7 °C, vlažnost
18

zraka pa se je dvignila iz 55 % na 85 %. Sklepamo lahko, da je bila v tem času prisotna
vremenska motnja.
Na grafikonu 5 je prikazano nihanje zračnega tlaka. Med 16:00 in 19:00 uro je bil zračni
tlak približno 1014 mbar, nato pa se je po 19:30 uri naglo dvignil iz 1014,8 mbar na 1017
mbar. Predpostavimo lahko, da je bila v tem času vremenska motnja.
Slika 4: Radarska slika odbojnosti padavin ob 19:50

Vir: ARSO (2013)
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Slika 5: Radarska slika odbojnosti padavin ob 20:00

Vir: ARSO (2013)

Sliki 4 in 5 predstavljata odbojnost padavin ob 20:00 in 20:10. Opazimo lahko, da je bila
na področju meteorološke postaje zaznana visoka odbojnost padavin.
Grafikon 6: Dnevno nihanje padavin
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Količina padavin

Vir: lasten

S pomočjo grafikona 6 lahko potrdimo domnevo, da je bila 25. 4. 2011 nevihta, saj lahko
razberemo, da so okoli 20:00 ure merilne naprave zaznale prve padavine. S pomočjo
20

prejšnjih grafikonov (grafikona 4 in 5) smo ugotovili, da je bil takrat zaznan nagel padec
temperature, nagla rast vlage, obenem pa se je pojavil močnejši veter. Iz vseh zbranih
podatkov lahko trdim, da je bila 25. 4. 2011 nevihta.
•

14. 5. 2011
Grafikon 7: Dnevno nihanje temperature zraka, vlažnosti zraka in hitrosti vetra
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Grafikon 8: Dnevno nihanje zračnega tlaka
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Zračni tlak

Vir: lasten

Na grafikonu 7 lahko vidimo, da sta bili najnižja izmerjena temperatura 11,5 °C in najvišja
vlažnost 90 % v jutranjem času. Preko dneva se je temperatura zraka dvigovala. Najvišja
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izmerjena temperatura je bila ob 15:30, ko je znašala 26,9 °C. Vlažnost zraka se je preko
dneva nižala in najnižja vlažnost zraka je bila 40 % ob 15:30. Nato je začela temperatura
zraka postopoma padati, vlažnost zraka pa naraščati, pojavil se je močnejši veter. Ob
16:05 je bila temperatura zraka še 26,4 °C, nakar je v približno eni uri padla na 19 °C.
Vlažnost zraka se je v tem času dvignila iz 41 na 70 %. Merilna naprava je najmočnejši
veter zaznala ob 16:50 in sicer 21,9 km/h. Domnevamo lahko, da se je v tem času
pojavila vremenska motnja.
Iz grafikona 8 lahko vidimo, da je zračni tlak preko dneva postopoma padal, vendar se je
med 16:30 in 17:25 uro dvignil iz 1013 mbar na 1013,5 mbar.
Slika 6: Radarska slika odbojnosti padavin ob 16:50

Vir: ARSO (2013)
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Slika 7: Radarska slika odbojnosti padavin ob 17:00

Vir: ARSO (2013)

Na slikah 6 in 7 lahko vidimo odbojnost padavin ob 16:50 in 17:00 uri. Opazimo lahko, da
je bila na področju meteorološke postaje visoka odbojnost padavin. S pomočjo prejšnjih
grafikonov (grafikona 7 in 8), lahko sklepamo, da je bila v tem času vremenska motnja.
Grafikon 9: Dnevno nihanje padavin
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Količina padavin

Vir: lasten

S pomočjo grafikona 9 lahko zagotovo potrdim, da je bila 14. 5. 2011 nevihta, saj so
merilne naprave okrog 17:00 ure zaznale padavine. Iz grafikonov 7 in 8 ter slik 6 in 7 smo
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ugotovili, da je bil takrat zelo nagel padec temperature, dvig vlažnosti, obenem pa so
merilne naprave zaznale močnejši veter.
•

4. 5. 2012
Grafikon 10: Dnevno nihanje temperature zraka, vlažnosti in hitrosti vetra
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Grafikon 11: Dnevno nihanje zračnega tlaka
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Zračni tlak

Vir: lasten

S pomočjo grafikona 10 lahko ugotovimo, da sta bili najnižja temperatura 10,8 °C in
najvišja vlažnost 95 % izmerjeni v jutranjem času. Opazimo lahko, da se je temperatura
preko dneva dvignila, najvišja izmerjena temperatura je bila 21,8 °C ob 15:30 uri. Najnižja
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vlažnost je bila izmerjena ob 15:28, ko je bila 56 %. S pojavom močnejših vetrov, se je
temperatura zraka začela postopoma zniževati, medtem ko se je vlažnost začela počasi
dvigovati. Ob 17:40 je bila izmerjena temperatura še 19,4 °C, nato pa je v približno 45
minutah padla na 14,4 °C. Vlažnost zraka se je v tem času spremenila iz 68 na 84 %.
Najvišjo hitrost vetra je merilna naprava zaznala ob 17:52 in sicer 22,5 km/h. Sklepamo
lahko, da je bila v tem času vremenska motnja, saj je prišlo do velike spremembe v
temperaturi zraka ob prisotnosti močnejšega vetra.
Iz grafikona 11 je razvidno, kako je dopoldan zračni pritisk počasi rastel, nato je po 10. uri
začel padati do najnižje točke 1005,3 mbar, ki jo je dosegel ob 17:18 uri. Potem se je ob
17:53 strmo dvignil do 1006,9 mbar. Sklepamo lahko, da je prišlo do neke motnje, saj se
ob nenadnih vremenskih motnjah navadno zračni tlak dvigne.
Slika 8: Radarska slika odbojnosti padavin ob 17:50

Vir: ARSO (2013)
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Slika 9: Radarska slika odbojnosti padavin ob 18:00

Vir: ARSO (2013)

S pomočjo slik 8 in 9 lahko vidimo, kakšna je bila odbojnost padavin med 17:50 in 18:00
uro. Opazimo lahko, da je bila na področju merilne postaje visoka odbojnost padavin,
zaradi česar lahko sklepamo, da je bila vremenska motnja.
Grafikon 12: Dnevno nihanje padavin

00:00:00
00:56:00
01:52:00
02:48:00
03:44:00
04:40:00
05:36:00
06:32:00
07:28:00
08:24:00
09:20:00
10:16:00
11:12:00
12:08:00
13:04:00
14:00:00
14:56:00
15:52:00
16:48:00
17:44:00
18:40:00
19:36:00
20:32:00
21:28:00
22:24:00
23:20:00

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Količina padavin

Vir: lasten

S pomočjo grafikona 12 lahko potrdimo našo domnevo, da je bila 4. 5. 2012 nevihta, saj
lahko vidimo, da je merilna postaja okoli 18:00 ure zaznala padavine.
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•

7. 10. 2012
Grafikon 13: Dnevno nihanje temperature zraka, vlažnosti in hitrosti vetra
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Grafikon 14: Dnevno nihanje zračnega tlaka
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Zračni tlak

Vir: lasten

S pomočjo grafikona lahko ugotovimo, da je bila zjutraj najnižja izmerjena temperatura
10,7 °C in najvišja vlažnost 95 %. Preko dneva se je temperatura zraka dvigovala in
najvišja izmerjena temperatura je bila ob 14:42 in sicer 24,1 °C. Najnižja izmerjena
vlažnost je bila 54 % in sicer ob 14:36. Na grafu lahko opazimo, da je celo popoldne pihal
močnejši veter, kar je povzročilo postopno padanje temperature zraka. Ob 18:11 je bilo še
vedno 20 °C, nato pa je v približno eni uri temperatura padla na 15 °C. Vlažnost zraka se
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je v tem času dvignila iz 67 na 87%. Najvišja hitrost vetra je bila 29 km/h in sicer ob
18:18. Predvidevamo lahko, da je šlo za neko vremensko motnjo.
Iz grafikona 14 je razvidno, da je zračni tlak skozi ves dan postopoma padal do 17:45, ko
je bil 1008,9 mbar, nato pa se je naglo zvišal. Najvišji zračni tlak je bil 1013,4 mbar,
zmerjen ob 18:42.
Slika 10: Radarska slika odbojnosti padavin ob 18:10

