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مقاالت علمي - پژوهشی

بهینه سازي الگوریتم هاي یادگیري ماشین جهت تخمین
تراوایي مخازن زیرزمیني نفت و گاز

مصیب کمری2  شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوبعباس سلحشور*، فرشید سهیلی نجف آبادی1   دانشگاه آزاد اسالمي

خواص س��نگ و س��یال نقش بسیار مهمي در موفقیت مدیریت و توسعه ی مخازن نفت و گاز دارند. تراوایي3 )نفوذپذیري( از مهم ترین ویژگي هاي سازندهاي 
هیدروکربنی اس��ت. تراوایي را از طریق اندازه گیري هاي مس��تقیم آزمایش��گاهي روي مغزه هاي سنگ یا آزمایش چاه به دس��ت مي آورند. اما به دلیل وقت گیر و 
هزینه بر بودن و همچنین مشکالت عملیاتي، فقط تعداد محدودي از چاه ها مغزه گیری شده یا آزمایش چاه فقط به تعداد محدودی در میدان نفتي صورت مي گیرد. 
بنابراین استفاده از روش هاي غیرمستقیم محاسباتي، اجتناب ناپذیر است. یکي از اهداف مطالعات پتروفیزیکي، تخمین دقیق و صحیح تراوایي در چاه هایی است که 

اندازه گیري تراوایي در آنها به هر دلیلي )نبود مغزه، وجود شکستگي در نمونه ها و ....( ممکن نیست.
در این مطالعه از الگوریتم رگرسیون ماشین بردار پشتیبان4، کاربرد حالت هاي مختلف آن و الگوریتم رگرسیون ماشین بردار پشتیبان یکنواخت5 جهت تخمین 
تراوایي مخازن نفتي و همچنین از اطالعات نگارهاي چاه ها به عنوان ورودي الگوریتم ها استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان مي دهد که اگر اطالعات کّمي 
و کیفي نسبتاً خوبي از داده هاي نگارهاي چاه در اختیار باشد، مي توان تراوایي را به خوبی و با ضریب خطاي نسبتاً کمتري براي داده هاي جدید یا داده هاي دچار 
اشکال شده محاسبه کرد؛ عالوه بر این در بهترین حالت با آموزش 80 درصد کل داده هاي موجود مي توان با استفاده از رگرسیون ماشین بردار پشتیبان یکنواخت، 

تراوایي را با ضریب همبستگي 96/1 درصد و خطاي میانگین مربعات 0/0008 تخمین زد.
تراوایی، الگوریتم یادگیری ماشین، رگرسیون ماشین بردار پشتیبان، تابع هسته، نمودار پتروفیزیکی، مغزه، چاه پیمایی

)salahshor.a@gmail.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
یکی از متغیرهای مهم در مطالعات مخازن زیرزمیني نفت و گاز، تراوایی 
)نفوذپذیري( است که جهت مدیریت مخزن و فرآیندهای توسعه  ی میادین 
نف��ت و گاز، اط��الع از مقدار آن اجتناب ناپذیر اس��ت. از لح��اظ ماهیت و 
مشکالت عملیاتي، تخمین این متغیر نسبت به برخي متغیرهاي دیگر سنگ و 
سیال، دشوارتر است. شیوه ای که در حال حاضر معمول است تعیین تراوایی 
و تخلخل مغزه در آزمایشگاه، به دست آوردن یک رگرسیون خطي بین این 
دو متغیر و تعمیم آن به کل چاه اس��ت که چندان مناس��ب نیست. تالش هاي 
مختلف��ي جهت تخمین تراوای��ي صورت گرفته که مي ت��وان آن ها را به دو 
دسته ی روش هاي تجربي و آماري تقسیم کرد. روش های آماری، روش هاي 
نویني مبتني بر هوش مصنوعي، شبکه هاي عصبي، منطق فازي و... هستند که 
بسیار کارآمد ظاهر شده اند. در این مقایسه باید تعداد متغیرهاي مخزن مدنظر، 
کیفیت اطالعات آزمایش��ي انتخاب ش��ده، تعداد نقاط نمونه برداري شده و 
همگن ی��ا ناهمگن بودن مخزن که همگی بر دقت ش��بکه مؤثرند را درنظر 
گرفت. در این مقاله سعي ش��ده با استفاده از حداکثر متغیرهاي مرتبط و در 
دسترس )شامل نمودارهاي پتروفیزیکي، طیف پرتو گاما، تخلخل، نوترون، 
چگالي سازند، صوتي، عامل فتوالکتریک، داده هاي تخلخل و درصد اشباع 
آب مغ��زه( به عنوان ورودي و همچنین اس��تفاده از الگوریتم هاي یادگیرنده 
)رگرس��یون بردار پش��تیبان با کاربرد چهار نوع تابع هسته و رگرسیون بردار 

