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شناســايی رخســارههای کانالــی بهدليــل اهميتــی کــه در اکتشــاف و توســعهی مياديــن نفتــی دارنــد در
تفســير دادههــای لــرزهای از جايــگاه ويــژهای برخوردارنــد .در ســالهای اخيــر بــا توجــه بــه افزايــش
حجــم دادههــای لــرزهای و تعــداد نشــانگرهای لــرزهای معرفــی شــده ،اســتفاده از ابــزار الگوشناســی
بــرای شناســايي ايــن رخســارهها کــه غالبـاً بــا گســترش جانبــی کمــی در دادههــای لــرزهای مشــاهده
میشــوند توســعه يافتــه اســت .از جديدتريــن الگوريتمهايــي کــه در ايــن زمينــه کاربــرد دارنــد
الگوريتــم نقشــههای خودســازمانده هســتند کــه مــورد توجــه مفســرين قــرار گرفتهانــد .در ايــن
مطالعــه ،از الگوريتــم اشــاره شــده جهــت شناســايي رخســارههای کانالــی ســازند ســروک در يکــی
از مياديــن جنوبغــرب ايــران اســتفاده شــده اســت .در منطق ـهی مــورد مطالعــه ســه شــاخه کانــال
وجــود دارد کــه يکــی از آنهــا نســبت بــه ديگــر شــاخهها گســترش جانبــی بهمراتــب کمتــری دارد
و بههميــن دليــل شناســايي آن از بيــن نشــانگرهای اســتفاده شــده در ايــن مطالعــه ،تنهــا بــا اســتفاده
از نشــانگر شــباهت و بهســختی امکانپذيــر اســت .در ايــن مطالعــه اســتفاده از الگوريتــم نقش ـههای
خودســازمانده توانســته تمامــی رخســارههای کانالــی مــورد اشــاره را بههمــراه شکســتگیهای
کوچکــی کــه در غــرب منطقــه ی مــورد مطالعــه وجــود دارد بهخوبــی شناســايي کنــد.
شناســـايی رخســـارههای کانالـــی بهدليـــل توانايـــی آنهـــا در
ذخيرهســـازی ســـياالت هيدروکربنـــی ،بهعنـــوان يکـــی از
مؤلفههـــای اصلـــی در تفســـير دادههـــای لـــرزهای بـــرای اهـــداف
اکتشـــافی و توســـعه ی مياديـــن شـــناخته میشـــود .بـــا توجـــه بـــه
ذخايـــر هيدروکربنـــی فـــراوان ســـازند ســـروک در جنوبغـــرب
اي ــران و ميادي ــن نفت ــی متع ــدد در اي ــن منطق ــه ،رخس ــارههای کانال ــی
اي ــن س ــازند کربنات ــه اهمي ــت دوچن ــدان دارن ــد .در س ــالهای اخي ــر
ب ــا توج ــه ب ــه افزاي ــش حج ــم دادهه ــای ل ــرزهای و تع ــداد نش ــانگرهای
لـــرزهای معرفـــی شـــده ،الگوشناســـی 2بهعنـــوان ابـــزاری کارآمـــد
توانســـته جهـــت شناســـايی ســـريعتر رخســـارههای گوناگـــون (از
جمل ــه رخس ــاره های کانال ــی) کم ــک ش ــايانی ب ــه مفس ــران دادهه ــای
ل ــرزهای انج ــام ده ــد .يک ــی از الگوريتمه ــای مت ــداول جه ــت تحلي ــل
رخســـارههای لـــرزهای ،نقشـــههای خودســـازمانده اســـت .اَددي
ب ــراي اولي ــن ب ــار از الگوريت ــم نقشــههای خودس ــازمانده بهص ــورت
يکبعـــدی در مطالعـــات لـــرزهای اســـتفاده کـــرد [ ]1و اســـترکر و
اودن اي ــن الگوريت ــم را بهص ــورت دوبع ــدی ب ــه کار بردن ــد [ .]2بارن ــز
و الوغليـــن جهـــت مقايســـهی کارآيـــی روشهـــای غيرنظارتـــی در
مطالعـــات لـــرزهای ،از الگوريتـــم نقشـــههای خودســـازمانده بـــرای
تحليـــل رخســـارهها اســـتفاده کردنـــد [ .]3گائـــو از نقشـــههای
خودســـازمانده بـــرای تهيـــهی نقشـــهی رخســـارههای دادههـــای
*
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درياي ــي آنگ ــوال اس ــتفاده نم ــود [ .]4روی و مارف ــورت از نقشــههای
خودســـازمانده جهـــت تحليـــل رخســـارههای کانالـــی حوضـــهی
آنادارکـــو اســـتفاده کردنـــد [ .]5رودن و همـــکاران از نقشـــههای
خودس ــازمانده ب ــرای تعيي ــن مح ــدودهی مخزن ــی ميدان ــی در تگ ــزاس
اس ــتفاده نمودن ــد [ .]6ژائ ــو و هم ــکاران از نقشــههای خودس ــازمانده
ب ــرای تعيي ــن خصوصي ــات سيس ــتم توربيدايت ــی حوضــهی کانترب ــوري
در نيوزيلنـــد بهـــره بردنـــد [.]7
 -1الگوشناسی