Vir: ARSO (2013)
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Slika 11: Radarska slika odbojnosti padavin ob 18:20

Vir: ARSO (2013)

Sliki 10 in 11 prikazujeta odbojnost padavin med 18:10 in 18:20 uro. Vidimo lahko, da je
bila na področju meteorološke postaje visoka odbojnost padavin.
Grafikon 15: Dnevno nihanje padavin
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Količina padavin

Vir: lasten

S pomočjo grafikona 15 lahko zagotovo trdim, da je bila 7. 10. 2012 nevihta, saj je okoli
18:00 ure merilna postaja zaznala padavine, iz grafikona 13 pa smo lahko ugotovili, da je
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med tem časom, ob prisotnosti močnejšega vetra, temperatura zraka drastično padla,
vlažnost zraka pa se je dvignila.

5.2

PRIPRAVA PODATKOV

Izdelavo modela sem začel tako, da sem v Microsoft Excel 2010 ustvaril novo tabelo z
imenom Celota, v katero sem vnesel izmerjene vrednosti vremenskih podatkov za
obdobja:
•

od 21. 3. 2010 do 20. 12. 2010,

•

od 21. 3. 2011 do 20. 12. 2011,

•

od 21. 3. 2012 do 20. 12. 2012 in

•

od 21. 3. 2013 do 5. 7. 2013

V tabeli Celota torej ni podatkov za zimske mesece, saj v tem času običajno ni neviht.
Meritve za obdobje od 21. 3. 2013 do 5. 7. 2013 predstavljajo testne podatke, meritve za
ostala obdobja pa predstavljajo učne podatke.
Ker so spremenljivke v tabeli Celota izmerjene vsako minuto oziroma na vsakih 5 minut,
sem izračunal vrednosti neodvisnih spremenljivk za vsako uro na naslednji način:
•

povprečna vrednost (pet spremenljivk): povprečna temperatura zraka, povprečna
vlaga zraka, povprečni zračni tlak, povprečna hitrost vetra, povprečne padavine, ki
sem jih izračunal z excelovo funkcijo average;

•

vrednostni standardnega odklona (pet spremenljivk): standardni odklon temperature
zraka, standardni odklon vlage zraka, standardni odklon zračnega tlaka, standardni
odklon povprečne hitrosti vetra, standardni odklon padavin, ki sem jih izračunal z
excelovo funkcijo stdev;

•

sprememba v zadnji uri (pet spremenljivk): sprememba temperature zraka,
sprememba vlage zraka, sprememba zračnega tlaka, sprememba hitrosti vetra in
sprememba padavin. Izračunal sem razliko vrednosti med posameznimi meritvami in
nato vsoto razlik v eni uri z excelovo funkcijo sum.

Dodatno sem s pomočjo radarskih slik na vsako polno uro določil odvisno spremenljivko –
nevihta. V kolikor je bilo iz radarske slike razvidno, da se je v opazovani uri zgodila
nevihta, sem vrednost označil z da, v nasprotnem primeru z ne.
Pridobljene podatke sem vnesel v sedem parov učnih in testnih tabel, v katerih so bile
odčitane urne vrednosti neodvisnih spremenljivk in odvisne spremenljivke nevihta. Vsaka
učna množica vsebuje 19800 podatkov, vsaka testna pa 2561 podatkov. Iz radarskih slik
sem ugotovil, da je bila v učnih podatkih nevihta v 110 primerih, v 19690 primerih pa je ni
bilo. V testnih podatkih je bila nevihta v 19 primerih, v 2542 pa je ni bilo.

30

•

ModelUraPovprecje1012, ModelUraPovprecje13: datum in ura, povprečna vrednost
vseh petih izračunanih neodvisnih spremenljivk in odvisna spremenljivka nevihta;

•

ModelUraStandardniOdklon1012, ModelUraStandardniOdklon13: datum in ura,
vrednost standardnega odklona vseh petih izračunanih neodvisnih spremenljivk in
odvisna spremenljivka nevihta;

•

ModelUraSprememba1012, ModelUraSprememba13: datum in ura, sprememba vseh
petih izračunanih neodvisnih spremenljivk in odvisna spremenljivka nevihta;

•

ModelUraStandardniOdklonSprememba1012,
ModelUraStandardniOdklonSprememba13: datum in ura, vrednost standardnega
odklona in sprememba vrednosti vseh desetih izračunanih neodvisnih spremenljivk in
odvisna spremenljivka nevihta;

•

ModelUraStandardniOdklonPovprecje1012,
ModelUraStandardniOdklonPovprecje13:
datum in ura, vrednost standardnega odklona in povprečna vrednost vseh desetih
izračunanih neodvisnih spremenljivk ter odvisna spremenljivka nevihta;

•

ModelUraPovprecjeSprememba1012, ModelUraPovprecjeSprememba13: datum in ura,
povprečna vrednost in sprememba vrednosti vseh desetih izračunanih neodvisnih
spremenljivk ter odvisna spremenljivka nevihta;

•

ModelUra1012Original, ModelUra13Original: datum in ura, vrednost standardnega
odklona, povprečna vrednost in sprememba vrednosti vseh petnajstih izračunanih
neodvisnih spremenljivk in odvisna spremenljivka nevihta.

Poleg teh sedmih parov učnih in testnih tabel sem ustvaril še po 7 parov učnih in testnih
tabel za napovedovanje nevihte za 1 uro, 2 uri, 4 ure in 8 ur naprej, skupaj 28 parov:
•

ModelUraPovprecje10121Ura, ModelUraPovprecje131Ura,: datum in ura, povprečna
vrednost vseh petih izračunanih neodvisnih spremenljivk in odvisni spremenljivki
nevihta ter nevihta1ura;

•

ModelUraStandardniOdklon10121Ura, ModelUraStandardniOdklon131Ura: datum in
ura, vrednost standardnega odklona vseh petih izračunanih neodvisnih spremenljivk
ter odvisni spremenljivki nevihta in nevihta1ura;

•

ModelUraSprememba10121Ura, ModelUraSprememba131Ura: datum in ura,
sprememba vseh petih izračunanih neodvisnih spremenljivk in odvisni spremenljivki
nevihta ter nevihta1ura;

•

ModelUraStandardniOdklonSprememba10121Ura,
ModelUraStandardniOdklonSprememba131Ura: datum in ura, vrednost standardnega
odklona in sprememba vrednosti vseh desetih izračunanih neodvisnih spremenljivk ter
odvisni spremenljivki nevihta in nevihta1ura;
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•

ModelUraStandardniOdklonPovprecje10121Ura,
ModelUraStandardniOdklonPovprecje131Ura: datum in ura, vrednost standardnega
odklona in povprečna vrednost vseh desetih izračunanih neodvisnih spremenljivk in
odvisni spremenljivki nevihta ter nevihta1ura;

•

ModelUraPovprecjeSprememba10121Ura,
ModelUraPovprecjeSprememba131Ura:
datum in ura, povprečna vrednost in sprememba vrednosti vseh desetih izračunanih
neodvisnih spremenljivk ter odvisni spremenljivki nevihta in nevihta1ura;