پش��تیبان یکنواخت با تابع هسته ی پایه ی ش��عاعي( رویکرد جدیدي را براي 
تخمین تراوایي ارائه کرد.

1- رگرسیون بردار پشتیبان
روش ماش��ین بردار پش��تیبان از روش های یادگیری ماش��ینی است که بر 
  vapnikدر دهه ی 90 میالدی توس��ط vapnik مبنای تئوری یادگیری آماری
و همکاران ارائه ش��د. در ماشین بردار پشتیبان )SVM( از اصول کمینه کردن 
ریسک ساختاری )SRM( استفاده شده؛ در حالی که سایر روش ها از اصول 
کمینه کردن تجرب��ی )ERM( بهره می برند ]1[. به طورکلی از ماش��ین بردار 
پشتیبان در مسائل طبقه بندی دو یا چند گروهه و رگرسیون استفاده می شود. 
مانند بس��یاری از روش های یادگیری ماشینی، در روش ماشین بردار پشتیبان 
نیز فرآیند س��اخت مدل، ش��امل دو مرحله ی آموزش و آزمایش است ]2[. 
در انتهای فاز آموزش، قابلیت تعمیم مدل آموزش داده ش��ده با اس��تفاده از 
 SVM داده های آزمایشی ارزیابی می شود. به صورت خالصه سازوکار اصلی

در حل مسأله ی رگرسیون به  صورت زیر بیان می شود:
الف( ماشین بردار پشتیبان، تابع رگرسیون را با به  کارگیری یک دسته تابع 

خطی تخمین می زند.
ب( ماش��ین بردار پشتیبان، عملیات رگرس��یون را با تابعي که انحراف از 

مقدار واقعي در آن، کمتر از تابع تلفاِت تعیین شده است، انجام مي دهد.
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ج( ماش��ین بردار پشتیبان با کمینه کردن ریسک ساختاری، بهترین جواب 
را ارائه می دهد ]3و2[.

1-1 - انواع توابع هسته
در مسائل دسته بندی، از یک تابع هسته در فضای ورودی استفاده می شود. 
 ϕ)x( 6پرهیز از انجام نگاشت k)xi,xj( مزیت اصلی اس��تفاده از تابع هسته ی
به  ج��ای حاصل ضرب ه��ای عددی در فض��ای ویژگ��یΦT (xi(Φ(xj( 7 و 
محاسبه توس��ط توابع هس��ته ی )K)xi, xj برای به دس��ت آوردن بردارهای 
داده ی آموزش��ی در فضای ورودی است. به منظور کاهش حجم محاسبات 
ناش��ی از ازدیاد ابعاد، از ترفند هسته استفاده می شود. به کمک هسته، معادل 
ضرب داخلی دو بردار نگاش��ت شده به فضای ویژگی، بدون نیاز به نگاشت 

تک تک آن دو محاسبه می شود ]5و4[.

)SSVM( 1-2- رگرسیون بردار پشتیبان یکنواخت
رگرسیون بردار پشتیبان یکنواخت، توسعه ای از SVM است که نخستین 
بار در 2001 توس��ط لی معرفی شد ]5[. ایده ی اولیه ی SSVM تبدیل فرمول 
اولیه ی SVM به یک مس��أله ی حداقل کردن مشکل غیریکنواختی است. از 
آنجا که تابع هدف این مس��أله ی بهینه سازی نمی تواند دو بار تشخیص پذیر 
باش��د، تابع یکنواخت کنن��ده می تواند جهت یکنواخت کردن این مش��کل 
اس��تفاده ش��ود. لی انتگرال تابع س��یگموئید را به عنوان تقریبی از تابع پالس 