الگوشناســی شــاخهای از يادگيــری ســامانه اســت کــه تــاش دارد
الگوهــا و نظمهــای نهفتــه در دادههــای مــورد تحليــل را شناســايی
کنــد .برخــی الگوريتمهــای الگوشناســی از دادههــای بــا برچســب
(مقــدار هــدف) اســتفاده میکننــد کــه يادگيــری ايــن الگوريتمهــا،
يادگيــری نظارتــی (بــا نظــارت) ناميــده میشــود و اگــر دادههــای
ورودی بــدون برچســب باشــند ،يادگيــری غيرنظارتــی (بــدون نظــارت)
خواهــد بــود .در ايــن مطالعــه از الگوريتــم نقشــههای خودســازمانده
جهــت شناســايی رخســارههای کانالــی ســازند ســروک اســتفاده شــده
کــه يــک الگوريتــم غيرنظارتــی اســت .بــرای اســتفاده از ايــن الگوريتــم
الزم اســت ابتــدا هنجارســازي نشــانگرهای اســتفاده شــده انجــام شــود
و ســپس بهتــر اســت دادههــا توســط الگوريتــم تحليــل مؤلفــه ی اصلــي
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بــه دو بعــد منتقــل شــوند تــا دادههــای ورودی بــه الگوريتــم نقش ـههای
خودســازمانده آمــاده شــوند.
 -1-1هنجارسازی دادهها

بـه دليـل اسـتفاده از نشـانگرهای مختلفـی که يـکای آنها متفاوت اسـت
بایـد بـرای جلوگيـری از تعصب سـامانهی مـورد آموزش نسـبت به يک
نشـانگر خـاص ،هنجارسـازی دادههـای مـورد اسـتفاده انجـام گيـرد .در
ايـن مطالعـه از روش تعيين امتياز اسـتاندارد 3برای هنجارسـازی اسـتفاده
شـده اسـت .در اين روش ،ماتريس نشـانگرها ( )xiبا ماتريس حاصل از
رابطـهی 1-جايگزين ميشـود:
			