•

ModelUra1012Original1Ura, ModelUra13Original1Ura: datum in ura, vrednost
standardnega odklona, povprečna vrednost in sprememba vrednosti vseh petnajstih
izračunanih neodvisnih spremenljivk in odvisni spremenljivki nevihta ter nevihta1ura;

•

ModelUraPovprecje10122Uri, ModelUraPovprecje132Uri,: datum in ura, povprečna
vrednost vseh petih izračunanih neodvisnih spremenljivk ter odvisni spremenljivki
nevihta in nevihta2uri;

•

ModelUraStandardniOdklon10122Uri, ModelUraStandardniOdklon132Uri: datum in ura,
vrednost standardnega odklona vseh petih izračunanih neodvisnih spremenljivk in
odvisni spremenljivki nevihta ter nevihta2uri;

•

ModelUraSprememba10122Uri,
ModelUraSprememba132Uri:
datum
in
ura,
sprememba vseh petih izračunanih neodvisnih spremenljivk ter odvisni spremenljivki
nevihta in nevihta2uri;

•

ModelUraStandardniOdklonSprememba10122Uri,
ModelUraStandardniOdklonSprememba132Uri: datum in ura, vrednost standardnega
odklona in sprememba vrednosti vseh desetih izračunanih neodvisnih spremenljivk in
odvisni spremenljivki nevihta ter nevihta2uri;

•

ModelUraStandardniOdklonPovprecje10122Uri,
ModelUraStandardniOdklonPovprecje132Uri: datum in ura, vrednost standardnega
odklona in povprečna vrednost vseh desetih izračunanih neodvisnih spremenljivk ter
odvisni spremenljivki nevihta in nevihta2uri;

•

ModelUraPovprecjeSprememba10122Uri,
ModelUraPovprecjeSprememba132Uri:
datum in ura, povprečna vrednost in sprememba vrednosti vseh desetih izračunanih
neodvisnih spremenljivk in odvisni spremenljivki nevihta ter nevihta2uri;

•

ModelUra1012Original2Uri, ModelUra13Original2Uri: datum in ura, vrednost
standardnega odklona, povprečna vrednost in sprememba vrednosti vseh petnajstih
izračunanih neodvisnih spremenljivk ter odvisni spremenljivki nevihta in nevihta2uri;

•

ModelUraPovprecje10124Ure, ModelUraPovprecje134Ure,: datum in ura, povprečna
vrednost vseh petih izračunanih neodvisnih spremenljivk in odvisni spremenljivki
nevihta ter nevihta4ure;
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•

ModelUraStandardniOdklon10124Ure, ModelUraStandardniOdklon134Ure: datum in
ura, vrednost standardnega odklona vseh petih izračunanih neodvisnih spremenljivk
ter odvisni spremenljivki nevihta in nevihta4ure;

•

ModelUraSprememba10124Ure, ModelUraSprememba134Ure: datum in ura,
sprememba vseh petih izračunanih neodvisnih spremenljivk in odvisni spremenljivki
nevihta ter nevihta4ure;

•

ModelUraStandardniOdklonSprememba10124Ure,
ModelUraStandardniOdklonSprememba134Ure: datum in ura, vrednost standardnega
odklona in sprememba vrednosti vseh desetih izračunanih neodvisnih spremenljivk ter
odvisni spremenljivki nevihta in nevihta4ure;

•

ModelUraStandardniOdklonPovprecje10124Ure,
ModelUraStandardniOdklonPovprecje134Ure: datum in ura, vrednost standardnega
odklona in povprečna vrednost vseh desetih izračunanih neodvisnih spremenljivk in
odvisni spremenljivki nevihta ter nevihta4ure;

•

ModelUraPovprecjeSprememba10124Ure,
ModelUraPovprecjeSprememba134Ure:
datum in ura, povprečna vrednost in sprememba vrednosti vseh desetih izračunanih
neodvisnih spremenljivk ter odvisni spremenljivki nevihta in nevihta4ure;

•

ModelUra1012Original4Ure, ModelUra13Original4Ure: datum in ura, vrednost
standardnega odklona, povprečna vrednost in sprememba vrednosti vseh petnajstih
izračunanih neodvisnih spremenljivk in odvisni spremenljivki nevihta ter nevihta4ure;

•

ModelUraPovprecje10128Ur, ModelUraPovprecje138Ur,: datum in ura, povprečna
vrednost vseh petih izračunanih neodvisnih spremenljivk ter odvisni spremenljivki
nevihta in nevihta8ur;

•

ModelUraStandardniOdklon10128Ura, ModelUraStandardniOdklon138Ura: datum in
ura, vrednost standardnega odklona vseh petih izračunanih neodvisnih spremenljivk in
odvisni spremenljivki nevihta ter nevihta8ur;

•

ModelUraSprememba10128Ur, ModelUraSprememba138Ur: datum in ura, sprememba
vseh petih izračunanih neodvisnih spremenljivk ter odvisni spremenljivki nevihta in
nevihta8ur;

•

ModelUraStandardniOdklonSprememba10128Ur,
ModelUraStandardniOdklonSprememba138Ur: datum in ura, vrednost standardnega
odklona in sprememba vrednosti vseh desetih izračunanih neodvisnih spremenljivk in
odvisni spremenljivki nevihta ter nevihta8ur;

•

ModelUraStandardniOdklonPovprecje10128Ur,
ModelUraStandardniOdklonPovprecje138Ur: datum in ura, vrednost standardnega
odklona in povprečna vrednost vseh desetih izračunanih neodvisnih spremenljivk ter
odvisni spremenljivki nevihta in nevihta8ur;
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•

ModelUraPovprecjeSprememba10128Ur, ModelUraPovprecjeSprememba138Ur: datum
in ura, povprečna vrednost in sprememba vrednosti vseh desetih izračunanih
neodvisnih spremenljivk in odvisni spremenljivki nevihta ter nevihta8ur;

•

ModelUra1012Original8Ur, ModelUra13Original8Ur: datum in ura, vrednost
standardnega odklona, povprečna vrednost in sprememba vrednosti vseh petnajstih
izračunanih neodvisnih spremenljivk ter odvisni spremenljivki nevihta in nevihta8ur.

Datoteke sem izdelal in prilagodil tako, da sem jih lahko uporabil v programskem paketu
za rudarjenje podatkov in strojno učenje Orange (Labaratorij za bioinformatiko Fakultete
za računalništvo in informatiko, 2013).
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5.3

GRADNJA MODELOV

Ko sem ustvaril ustrezne datoteke, ki sem jih potreboval za izdelavo modela, sem v
programskem paketu Orange uporabil različne algoritme za učenje modelov za
napovedovanje neviht kot prikazuje slika 12.
Slika 12: Model za napovedovanje spremembe vremena

Vir: lasten

Za gradnjo modelov sem uporabil naslednjih pet algoritmov:
•

Naivni Bayes (NB): preprost verjetnosti klasifikator, ki temelji na Bayesovem teoremu.
Ne glede na njegovo enostavnost, lahko Naivni Bayes pogosto bolje napove verjetnost
kot druge, prefinjene metode. Klasifikator domneva, da je prisotnost oziroma
odsotnost določene funkcije nepovezana s prisotnostjo oziroma odsotnostjo katerekoli
druge funkcije. Naivni Bayes privzame, da vsaka funkcija neodvisno vpliva na
verjetnost, da nek predmet sodi v nek razred, ne glede na prisotnost ostalih funkcij
(Panjan, 2009);

•

Klasifikacijsko drevo (KD): je odločitveno drevo, ki se uporablja kot napovedni model.
Listi v tej drevesni strukturi predstavljajo oznake napovedane vrednosti odvisne
spremenljivke, veje pa predstavljajo konjunkcije funkcij s pomočjo katerih smo prišli
do listov tega drevesa;