پیشنهاد داد. سپس یوان تابع چندجمله ای و تابع spline را پیشنهاد داد ]6[.
در اینجا با یک مجموعه داده ی s شاملm  نقطه در فضای حقیقی nبُعدی 
Rn که توس��ط ماتریس AєRm×n ارائه ش��ده و m  مشاهده )پاسخ( از مقدار 

واقعی برای هر نقطه سروکار داریم که به شکل رابطه ی-1 است ]7و6[:

 s=   )Ai,yi(|AiЄ Rn , yiЄR , for =1…m                                             )1(

مابه دنبال پیدا کردن یک تابع رگرسیون خطی یا غیرخطِی)f)x با تحمل خطایی 
کوچک در جفت سازی )ارتباط بین ورودی و خروجی( این مجموعه داده ها 
هس��تیم. این تابع را می توان با اس��تفاده از تابع تلفات ε-insensitive به دست 
آورد که به عنوان یک لوله8 اطراف داده ها قرار می گیرد و در آن اش��تباهات 
دور انداخته شده است. همچنین با استفاده از ایده ی ماشین بردارهای پشتیبان، 
تابع)x(f به همان شکل مسطح یا یکنواخت ممکن در جفت کردن )تخمین( 

مجموعه داده های آموزشی ساخته شده است ]9و8[.

2- روش کار
در این مطالعه ابتدا اطالعات نمودارگیري و مغزه هاي مخزن آسماري در 
سه چاه B، A وC  در یکي از میادین جنوب غربي ایران جمع آوري شد. سپس 
 SW, POR, RHOB,( این داده ها و اطالعات بر اس��اس متغیره��اي ورودي
DT, NPHI, GR, PEF, RT( و متغی��ر خروجي PERM پاالیش و داده هاي 
اضافه حذف ش��د. سپس با اس��تفاده از فرمول هاي مربوط به نرمالیزه کردن، 
داده هاي خارج از محدوده نیز حذف و در نهایت اطالعات هر س��ه چاه در 

یک پایگاه داده )شامل 122 نقطه( جمع آوری گردید.
همچنی��ن براي تخمین تراوای��ي از نرم افزار متل��ب9 و جعبه ابزار10 مربوط 
به SVM اس��تفاده ش��ده که تمامی حاالت و مقادی��ر ممکن و قابل  آزمایش 
توس��ط برنامه نویسی و ایجاد حلقه های متناس��ب مورد بررسي و تحلیل قرار 
گرفته اس��ت؛ به  نحوی  که درصده��اي مختلفي از اطالع��ات را به  صورت 
تصادف��ي انتخاب ک��رده )مث��اًل 20، 40، 60 و 80 درصد(، آنها را توس��ط 
توابع هس��ته ی مختلف آموزش داده و س��پس با درصد دیگري از اطالعات 

عبارت ریاضینوع تابع

u*v(\n(خطی

gamma*u*v+Ceof0(^degree\n)چندجمله ای

tanh(gamma*u*v+Ceof0(\nسیگموئیدی

exp(-gamma*|u-v|^2(\nپایه ی شعاعی

  1  انواع توابع هسته ی پركاربرد و معروف ]4[ 

محدوده ی داده هاواحد دادهنام دادهنوع دادهردیف

DTUs/F40-140ورودي1

CGRGPAI0-100ورودي2

PEF--0-100ورودي3

RHOBG/C31/95–2/95ورودي4

NPHIV/V)-0/15(– 0/45ورودي5

RTOHMM0/2-200000ورودي6

Por%0-100ورودي7

SW%0 -100ورودي8

PermMd0 -10000خروجي9

  2  محدوده ی مقادیر داده های استفاده شده

Scc )%(MseCTest set )%(Train set )%(R

21/060/02976Te60%Tr40%1

28/210/01561Te40%Tr60%2

22/220/02679Te80%Tr60%3

36/250/01311Te20%Tr40%4

24/630/02056Te80%Tr40%5

17/260/033480Te60%Tr80%6

25/710/01561Te40%Tr80%7

49/40/011565Te20%Tr80%8

  3  نتایــج حاصــل برای ضریب همبســتگی و خطــای میانگین 
مربعات به روش SVR با تابع هسته ی خطی
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که آنها نیز به  صورت تصادفي انتخاب  ش��ده اند به  عنوان داده هاي آزمایش��ي 
 ارزیاب��ي و مقایس��ه گردی��د. در انتخ��اب تصادف��ي اطالع��ات از نرم افزار 
MS SQLSERVER 2008 و زب��ان برنامه نویس��ي TSQL اس��تفاده ش��د. 
خروج��ي تابع پیش بیني داراي دو معیار محاس��به ی خط��ا به نام هاي ضریب 
همبس��تگي مربعات11 و خطاي میانگین مربعات12 است که در تمامی مراحل 

بعدي از آنها براي مقایسه و رسیدن به جواب بهتر استفاده مي شود.