()1
						
که  μبردار ميانگين نشانگرها و  σانحراف معيار آنهاست.
-2-1تحليل مؤلفهی اصلی

ي ــک مبح ــث مه ــم در انتخ ــاب دادهه ــای ورودی ب ــه الگوريتمه ــای
الگوشناســـی ،اســـتخراج مشـــخصه 4اســـت .هـــدف از اســـتخراج
مشـــخصه ،اســـتخراج بهتريـــن مجموعـــه از مجموعـــه دادههـــای در
دســـترس (نشـــانگرها) n ،مشـــخصه از  fمشـــخصه در دســـترس
( )n<fاســـت؛ بهطوريکـــه nمشـــخصهی جديـــد بـــا اســـتفاده از
ترکي ــب خط ــی ي ــا غيرخط ــی  fمش ــخصهی موج ــود در مجموعــهی
دادههـــا معرفـــی میگردنـــد .مشـــخصههای اســـتخراج شـــده ممکـــن
اســـت معنـــی فيزيکـــی خاصـــی نداشـــته باشـــند؛ زيـــرا مشـــخصههای

اس ــتخراج ش ــده ب ــا مش ــخصههای موج ــود در مجموعــهی دادهه ــای
اوليـــه متفـــاوت اســـت.
تحليــل مؤلفــهی اصلــی ،يــک روش خطــی بــدون نظــارت بــرای
اســتخراج مشــخصه اســت کــه در ايــن مطالعه اســتفاده شــده و وابســتگی
خطــی بيــن متغيرهــا را جســتجو ميکنــد .بــه هــر ترکيــب خطــی از
متغيرهــاي موجــود در دادههــا يــک مؤلفــه گفتــه میشــود [ ]8و بــا
اســتفاده از ايــن روش میتــوان جهتهايــی را در فضــاي چندبعــدي
دادههــا يافــت کــه در راســتاي آنهــا دادههــا بيشــترين تغييرپذيــري
را دارنــد [ .]9بنابرايــن بــا تصويرکــردن دادههــا روي ايــن جهتهــا
میتــوان ابعــاد دادههــا را بــدون اينکــه اطالعــات قابلتوجهــی حــذف
شــوند کاهــش داد .شــکل 1-مثالــی از کاهــش ابعــاد دادههــا از دو بعــد
(دايرههــای قرمــز) بــه يــک بعــد (دايرههــای ســبز) را نشــان میدهــد.
خطــای حاصــل از تصويرکــردن دادههــا ،فاصلــهی عمــودی بيــن
نمونههــا بــا بــردار  u1اســت .بــرای اســتخراج مشــخصهها بایــد ابتــدا
بــا اســتفاده از ماتريــس همپراکنــش (رابطـهی ،)2-تطابــق آمــاری بيــن
مشــخصهها محاســبه شــود []6
()2
کـه  Tنشـاندهندهی ترانهـاده اسـت .سـپس بـا اسـتفاده از تجزيـهی
ماتريـس همپراکنـش ،ويژهمقدارهـا و ويژهبردارهـای ماتريـس آن
بهدسـت میآيـد .تجزيـهی ماتريـس همپراکنـش از راه تجزيـهی مقدار
تکيـن انجـام میشـود .هـر ماتريسـی ماننـد  Aرا میتـوان بهصـورت
حاصلضـرب زيـر نوشـت:
			
()3
		
			
کــه  Uو  Vماتريسهــای متعامــد هســتند و  Sماتريســی قطــری
اســت کــه عناصــر قطــری آن اعــداد نامنفــی هســتند .بهدليــل مربعــی
بــودن ماتريــس همپراکنــش ،در زمــان محاســبهی ايــن مقاديــر بــرای
ماتريــس مذکــور ،هــر ســه ماتريــس  U، Sو  Vمربعــی خواهنــد بــود و
هــر ســتون از ماتريــس  Uجهــت بــرداری اســت کــه کمتريــن خطــای
تصويرکــردن را دارد و دادههــا در ايــن جهــات بيشــترين پراکندگــی را
دارنــد.
 -3-1نقشههای خودسازمانده

1

نحوهی کاهش ابعاد دادهها توسط روش تحليل مؤلفهی اصلی
از دوبعد به يکبعد .نقاط قرمز نمونههای اوليه و نقاط سبز محل
قرارگيری نمونههای اوليه را پس از تصويرشدن روی بردار u1
(حاصل از تحليل مؤلفهی اصلی) نشان میدهند []10