•

SVM: vektorski hiperprostor vsebuje množico učnih primerov, za katere vemo,
kateremu razredu pripadajo. Vsak primer je predstavljen v vektorskem hiperprostoru z
vektorjem. Naloga algoritma je, v tem prostoru poiskati ustrezno hiperravnino, ki
ločuje primere iz različnih razredov. Razdaljo vektorjev, ki ležijo najbližje hiperravnini
pri tem poskusimo maksimirati, saj nam kasneje to široko območje med razredi
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omogoča, da čim bolj zanesljivo razvrščamo tudi primere, ki niso čisto enaki ali
podobni učnim primerom (Wikimedia Foundation Inc., 2013);
•

CN2: model potrebuje za delovanje zbirko učnih podatkov, ki so bili že razporejeni v
ustrezne razrede, da lahko s pomočjo teh razredov ustvari seznam klasifikacijskih
pravil. Model ustvari zbirko pogojev, ki jih lahko uporabimo same ali v kombinaciji z
drugimi pravili pri kateri koli množici testnih podatkov, ki jih definiramo, da jih bomo
uporabili za klasifikacijo (Clark & Niblett, 1989);

•

k-najbližjih sosedov (kNN): je metoda za klasifikacijo primerov na podlagi najbližjih
primerov iz učne množice. Je ena izmed najenostavnejših metod v strojnem učenju.
Metoda predmete razvršča tako, da preveri, kateri razred ima največ podobnih
predmetov in ga razvrsti v izbrani razred. Parameter k predstavlja poljubno majhno
naravno število, koliko sosedov preveri in nato predmet razvrsti v tisti razred, ki ima v
tem k številu najbližjih sosedov največ predmetov (Panjan, 2009).

5.4

PRIMERJAVA MODELOV

Točnost modela napovedi v danem trenutku, dobljenega z vsakim izmed petih algoritmov,
sem preveril na testnih množicah, ki so vsebovale različen nabor vrednosti neodvisnih
spremenljivk. Rezultate povzema tabela 1.
Tabela 1: Primerjava posameznih metod in njihovih točnosti v danem trenutku

NB

KD

ModelUra13Original

0,0117

0,9949

ModelUraPovprecje13

0,9387

ModelUraStandardniOdklon13

CN2

kNN

SVM

0,9945

0,9926

0,9941

0,9906

0,9934

0,9914

0,9926

0,9496

0,9930

0,9941

0,9918

0,9926

ModelUraSprememba13

0,9332

0,9930

0,9930

0,9926

0,9930

ModelUraPovprecjeSprememba13

0,0117

0,9941

0,9938

0,9930

0,9938

ModelUraStandardniOdklonSprememba13

0,0121

0,9938

0,9949

0,9914

0,9930

ModelUraStandardniOdklonPovprecje13

0,0121

0,9930

0,9957

0,9938

0,9930

Vir: lasten

Iz tabele 1 je razvidno, da je najboljšo klasifikacijsko točnost dosegla metoda CN2, pri
modelu ModelUraStandardniOdklonPovprecje13. Klasifikacijska točnost je bila 99,57 %.
Zanimivost te tabele se pojavi pri modelu ModelUraSprememba13, ki za napovedovanje
uporablja spremembo vseh petih neodvisnih spremenljivk, saj so trije algoritmi (SVM, KD
in CN2) dosegli enako klasifikacijsko točnost 99,3 %. V poglavju Predstavitev rezultatov je
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z matriko zamenjav tabelo narejena primerjava rezultatov, ki kaže, zakaj imajo ti algoritmi
v tem modelu enako klasifikacijsko točnost.
Točnost modela napovedi za eno uro vnaprej, dobljenega z vsakim izmed petih
algoritmov, sem preveril na testnih množicah, ki so vsebovale različen nabor vrednosti
neodvisnih spremenljivk. Rezultate povzema tabela 2.
Tabela 2: Primerjava posameznih metod in njihovih točnosti za eno uro vnaprej

NB

KD

CN2

kNN

SVM

ModelUra13Original

0,0121

0,9906

0,9910

0,9930

0,9926

ModelUraPovprecje13

0,9914

0,9922

0,9918

0,9941

0,9938

ModelUraStandardniOdklon13

0,9832

0,9903

0,9902

0,9906

0,9926

ModelUraSprememba13

0,9758

0,9930

0,9934

0,9918

0,9926

ModelUraPovprecjeSprememba13

0,0121

0,9902

0,9918

0,9914

0,9926

ModelUraStandardniOdklonSprememba13

0,0121

0,9891

0,9914

0,9922

0,9926

ModelUraStandardniOdklonPovprecje13

0,0121

0,9914

0,9922

0,9930

0,9926

Vir: lasten

Iz tabele 2 je razvidno, da je najboljšo klasifikacijsko točnost dosegla metoda kNN, pri
modelu ModelUraPovprecje13. Klasifikacijska točnost je bila 99,41 %. Zanimivo je, da je
model, ki se je naučil s pomočjo algoritma SVM v šestih primerih napovedal, da ne bo
nobene nevihte. Klasifikacijska točnost v teh primerih je bila 99,26 %. Model je uspel
nevihto pravilno napovedati samo v primeru ModelUraPovprečje13.
Točnost modela napovedi za 2 uri vnaprej, dobljenega z vsakim izmed petih algoritmov,
sem preveril na testnih množicah, ki so vsebovale različen nabor vrednosti neodvisnih
spremenljivk. Rezultate povzema tabela 3.
Tabela 3: Primerjava posameznih metod in njihovih točnosti za 2 uri vnaprej

NB

KD

CN2

kNN

SVM

ModelUra13Original

0,0125

0,9891

0,9922

0,9898

0,9926

ModelUraPovprecje13

0,9852

0,9871

0,9922

0,9902

0,9926

ModelUraStandardniOdklon13

0,9820

0,9902

0,9918

0,9891

0,9926

ModelUraSprememba13

0,9770

0,9922

0,9922 0,9930

0,9926

ModelUraPovprecjeSprememba13

0,9852

0,9871

0,9922

0,9926
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0,9902

ModelUraStandardniOdklonSprememba13

0,0125

0,9891

0,9918

0,9898

0,9926

ModelUraStandardniOdklonPovprecje13

0,0125

0,9918

0,9926

0,9918

0,9926

Vir: lasten

Iz tabele 3 je razvidno, da je najboljšo klasifikacijsko točnost dosegla metoda kNN, pri
modelu ModelUraSprememba13. Klasifikacijska točnost je bila 99,30 %. Model, ki se je
učil z algoritmom SVM, je v vseh sedmih primerih napovedal lepo vreme, brez neviht.
Točnost modela napovedi za 4 ure vnaprej, dobljenega z vsakim izmed petih algoritmov,
sem preveril na testnih množicah, ki so vsebovale različen nabor vrednosti neodvisnih
spremenljivk. Rezultate povzema tabela 4.
Tabela 4: Primerjava posameznih metod in njihovih točnosti za 4 ure vnaprej