2-1- انتخاب روش استانداردسازي داده ها
روش ه��ای مختلف��ی برای استانداردس��ازی وج��ود دارد ک��ه در تمامی 
آنها داده ها طوری تبدیل می ش��وند که ش��رایط مدنظر تأمین گردد. یکی از 
مهم ترین روش های استانداردسازی، تبدیل داده ها به مجموعه ای جدید است 

که در آن، همه ی مقادیر بین صفر و یک باشند:

Zi=
Xi - Xmin 

Xmax Xmin 
)2(

که در آن zi مقدار استاندارد شده، xi مقدار هریک از داده ها،xmin حداقل 

کل داده ها و xmax حداکثر مقدار داده هاست.

2-2- روش ارزیابي استفاده شده
نتایج حاصل از الگوریتم هاي مورد استفاده از لحاظ دقت، صحت، مقدار 
و کیفیت بررسی شدند و بهترین حالت براي مدل سازی انتخاب گردید. براي 

این منظور، الگوریتم هاي مختلف با مالک هاي رابطه ی-3 ارزیابي شدند:
                            MSE=)ΣActual-Forecast(2 /n = Σ)Error(2 / n                          )3(
رابطه ی-3، خطاي میانگین مربعات اس��ت که در آن n ، تعداد نمونه های 
تخمینی، Actual، مقدار واقعی هر برچسب و Forecast، مقدار تخمینی برای 
هر یک اس��ت. هرچه مقدار این کمیت کمتر باش��د، ضریب خطا نیز کمتر 
خواهد بود. ضریب همبس��تگی، شدت رابطه و همچنین نوع رابطه )مستقیم 
یا معکوس( را نش��ان می دهد. این ضریب بین 1 تا 1- است و در حالت عدم 

وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر می باشد.
همبس��تگی بین دو متغی��ر تصادفی X و Y به ص��ورت رابطه ی-4 تعریف 

می شود:

2  مقایســه ی ضریب همبســتگی و خطای میانگین مربعات با استفاده از مجموعه 
داده های مختلف پس از اجرای رگرسیون بردار پشتیبان با تابع هسته ی خطی

٩ 
 

با تابع  SVR در استفاده از الگوريتمي بهترين مقادير تخمينرفت انتظار ميكه  طورهماندهد نتايج نشان مي
بهترين ضريب داراي ) كه 8- يمرحلهست (هادرصدي از داده 80 يخطي در حالت آموزش مجموعه يهسته

شده يينتع Cر غيمتباشد. مي 0115/0درصد) و كمترين مقدار خطاي ميانگين مربعات  4/49همبستگي (
، هميشه اين Cبراي مذكور ذكر است كه با انتخاب مقدار باشد؛ الزم بهمي 65آموزشي  يبراي اين مجموعه

همراه هاي آموزشي بهو نمونه هستهاي آموزشي نيز افتد بلكه اين مقدار نيازمند انتخاب نمونهاتفاق نمي
  د.شوبهينه مي يمقدار تخمين يكنندهيينتع با هم Cر غيمت يتغييرات دامنه

  
  
  
  
  
  
  
  

هاي مختلف پس از و خطاي ميانگين مربعات با استفاده از مجموعه داده ضريب همبستگي يمقايسه - 2شكل
  خطي ياجراي رگرسيون بردار پشتيبان با تابع هسته

  
اي چندجمله يبا استفاده از تابع هسته بانيبردار پشت ونيرگرس يحاصل از اجرا جينتا -2- 3
)SVRP(  
  

 يبا تابع هسته SVRروش مربعات بهي ميانگين خطابراي ضريب همبستگي و  حاصلنتايج  -4جدول
  ياچندجمله