ی تجس ــمی اس ــت و ط ــی ي ــک
نقشــههای خودس ــازمانده [ ]11روشــ 
فرآينـــد محاســـباتی غيرخطـــی ،ابتـــدا چنـــد نمونـــهی چندنشـــانگری
جديـــد و تهـــی را کـــه نـــورون ناميـــده میشـــوند ارائـــه میکنـــد.
ايـــن نورونهـــا کـــه در مطالعـــهی حاضـــر بهصـــورت شـــبکههای
دوبعـــدی هســـتند در تالشـــند تـــا نمونههـــای دادههـــای ورودی را از
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آن خـــود کننـــد .در اجـــرای الگوريتـــم نقشـــههای خودســـازمانده،
ابتـــدا مقاديـــر اوليـــه بـــه نورونهـــا داده میشـــود و در ادامـــه تـــاش
میشـــود بـــا اســـتفاده از فاصلـــهی اقليدســـی ،نزديکتريـــن نـــورون
بـــه هـــر نمونـــه از مجموعـــهی دادههـــا مشـــخص شـــده ،بهعنـــوان
ی مـــورد مطالعـــه نزديکتـــر گـــردد و
نـــورون برنـــده بـــه نمونـــ ه 
نورونهـــای مجـــاور (موجـــود در شـــعاع همســـايگی کـــه تعريـــف
خواه ــد ش ــد) ني ــز کمت ــر حرک ــت کنن ــد .زمان ــی ک ــه اي ــن فرآين ــد
بهطـــور کامـــل بـــرای تمامـــی نمونههـــا انجـــام شـــد يـــک دوره از
يادگي ــری نقشــههای خودس ــازمانده انج ــام ش ــده اس ــت .اگ ــر ي ــک
دورهی اضافـــی آمـــوزش نيـــاز باشـــد ،متغیرهـــای آمـــوزش تغييـــر
ک ــرده و دورهی بع ــدی آم ــوزش انج ــام خواه ــد ش ــد .در صورتيک ــه
آمـــوزش بیتأثيـــر باشـــد فرآينـــد کامـــل شـــده اســـت.
يادگيــری الگوريتــم نقشــههای خودســازمانده در طــول يکســری
از مراحــل زمانــی انجــام میشــود .در طــول يــک دوره از يادگيــری
الگوريتــم ،نورونهــا بــه ســمت نمونههــای موجــود در مجموعــهی
دادههــا حرکــت میکننــد .يــک نــورون ايــن الگوريتــم بــا اســتفاده از
رابطــهی 4-مــکان خــود را تغييــر میدهــد:

()4
		
کـــه ) wj(nمـــکان نـــورون  jدر تکـــرار nم اســـت .مقـــدار جابجايـــي
توســط متغیرهــای  ηو  hکنتــرل میشــود کــه تابــع همســايگی هســتند
و بهترتيـــب ،متغیـــر کنترلکننـــدهی نـــرخ جابجايـــی نورونهـــا

در يـــک تکـــرار میباشـــند .هـــر نـــورون کـــه کمتريـــن فاصلـــه را
بـــا هـــر يـــک از نمونههـــا داشـــته باشـــد بهعنـــوان نـــورون برنـــدهی
آن نمونـــه انتخـــاب میگـــردد .هـــر نمونـــه يـــک نـــورون برنـــده
دارد و زمانیکـــه نورونهـــا بـــا تمامـــی نمونههـــا مقايســـه شـــدن،
ي ــک دوره از يادگي ــری انج ــام ش ــده اس ــت .متغی ــر  ηب ــا اس ــتفاده از
رابطــهی 5-محاس ــبه میش ــود و همانط ــور ک ــه مش ــخص اس ــت ب ــا
زمـــان ( )nکاهـــش میيابـــد:
			