NB

KD

CN2

kNN

SVM

ModelUra13Original

0,0133

0,9883

0,9926

0,9895

0,9926

ModelUraPovprecje13

0,9852

0,9863

0,9926

0,9898

0,9926

ModelUraStandardniOdklon13

0,9848

0,9914

0,9914

0,9898

0,9926

ModelUraSprememba13

0,9695

0,9883

0,9894

0,9879

0,9926

ModelUraPovprecjeSprememba13

0,0133

0,9887

0,9926

0,9906

0,9926

ModelUraStandardniOdklonSprememba13

0,0133

0,9891

0,9910

0,9898

0,9926

ModelUraStandardniOdklonPovprecje13

0,0133

0,9910

0,9926

0,9914

0,9926

Vir: lasten

Iz tabele 4 lahko opazimo, da je bila najvišja klasifikacijska točnost 99,26 % pri metodi
CN2 in SVM, vendar ti modeli niso pravilno napovedali nobene nevihte.
Model, ki se je učil z algoritmom KD, je trikrat pravilno napovedal nevihto. Ti modeli so:
ModelUra13Orgiginal (2 pravilni napovedi nevihte), ModelUraPovprecjeSprememba13 (2
pravilni napovedi nevihte) in ModelUraStandardniOdklonPovprecje (1 pravilna napoved
nevihte). Najboljšo klasifikacijsko točnost izmed teh treh modelov ima model
ModelUraStandardniOdklonPovprecje13, 99,10 %.
Model, ki se je učil z algoritmom kNN, je enkrat pravilno napovedal nevihto. To je bil
ModelUraStandardniOdklonPovprecje13, z eno pravilno napovedjo nevihte in
klasifikacijsko točnostjo 99,14 %.
Opazimo lahko, da ima izmed modelov, ki so smiselno napovedali nevihto najvišjo
klasifikacijsko točnost model, ki se je učil z algoritmom kNN.
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Točnost modela napovedi za 8 ur vnaprej, dobljenega z vsakim izmed petih algoritmov,
sem preveril na testnih množicah, ki so vsebovale različen nabor vrednosti neodvisnih
spremenljivk. Rezultate povzema tabela 5.
Tabela 5: Primerjava posameznih metod in njihovih točnosti za 8 ur vnaprej

NB

KD

CN2

kNN

SVM

ModelUra13Original

0,0233 0,9918

0,9922 0,9895 0,9926

ModelUraPovprecje13

0,9926 0,9902

0,9922 0,9895 0,9926

ModelUraStandardniOdklon13

0,9926 0,9902

0,9898 0,9867 0,9926

ModelUraSprememba13

0,9699 0,9906

0,9922 0,9898 0,9926

ModelUraPovprecjeSprememba13

0,0223 0,9906 0,9926 0,9887 0,9926

ModelUraStandardniOdklonSprememba13

0,0223 0,9891 0,9926 0,9918 0,9926

ModelUraStandardniOdklonPovprecje13

0,0223 0,9895

0,9922 0,9902 0,9926

Vir: lasten

Iz tabele 5 lahko opazimo, da je bila najvišja klasifikacijska točnost 99,26 % pri algoritmih
NB, CN2 in SVM. Modeli se pri napovedi za 8 ur vnaprej s pomočjo nobenega algoritma
niso uspeli naučiti, da bi smiselno in pravilno napovedali kakšno nevihto.
Opazil sem, da je algoritem Naivni Bayes zelo nezanesljiva. V vsakem primeru je pravilno
napovedal skoraj vse nevihte, vendar je prav tako mnogokrat napovedal, da je bila
nevihta, čeprav je ni bilo in ima zaradi tega skoraj vedno nižjo klasifikacijsko točnost kot
modeli, ki so se učili z drugimi algoritmi.
V nadaljevanju so predstavljeni modeli, ki imajo najvišjo klasifikacijsko točnost oziroma
najbolj smiselno in pravilno napovejo nevihto.
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5.5

•

PREDSTAVITEV DOBLJENIH REZULTATOV

Model, ki preverja ali je prišlo do nevihte s pomočjo vseh petnajstih neodvisnih
spremenljivk v danem trenutku

Struktura klasifikacijskega drevesa do nivoja 6 je na sliki 13 (celotna struktura je v prilogi
A). S pomočjo strukture klasifikacijskega drevesa lahko vidimo, kako se spreminja odvisna
spremenljivka, verjetnost odvisne spremenljivke, število primerov v posameznem listu,
verjetnost, da bo odvisna spremenljivka izbrala želeno vrednost in katero neodvisno
spremenljivko je model uporabljal za gradnjo drevesa ter kakšne so meje, da se
postopoma premikamo po drevesu proti ustrezni napovedi. Vsako vozlišče ima na voljo
dve veji, levo in desno, dokler s pomikanjem po vejah vozlišč ne pridemo do končnih
vozlišč, ki jim pravimi listi. Opazimo lahko, da je na začetku, na korenu drevesa
verjetnost, da bo model izbral vrednost da zelo majhna (0,6 %). Model je pričel z gradnjo
tako, da je za koren izbral atribut povprečne padavine. V kolikor je količina povprečnih
padavin manjša ali enaka 0,005 sledimo levi veji do naslednjega vozlišča. Opazimo lahko,
da se je verjetnost, da bo model izbral vrednost da zmanjšala na 0,3 %. V kolikor je
količina povprečnih padavin višja od 0,005 sledimo desni veji do naslednjega vozlišča.
Vidimo, da se je verjetnost, da bo model izbral vrednost da zvišala na 4,3 %. Izberemo
možnost več kot 0,005. To vozlišče nato razdeli glede na spremembo vlage. Če je
sprememba vlage manjša ali enaka 3,500 izberemo levo vejo, če je višja od 3,500,
izberemo desno vejo. Verjetnost, da bo izbran razred da, v kolikor je sprememba vlage
manjša od 3,500 je 0.1 %, zato izberemo, da je sprememba vlage višja od 3,500.
Verjetnost, da bo model izbral vrednost da se je dvignila na 25,6 %. To vozlišče se nato
razdeli glede na spremembo temperature. V kolikor je sprememba temperature večja od 2,250 izbere desno vejo, verjetnost, da bo model izbral vrednost da, se zmanjša na 9,1
%, v kolikor je sprememba temperature manjša od -2,250, se model premika po desni
veji, verjetnost, da bo model izbral atribut da zviša na 60,5 %, prav tako pa se tu
spremeni večinska odvisna spremenljivka. Sedaj postane to vrednost da. To vozlišče se
razdeli glede na spremembo vlage. V kolikor je sprememba vlage manjša ali enaka
17,500, se bo model premikal po levi meji, verjetnost, da bo model izbral vrednost da, se
zniža na 43,8 %, večinska odvisna spremenljivka se ponovno spremeni na ne. Če je
sprememba vlage višja od 17,500, se bo model premikal po levi veji, verjetnost, da bo
model izbral vrednost da je 87,6 %. To vozlišče se razdeli glede na spremembo pritiska.
Če je sprememba pritiska manjša ali enaka 1,250, se bo model premikal po levi veji,
verjetnost, da bo model izbral vrednost da se zniža na 72,3 %. V primeru, da je
sprememba pritiska večja od 1,250, se bo model premikal po desni veji in bo prišel do
končnega vozlišča, lista, v katerem je 15 primerov, ko je bila nevihta, verjetnost, da bo
model izbral vrednost da pa je 98,8 %. Meja za nevihto je: količina povprečnih padavin
večja od 0,005, sprememba vlage večja od 3,500, sprememba temperature manjša ali
enaka -2,250, sprememba vlage večja od 17,500, sprememba pritiska večja od 1,250.
V primerih, ko vidimo na strukturi drevesa vozlišča oziroma liste obarvane z rdečo, je zelo
velika verjetnost, da bo model za odvisno spremenljivko izbral vrednost ne, prav tako pa
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je v tem primeru tudi večinska vrednost izbrane odvisne spremenljivke ne. Torej ne bo
nevihte, kar bo predstavljeno v nadaljevanju, ko bom na primeru pokazal, kako je model
narobe uvrstil meritev.
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Vir: lasten

Slika 13: Struktura klasifikacijskega drevesa za obdobje 2010 do 2012

Tabela 6 predstavlja rezultate klasifikacije testnih primerov z modeli naučenimi s petimi
izbranimi metodami. Pri tej množici podatkov je najboljši model naučen z metodo KD, ki je
pravilno napovedal 7 neviht in 2541 jasnih ur. Nepravilno napoved je model podal
trinajstkrat: dvanajstkrat je napovedal, da ne bo nevihte, čeprav je bila, in enkrat, da
nevihta bo, ko je ni bilo.

Tabela 6: Točnost klasifikacijskih modelov zgrajenih s petimi metodami na testnih
podatkih

kNN
Napoved:
nevihta

CN2

KD

SVM

NB

6

5

7

4

19

2536

2542

2541

2542

11

13

14

12

15

0

Napoved:
nevihta
Opazovanje:
jasno

6

0

1

0

2531

Klasifikacijska
točnost

0,9926

0,9945

0,9949

0,9941

0,0117

Opazovanje:
nevihta
Napoved:
jasno
Opazovanje:
jasno
Napoved:
jasno
Opazovanje:
nevihta

Vir: lasten
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Tabela 7: Napačna določitev kdaj je bila nevihta in kdaj ne z metodo klasifikacijskega
drevesa

Vir: lasten

V tabeli 7 so predstavljene napačne klasifikacije, da je bila nevihta oziroma da je ni bilo po
metodi KD. Izbral sem meritev z dne 4. 5. 2013 ob 22:00 uri, za katero sem preveril,
zakaj je metoda KD določila, da ni bilo nevihte, čeprav je bila.
S pomočjo mej za določitev, ali je bila nevihta ali ne, ki jih najdemo v strukturi drevesa na
sliki 13 sem preveril, zakaj je prišlo do napačne odločitve metode:
•

Ali je bila povprečna količina padavin večja od 0,005 oziroma manjša ali enaka 0,005?
Na ta dan je bila povprečna količina padavin 0,11;
‒

Ali je bila vsota razlike spremembe vlage večja od 3,500 oziroma manjša ali enaka
3,500? Na ta dan je bila vsota razlike spremembe vlage 2,00.

S pomočjo slike 13 sem ugotovil, da sem po dveh zastavljenih vprašanjih prišel do lista, v
katerem je bila verjetnost večinskega razreda ne 99,9%, zaradi česar je metoda določila,
da na ta dan ni bilo nevihte.

44

•

Model, ki preverja ali je prišlo do nevihte ali ne s pomočjo spremembe vrednosti
temperature, vlage, pritiska, hitrosti vetra in padavin v danem trenutku

Struktura klasifikacijskega drevesa do nivoja 6 je na sliki 14 (celotna struktura je v prilogi
B). S pomočjo strukture klasifikacijskega drevesa lahko vidimo, kako se spreminja odvisna
spremenljivka, verjetnost odvisne spremenljivke, število primerov v posameznem listu,
verjetnost, da bo odvisna spremenljivka izbrala želeno vrednost in katero neodvisno
spremenljivko je model uporabljal za gradnjo drevesa ter kakšne so meje, da se
postopoma premikamo po drevesu proti ustrezni napovedi. Vsako vozlišče ima na voljo
dve veji, levo in desno, dokler se s pomikanjem po vejah vozlišč ne pridemo do končnih
vozlišč, ki jim pravimi listi. Opazimo lahko, da je na začetku, na korenu drevesa
verjetnost, da bo model izbral vrednost da zelo majhna (0,6 %). Model je pričel z gradnjo
tako, da je za koren izbral atribut sprememba temperature. V kolikor je sprememba
temperature višja od -2,650 sledimo desni veji do naslednjega vozlišča. Verjetnost, da bo
model izbral vrednost odvisne spremenljivke da, se tu zmanjša na 0,2 %. V kolikor je
sprememba temperature manjša ali enaka -2,650, sledimo levi veji, verjetnost, da bo
model izbral vrednost odvisne spremenljivke da, pa se zviša na 16,9 %. Izberemo, da je
bila sprememba temperature manjša ali enaka -2,650. To vozlišče se nato razdeli glede na
vrednost atributa sprememba padavin. V kolikor je sprememba količine padavin manjša ali
enaka 0,100, sledimo desni veji. Verjetnost v naslednjem vozlišču, da bo metoda izbrala
vrednost da se zmanjša na 14,5 %. V kolikor je sprememba količine padavin višja od
0,100 sledimo levi veji do naslednjega vozlišča. Verjetnost, da bo tam izbral model
vrednost da, se zviša na 75,5 %, prav tako pa se večinska vrednost odvisne
spremenljivke. Ta postane da. Izberemo, da je bila sprememba količine padavin višja od
0,100. Naslednje vozlišče se deli glede na spremembo padavin. V primeru, da je
sprememba količine padavin manjša ali enaka 0,800, sledimo desni veji do naslednjega
vozlišča. Verjetnost, da bo model izbral vrednost da pri odvisni spremenljivki se zmanjša
na 64,6 %. V kolikor je sprememba količine padavin višja od 0,800, sledimo levi veji do
naslednjega vozlišča, ki je list, saj je končno vozlišče. Verjetnost, da bo model v tem
primeru izbral vrednost odvisne spremenljivke da, je 88,2 %. Meje za nevihto je:
sprememba temperature manjša ali enaka -2,650, sprememba količine padavin večja od
0,100 in sprememba količine padavin višje od 0,800.
V primerih, ko vidimo na strukturi drevesa vozlišča oziroma liste obarvane z rdečo, je zelo
velika verjetnost, da bo model za odvisno spremenljivko izbral vrednost ne, prav tako pa
je v tem primeru tudi večinska vrednost izbrane odvisne spremenljivke ne. Torej ne bo
nevihte.

45

46

Vir: lasten

Slika 14: Struktura klasifikacijskega drevesa za obdobje 2010 do 2012

Tabela 8 predstavlja rezultate klasifikacije testnih primerov z modeli naučenimi s petimi
izbranimi metodami. Pri tej množici podatkov je najboljši model naučen z metodo KD, ki je
pravilno napovedal štiri nevihte in 2539 jasnih ur. Nepravilno napoved je model podal
osemnajstkrat: petnajstkrat je napovedal, da ne bo nevihte, čeprav je bila, in trikrat da bo
nevihta, ko je ni bilo.

Tabela 8: Točnost klasifikacijskih modelov zgrajenih s petimi metodami na testnih
podatkih

kNN
Napoved:
nevihta

CN2

KD

SVM

NB

3

3

4

1

17

2539

2540

2539

2542

2373

16

16

15

18

2

Napoved:
nevihta
Opazovanje:
jasno

3

2

3

0

169

Klasifikacijska
točnost

0,9926

0,9930

0,9930

0,9930

0,9332

Opazovanje:
nevihta
Napoved:
jasno
Opazovanje:
jasno
Napoved:
jasno
Opazovanje:
nevihta

Vir: lasten
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Tabela 9: Napačna določitev kdaj je bila nevihta in kdaj ne z metodo klasifikacijskega
drevesa

Vir: lasten

Iz tabele 9 sem si izbral napačno klasifikacijo meritve z dne 29. 5. 2013 ob 14:00 uri.
Metoda klasifikacijskega drevesa je za to meritev določila, da ni bilo nevihte, čeprav je
bila.
S pomočjo mej za določitev, ali je bila nevihta ali ne, ki jih najdemo v strukturi drevesa na
sliki 14 sem preveril, zakaj je prišlo do napačne odločitve metode:
•

Ali je bila vsota spremembe temperature večja oziroma manjša ali enaka -2,650? Na
ta dan je bila vsota spremembe temperature -2,3;
‒

Ali je bila vsota spremembe količine padavin večja od 0,150 oziroma manjša ali
enaka 0,150? Vsota spremembe količine padavin je bila 0;


Ali je bila vsota spremembe količine padavin večja od -0,950 oziroma manjša
ali enaka -0,950? Vsota spremembe količine padavin je bila 0;
•

Ali je bila vsota spremembe količine padavin večja od -0,300 oziroma
manjša ali enaka -0,300? Vsota spremembe količine padavin je bila 0;
o

Ali je bila vsota spremembe količine padavin večja od -0,150 oziroma
manjša ali enaka -0,150? Vsota spremembe količine padavin je bila 0.