()5
				
5
کــه  η0نــرخ يادگيــری اوليــه و  τ2عامــل تنــزل يادگيــری اســت .بــا
گذشــت زمــان و کاهــش مقــدار ايــن متغیــر ،نورونهايــي کــه در
مراحــل اوليـهی يادگيــری مقــدار زيــادی جابجــا میشــوند ،در مراحــل
زمانــی بعــدی بــه فاصلـهی کمتــری جابجــا میگردنــد .ديگر متغیــر مهم
در آمــوزش ايــن الگوريتــم ،تابــع همســايگی اســت کــه مکانشناســی
نورونهــا را کنتــرل میکنــد .وجــود تابــع همســايگی باعــث میشــود
تــا در هــر تکــرار ،عــاوه بــر نــورون برنــده ،نورونهــای مجــاور آن
نيــز بــا توجــه بــه فاصلـهای کــه بــا يکديگــر دارنــد جابجــا شــوند .تابــع
همســايگی طبــق رابطــهی 6-معرفــی میگــردد:
()6
که:
()7
بهعنــوان فاصلــه نــورون برنــده در مــکان  rjو نــورون موجــود در مــکان
 rkاســت .متغیــر σدر رابطـهی 6-نيــز طبــق رابطـهی 8-بيــان میگــردد:
()8
کــه  σ0فاصلـهی همســايگی اوليــه و  τ1عامــل تنــزل همســايگی 6اســت.
بــا گذشــت زمــان σ ،کاهــش میيابــد و بنابرايــن از مقــدار  hکاســته
میشــود .در شــکل 2-روندنمــای اجــرای الگوريتــم قابلمشــاهده
اســت.
 -2نشانگرهای لرزهای

2
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روندنمای خوشهبندی دادههای لرزهای توسط الگوریتم نقشههای
خودسازمانده []12

بــرش زمانــی مــورد مطالعــه در ايــن مقالــه مربــوط بــه زمــان  1/8ثانيــه
از دادههــای لــرزهای برداشــت شــده در يکــی از مياديــن جنوبغربــی
ايــران اســت کــه دامنــهی لــرزهای مربــوط بــه ايــن بــرش زمانــی در
شــکل-3-الف قابلمشــاهده اســت .خــط ’ AAمحــل برداشــت مقطــع
عرضــی نشــان داده شــده در شــکل-3-ب را مشــخص میکنــد.
ورودی الگوريتمهــای الگوشناســی ،نشــانگرهای مختلــف هســتند؛
بهطــوري کــه هــر نمونــه از ماتريــس ورودی چنــد نشــانگر لــرزهای
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5

3

4

دامنهی لرزهای در منطقهی مورد مطالعه (الف) برش زمانی 1/8
ثانيه .خط ' AAمحل مقطع نمايش داده شده در قسمت (ب) است.
پيکان قرمز کانال اصلی موجود در محدودهی مورد مطالعه را نشان
میدهد.

6

برش زمانی  1/8ثانيه در حجم مقاومت صوتی که ساختار
رخسارههای کانالی با نشانگر شباهت مشخص شده است .پيکانهای
قرمز نشاندهندهی رخسارههای کانالی اصلی منطقه هستند.

7

برش زمانی  1/8ثانيه در حجم نشانگر تجزيهی طيفی با تکبسامد
 15هرتز که ساختار رخسارههای کانالی با نشانگر شباهت مشخص
شدهاند .پيکانهای قرمز نشاندهندهی رخسارههای کانالی اصلی
منطقه هستند.

برش زمانی  1/8ثانيه در حجم نشانگر انرژی سطح همرخداد
مرتبهخاکستری که ساختار رخسارههای کانالی با نشانگر شباهت
مشخص شدهاند .پيکانهای قرمز نشاندهندهی رخسارههای کانالی
اصلی منطقه هستند.