S pomočjo slike 14 sem ugotovil, da sem po petih zastavljenih vprašanjih prišel do lista, v
katerem je bila verjetnost večinskega razreda ne 99,8 %, zaradi česar je metoda določila,
da na ta dan ni bilo nevihte.
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•

Model, ki preverja ali je prišlo do nevihte ali ne s pomočjo standardnega odklona in
povprečnih izmerjenih vrednosti v danem trenutku

Tabela 10 predstavlja rezultate klasifikacije testnih primerov z modeli naučenimi s petimi
izbranimi metodami. Pri tej množici podatkov je najboljši model naučen z metodo CN2, ki
je pravilno napovedal 8 neviht in 2542 jasnih ur. Nepravilno napoved je model podal
enajstkrat, ko je napovedal, da nevihte ne bo, čeprav je bila.
Tabela 10: Točnost klasifikacijskih modelov zgrajenih s petimi metodami na testnih
podatkih

kNN
Napoved:
nevihta

CN2

KD

SVM

NB

4

8

7

1

19

2541

2542

2536

2542

12

15

11

12

18

0

Napoved:
nevihta
Opazovanje:
jasno

1

0

6

0

2530

Klasifikacijska
točnost

0,9938

0,9957

0,9930

0,9930

0,0121

Opazovanje:
nevihta
Napoved:
jasno
Opazovanje:
jasno
Napoved:
jasno
Opazovanje:
nevihta

Vir: lasten

V tabeli 11 so predstavljene napačne klasifikacije, da je bila nevihta oziroma da je ni bilo
po metodi CN2. Izbral sem meritev z dne 7. 5. 2013 ob 20:00 uri, za katero sem preveril,
zakaj je metoda CN2 določila, da ni bilo nevihte, čeprav je bila.
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Tabela 11: Napačna določitev kdaj je bila nevihta in kdaj ne z metodo CN2

Vir: lasten

Metoda je za napoved uporabila naslednje pravilo:
IF Povprecna vlaga>83 AND
Standardni odklon hitrosti vetra<=2.00 AND
Standardni odklon vlage>1.00
THEN Nevihta=ne
Iz podatkov je razvidno, da je bila povprečna vlaga 87,45 (več kot 83), standardni odklon
hitrosti vetra 1,99 (manj kot 2,00) in standardni odklon vlage 3,08 (več kot 1,00), zaradi
česar je metoda določila, da ni bilo nevihte, čeprav je bila.
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•

Model, ki preverja ali je prišlo do nevihte ali ne s pomočjo povprečnih vrednosti
izmerjenih neodvisnih spremenljivk za eno uro vnaprej

Tabela 12 predstavlja rezultate klasifikacije testnih primerov z modeli naučenimi s petimi
izbranimi metodami. Pri tej množici podatkov je najboljši model naučen z metodo kNN, ki
je pravilno napovedal 6 neviht in 2540 jasnih ur. Nepravilno napoved je model podal
petnajstkrat: trinajstkrat je napovedal, da nevihte ne bo, čeprav je bila, in dvakrat da bo,
čeprav je ni bilo.
Tabela 12: Točnost klasifikacijskih modelov zgrajenih s petimi metodami na testnih
podatkih

kNN
Napoved:
nevihta

CN2

KD

SVM

NB

6

4

7

5

8

2540

2536

2534

2540

2531

13

15

12

14

11

Napoved:
nevihta
Opazovanje:
jasno

2

6

8

2

11

Klasifikacijska
točnost

0,9941

0,9918

0,9922

0,9938

0,9914

Opazovanje:
nevihta
Napoved:
jasno
Opazovanje:
jasno
Napoved:
jasno
Opazovanje:
nevihta

Vir: lasten

V tabeli 13 so predstavljene napačne klasifikacije, da je bila nevihta oziroma da je ni bilo
po metodi kNN.
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Tabela 13: Napačna določitev kdaj je bila nevihta in kdaj ne z metodo kNN

Vir: lasten

Iz tabele 13 je razvidno, da je model narobe napovedal, da bo nevihta, in je ni bilo 4. 5.
2013 ob 22:00 uri in 23. 6. 2013 ob 17:00 uri, v ostalih primerih v tabeli pa je napovedal,
da nevihte ne bo, čeprav je bila.
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•

Model, ki preverja ali je prišlo do nevihte ali ne s pomočjo spremembe vrednosti
izmerjenih neodvisnih spremenljivk za dve uri vnaprej

Tabela 14 predstavlja rezultate klasifikacije testnih primerov z modeli naučenimi s petimi
izbranimi metodami. Pri tej množici podatkov je najboljši model naučen z metodo kNN, ki
je pravilno napovedal 4 nevihte in 2538 jasnih ur. Nepravilno napoved je model podal
osemnajstkrat: petnajstkrat je napovedal, da nevihte ne bo, čeprav je bila, in trikrat da
bo, čeprav je ni bilo.
Tabela 14: Točnost klasifikacijskih modelov zgrajenih s petimi metodami na testnih
podatkih

kNN
Napoved:
nevihta

CN2

KD

SVM

NB

4

0

2

0

9

2538

2541

2538

2541

2492

15

19

17

19

10

Napoved:
nevihta
Opazovanje:
jasno

3

1

3

0
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Klasifikacijska
točnost

0,9930

0,9922

0,9922

0,9929

0,9770

Opazovanje:
nevihta
Napoved:
jasno
Opazovanje:
jasno
Napoved:
jasno
Opazovanje:
nevihta

Vir: lasten

V tabeli 15 so predstavljene napačne klasifikacije, da je bila nevihta oziroma da je ni bilo
po metodi kNN.
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Tabela 15: Napačna določitev kdaj je bila nevihta in kdaj ne z metodo kNN

Vir: lasten

Iz tabele 15 je razvidno, da je model narobe napovedal, da bo nevihta in je ni bilo 11. 5.
2013 ob 18:00 uri, 18. 5. 2013 ob 12:00 uri in 30. 5. 2013 ob 13:00 uri, v ostalih primerih
v tabeli pa je napovedal, da nevihte ne bo, čeprav je bila.
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•

Model, ki preverja ali je prišlo do nevihte ali ne s pomočjo vrednosti standardnega
odklona in povprečnih vrednosti izmerjenih neodvisnih spremenljivk za 4 ure vnaprej

Tabela 16 predstavlja rezultate klasifikacije testnih primerov z modeli naučenimi s petimi
izbranimi metodami. Pri tej množici podatkov je najboljši model naučen z metodo kNN, ki
je pravilno napovedal eno nevihto in 2538 jasnih ur. Nepravilno napoved je model podal
dvaindvajsetkrat: osemnajstkrat je napovedal, da nevihte ne bo, čeprav je bila, in štirikrat
da bo, čeprav je ni bilo.
Tabela 16: Točnost klasifikacijskih modelov zgrajenih s petimi metodami na testnih
podatkih

kNN
Napoved:
nevihta

CN2

KD

SVM

NB

1

0

1

0

19

2538

2542

2537

2542

15

18

19

18

19

0

Napoved:
nevihta
Opazovanje:
jasno

4

0

5

0

2527

Klasifikacijska
točnost

0,9914

0,9926

0,9910

0,9926

0,0133

Opazovanje:
nevihta
Napoved:
jasno
Opazovanje:
jasno
Napoved:
jasno
Opazovanje:
nevihta

Vir: lasten

V tabeli 17 so predstavljene napačne klasifikacije, da je bila nevihta oziroma da je ni bilo
po metodi kNN.
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Tabela 17: Napačna določitev kdaj je bila nevihta in kdaj ne z metodo kNN

Vir: lasten

Iz tabele 17 je razvidno, da je model narobe napovedal, da bo nevihta in je ni bilo 2. 5.
2013 ob 17:00 uri, 10. 5. 2013 ob 12:00 uri, 11. 6. 2013 ob 03:00 uri in 20. 6. 2013 ob
06:00 uri, v ostalih primerih v tabeli pa je napovedal, da nevihte ne bo, čeprav je bila.
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5.6

ODGOVOR NA RAZISKOVALNO VPRAŠANJE

Na raziskovalno vprašanje, na katerega sem poskusil odgovoriti skozi celotno diplomsko
nalogo je bilo: »Ali je možno s pomočjo podatkov iz ene meteorološke postaje pravilno
napovedati večjo spremembo vremena?«
Odgovorim lahko, da so pridobljeni rezultati pokazali, da je zelo težko natančno
napovedati nevihto za določen kraj ob določen času s pomočjo podatkov iz ene lokalne
meteorološke postaje, kljub temu pa so modeli za leto 2013 uspešno napovedali nekaj
neviht. Natančnost napovedi se z oddaljevanjem manjša, zaradi česar so tudi modeli
napovedali manj neviht, kot so jih napovedali v danem trenutku. Za dani trenutek so bili
modeli ne glede na učni algoritem, sposobni smiselno in pravilno napovedati nevihto.
Model ModelUraStandardniOdklonSprememba13 je dosegel najboljšo klasifikacijsko
točnost, ob uporabi učnega algoritma CN2. Ta model je pravilno napovedal 8 neviht.
Pri napovedi za eno uro vnaprej se je število pravilnih napovedi neviht že zmanjšalo
(največ 6 pravilnih napovedi). Največjo klasifikacijsko točnost je dosegel model
ModelUraPovprecje13 ob uporabi učnega algoritma kNN. Za dve uri vnaprej se je številno
pravilnih napovedi zmanjšalo na 4 nevihte.
Pri napovedi za štiri ure vnaprej, je bila klasifikacijska točnost modelov, ki so še smiselno
napovedali kakšno nevihto, že manjša od točnosti modelov, ki niso napovedali nobene
nevihte. Modeli so namreč poleg kakšne pravilne napovedi nevihte velikokrat napovedali
tudi napačne nevihte, kar je vplivalo na odstodkovno (%) točnost. Za osem ur vnaprej ni
noben algoritem več smiselno in pravilno napovedal nevihte. Za bolj točne napovedi
neviht bi potrebovali še kakšno meteorološko postajo na območju Trojanskega hribovja in
Kamniško-Savinjskih Alp, s pomočjo katerih bi glede na smer pihanja vetra napovedali
možnost, da bo vremensko motnjo prineslo na območje Žalca. Ugotovil sem, da se
nenadne vremenske motnje zgodijo zelo hitro, saj mine od nastanka do konca motnje le
nekaj ur. Napovedovanje za več kot štiri ure vnaprej zaradi tega ni bilo uspešno.
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6

ZAKLJUČEK

Ljudje že od samega začetka poskušamo napovedati, kakšno vreme nas čaka v
prihodnosti in kaj vpliva na spremembo samega vremena.
V uvodnem delu sem opisal raziskovalni problem ter določil namen in cilje diplomskega
dela. Opredelil sem metodologijo dela, s katero sem dosegel zastavljene cilje, in odgovoril
na raziskovalno vprašanje.
V drugem delu sem opredelil pojme, ki so ključni za raziskovanje: meteorologija, strojno
učenje, analiza časovnih vrst.
Tretji del obsega analizo podatkov, pripravo podatkov za nadaljnjo obdelavo, gradnjo
modela, primerjavo različnih modelov in predstavitev najboljših primerov modelov za
napovedovanje spremembe v danem trenutku, za eno uro, dve uri, in 4 ure vnaprej.
Iz analize podatkov sem ugotovil, da se med samo vremensko motnjo skokovito zniža
temperatura zraka, vlažnost zraka se največkrat zviša, zračni tlak je ob začetku nevihte
nižji kot ob koncu in piha močnejši veter. Prav tako sem ugotovil, da je nevihta največkrat
prišla preko Trojanskega hribovja oziroma Kamniško-Savinjskih Alp, redko iz drugih smeri.
Med pripravo podatkov sem naletel na nekaj problemov, saj leta 2011 dva meseca
dežemer ni meril padavin, zaradi česar sem sprva menil, da takrat ni bilo nobene nevihte.
Ko sem podrobneje pogledal, sem opazil, da za samo napovedovanje nenadne vremenske
spremembe ne potrebujemo podatkov o tem, ali so bile padavine ali ne, saj večjo
vremensko motnjo pokaže že hiter padec temperature, močan veter, skokovit dvig
vlažnosti zraka in spremembe zračnega tlaka.
Med primerjavo različnih modelov sem ugotovil, da je razlika v spremembi temperature in
spremembi vlage, glede na to, v katerem delu dneva se je nevihta pojavila. V kolikor se je
pojavila čez dan, bosta opazna hiter padec temperature in skokovit dvig vlažnosti, če pa
se je to zgodilo v večernem oziroma jutranjem času, pa je padec temperature nekoliko
manjši. Jutranje nevihte imajo manjšo spremembo vlage, saj je zjutraj vlaga najvišja. Za
večerne nevihte je značilno, da se vlaga po nevihti ne spremeni bistveno.
Prav tako sem s primerjavo različnih modelov ugotovil, da kljub temu, da modeli, ki so se
naučili napovedovati vremenske spremembe s pomočjo algoritma KD in CN2 in so v
danem trenutku dosegali najboljše rezultate, za napovedovanje vremena v prihodnjih
urah niso najboljši in da je za napovedovanje nevihte prihodnjih ur najboljši učni
algoritem kNN. Ugotovil sem tudi, da je algoritem NB zelo nezanesljiv in ga svetujem
samo, če nas ne moti, da bi s seboj brez potrebe vzeli dežnik, saj ni rečeno, da nas bo res
ujela nevihta. Algoritem SVM je za napovedovanje prihodnosti povsem nezanesljiv, saj je
za vse modele, ne glede na to, za koliko časa vnaprej napovedujemo, napovedal, da ne
bo nevihte. Samo v enem primeru in še to samo za eno uro vnaprej je pravilno napovedal
nevihte.
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V zadnjem delu sem v odgovoru na raziskovalno vprašanje ugotovil, da je zelo težko
natančno napovedati nevihto za določen kraj ob določen času s pomočjo podatkov iz ene
same lokalne meteorološke postaje, in odkril, da bi za natančnejše napovedi potrebovali
še kakšno meteorološko postajo na območju Trojanskega hribovja in Kamniško-Savinjskih
Alp, s pomočjo katerih bi glede na smer pihanja vetra napovedali možnost, da bo
vremensko motnjo prineslo na območje Žalca.
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PRILOGA A: struktura klasifikacijskega drevesa za vse neodvisne spremenljivke za obdobje 2010 do 2012
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PRILOGA B: struktura klasifikacijskega drevesa za vsoto razlike vseh petih neodvisnih spremenljivk za obdobje 2010 do 2012
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PRILOGA C: struktura klasifikacijskega drevesa za povprečne vrednosti in vsoto razlike vseh desetih neodvisnih spremenljivk za obdobje 2010
do 2012