برش زمانی  1/8ثانيه در حجم نشانگر ريشهی ميانگين مربعات
دامنه که ساختار رخسارههای کانالی با نشانگر شباهت مشخص
شدهاند .پيکانهای قرمز نشاندهندهی رخسارههای کانالی اصلی
منطقه هستند.
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دارد کــه ايــن نشــانگرها بايــد از يکديگــر مســتقل بــوده و تعــداد
آنهــا کمتريــن مقــدار ممکــن باشــد [ .]13در ايــن مطالعــه ابتــدا
بهصــورت تجربــی چنــد نشــانگر انتخــاب شــدند و ســپس بــا بررســی
همبســتگی 7بيــن آنهــا و تعييــن مقــدار آســتانه  50درصــد بــرای ايــن
همبســتگی ،چهــار نشــانگر انتخــاب شــدند کــه عبارتنــد از نشــانگرهای
مقاومــت صوتــی (شــکل )4-و تجزيــهی طيفــی بــا تکبســامد 15
هرتــز (شــکل )5-بــرای بررســی سنگشناســی و تغييــرات ســيال در
محــدودهی مــورد مطالعــه و همچنيــن نشــانگرهای انــرژی ماتريــس
همرخــداد ســطح خاکســتری 8بــرای بررســی توزيــع دادههــا و ريشـهی
ميانگيــن مربعــات دامنــه 9بــرای تعييــن تغييــرات جانبــی در دادههــای
لــرزهای کــه بهترتيــب در شــکلهای7-و 6مشــاهده میشــوند .بــرش
عرضــی مربــوط بــه خــط ’ AAدر حجــم چهــار نشــانگر اســتفاده شــده
نيــز در شــکل 8-قابلمشــاهده اســت .پيکانهــای قرمــز نشــاندهندهی
رخســارهی کانالــی اصلــی موجــود در منطقــه هســتند و پيکانهــای
ســبز رخســارهی کانالــی بــا گســترش جانبــی کمــی را نشــان میدهنــد
کــه تنهــا توســط نشــانگر شــباهت شناســايی شــده اســت.
 -3بررسی نتايج اجرای الگوريتم نقشههای خودسازمانده

بـــرای انجـــام ايـــن مطالعـــه ،الگوريتمهـــای مـــورد اشـــاره در يـــک
حج ــم از دادهه ــای ل ــرزهای (پنج ــرهی محاس ــباتی) اعم ــال ش ــدند .ب ــا
مطالع ــات انج ــام ش ــده ،ي ــک پنج ــرهی محاس ــباتی ش ــامل  9نمونــهی
زمان ــی ب ــرای اي ــن مطالع ــه انتخ ــاب گردي ــد ک ــه ب ــا انتخ ــاب پنج ــرهی

8
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برش عرضی در محل خط ' AAاز نشانگر (الف) مقاومت صوتی (ب)
تجزيه طيفی با تکبسامد  15هرتز (ج) انرژی ماتريس همرخداد
سطحخاکستری (د) ريشهی ميانگين مربعات دامنه که تمامی
نشانگرها جهت شناسايي بهتر ساختار رخسارهی کانالی همراه با
نشانگر شباهت ارائه شدهاند .پيکانهای قرمز محل رخسارهی
کانالی اصلی منطقه را نشان میدهند که در تمامی نشانگرها
قابلشناسايی است و پيکانهای سبز رخسارهی کانالی با گسترش
جانبی کمی را نشان میدهد که به سختی توسط شانگر شباهت
قابلشناسايی است.

9

خروجی الگوريتم نقشههای خودسازمانده که با شبکهی نورونی
 8×8آموزش ديده است .پيکانهای قرمز رخسارهی کانالی اصلی
موجود در محدودهی مورد مطالعه را نشان میدهند .پيکانهای
سبز کانالی با گسترش جانبی کم را نشان میدهند که بهراحتی
توسط نشانگرها قابلشناسايي نبود و پيکانهای زرد نشاندهندهی
شکستگیهای کوچکی هستند که در غرب منطقه وجود دارند و با
نشانگر ريشهی ميانگين مربعات دامنه نيز قابلشناسايي هستند.
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محاس ــباتی  9نمونــهای و اس ــتفاده از چه ــار نش ــانگر ،ماتري ــس دادهه ــا
بهصـــورت يـــک ماتريـــس  234568نمونـــهای ( 538بهخـــط و 436
برخـــط) در  36بعـــد اســـت .ابتـــدا ايـــن دادههـــا توســـط الگوريتـــم
تحلي ــل مؤلفــهی اصل ــی ب ــه دوبع ــد منتق ــل میش ــوند ت ــا در ادام ــه ی
مطالعـــات از ايـــن دادههـــا بهعنـــوان ورودی الگوريتـــم نقشـــههای
خودســـازمانده اســـتفاده گـــردد .بـــرای اجـــرای ايـــن الگوريتـــم نيـــز
ســـامانه توســـط يـــک شـــبکهی نـــورون  8×8بـــا تابـــع همســـايگی
اولي ـهی 10آم ــوزش داده ش ــد ک ــه ب ــرش زمان ــی  1/8ثاني ــه خروج ــی از
ايـــن الگوريتـــم در شـــکل 9-قابلمشـــاهده اســـت .پيکانهـــای قرمـــز
رخس ــارهی کانال ــی اصل ــی موج ــود در مح ــدودهی م ــورد مطالع ــه را
نش ــان میدهن ــد .پيکانه ــای س ــبز کانال ــی ب ــا گس ــترش جانب ــی ک ــم
را نشـــان میدهنـــد کـــه بهراحتـــی توســـط نشـــانگرها قابلشناســـايي
نيســـت و پيکانهـــای زرد نشـــاندهندهی شکســـتگیهای کوچکـــی
هس ــتند ک ــه در غ ــرب منطق ــه وج ــود دارن ــد و ب ــا نش ــانگر ريشــهی
ميانگيـــن مربعـــات دامنـــه نيـــز قابلشناســـايی هســـتند.

نتيجهگيری

■ بـا اسـتفاده از الگوريتـم نقشـههای خودسـازمانده ،در منطقـهی
مـورد مطالعـه دو کانـال نسـبتاً عريـض بههمراه يـک رخسـارهی کانالی
بـا گسـترش جانبـی کـم وجـود دارنـد .شناسـايي رخسـارهی کانالـی
کمعـرض بـا اسـتفاده از الگوريتـم نقشـههای خودسـازمانده بهمراتـب
سـادهتر از حالتـی اسـت کـه صرفـاً از نشـانگرهای لـرزهای مرسـوم
اسـتفاده گـردد.
■ در غــرب منطقــهی مــورد مطالعــه يکســری شکســتگیهای
کوچکــی بــا اســتفاده از نشــانگر ريشــهی ميانگيــن مربعــات دامنــه و
خروجــی حاصــل از نقشــههای خودســازمانده قابلشناســايي اســت.
■ اصلیتريــن متغیــر در اســتفاده از الگوريتــم نقشـههای خودســازمانده،
نشــانگرهای ورودی اســت کــه بايــد همبســتگی کمــی داشــته باشــند.
بنابرايــن ابتــدا نشــانگرهای حســاس بــه کانــال محاســبه شــده و ســپس
بــا بررســی همبســتگی بيــن آنهــا ،نشــانگرهای مناســب جهــت ورود بــه
الگوريتــم شناســايي ميشــوند.

7. Correlation

4. Feature extraction

1. Self-organizing maps

8. Grey-level co-occurrence matrix

5. Learning decay factor

2. Pattern recognition

9. Root-mean-square amplitude

6. Neighborhood decay factor

3. Z-score

and self-organizing maps, Interpretation, 3(4), SAE59–SAE83.
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