Scc (%) Mse CdR Test set(%) Train set(%) R 
96/53  0199/0 100 5  1  Te40% Tr40% 1 

87/49 0111/0 99  5 5/0  Te60% Tr60% 2 

85/57 0137/0 100  5 1  Te20% Tr60% 3 

76/39  0218/0  100  5 1  Te80% Tr60% 4 

34/70  0064/0 57 5 1 Te20% Tr40% 5 

17.26

0.0334

24.63

0.0205

28.21

0.0156

49.4

0.0115
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4  مقایســه ی ضریب همبستگی و خطای میانگین مربعات با استفاده از 
مجموعه داده های مختلف پس از اجرای رگرسیون بردار پشتیبان با 

تابع هسته ی سیگموئیدی

١١ 
 

 يديئگمويس يبا استفاده از تابع هسته بانيبردار پشت ونيرگرس يحاصل از اجرا جينتا -3- 3
)SSVRS(  

درصدي با  80آموزشي  يداده يترين تخمين براي مجموعهدهد كه بهينهنشان مي 5-از جدول حاصلنتايج 
، 182يب ترتبه r و c، gرهاي غيكه در آن مقادير مت )7-ي(مرحله است درصدي 20آموزشي  يمجموعه

 قداركمترين م درصد و 17/48براي اين مرحله  شده است. بهترين ضريب همبستگييم تنظ 001/0و  01/0
 Cر غيمت، ]0-1[ ي، در محدودهgر گاما غيمت ذكر استالزم بهباشد. مي 0117/0خطاي ميانگين مربعات 

دست بهنتايج بهتري  ]0-2[ي محدوده در(ضريب صفر)،  rر غيو مت ]100- 200[ ي(هزينه)، در بازه
تخمين با استفاده از  دقتآموزشي مختلف، نوسان  يداده يبا توجه به انتخاب مجموعه در مجموع د.ندهمي

درصد  1/3تا  1/1از حدود نيز  . خطاي ميانگين مربعاتاستيدي زياد ئسيگمو يو تابع هسته SVRروش 
  .دست آمدبه
  

  
هاي مختلف پس از ضريب همبستگي و خطاي ميانگين مربعات با استفاده از مجموعه داده يمقايسه - 4شكل

  يديئسيگمو يبردار پشتيبان با تابع هسته اجراي رگرسيون
  

 يبا تابع هسته SVRروش براي ضريب همبستگي و خطاي ميانگين مربعات به حاصلنتايج  -5جدول
  يديئيگموس

3  مقایسه ی ضریب همبستگی با استفاده از مجموعه داده های انتخابی 
مختلف پس از اجرای رگرســیون بردار پشــتیبان با تابع هســته ی 

چندجمله ای

١٠ 
 

48/49  0159/0 100 5 1 Te80% Tr40% 6 

68/44 0119/0 68 5 4/0  Te60% Tr80% 7 

65/81 004/0  100 5 1  Te20% Tr80% 8 

29/69 0127/0 100 5 1 Te40% Tr80% 9 
  

 شتهدا يتخمين بهتري پنج اي با درجهاست كه تابع چندجمله آننمايانگر  d، مقادير ستون 4- در جدول
 rر غيمتبراي و بهترين مقادير  100تا  50 ي(هزينه)، محدوده Cر غيهمچنين بهترين مقادير براي مت .است

  باشد.مي 1تا  4/0 ي(ضريب صفر) محدوده
  

  

53.96 57.85

81.65

0.0199 0.0137 0.004
0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Tr40-40% Tr60-60% Tr80-80%

Scc(%)

Mse

  
هاي انتخابي مختلف پس از اجراي رگرسيون ضريب همبستگي با استفاده از مجموعه داده يمقايسه - 3شكل
  ياچندجمله ير پشتيبان با تابع هستهبردا

  
-ي(مرحله ستهادرصدي داده 20آزمايش  يدرصدي با مجموعه 80 آموزشي يمربوط به مجموعه تخمين

 بيشترين ضريب همبستگي. اين حالت، اندتنظيم شده 100و 5، 1ترتيب به cو   r،dرهاي غيكه مقادير مت) 8
دهد كه در اين نشان مي 4-را دارد. بررسي جدول 004/0عات درصد و كمترين خطاي ميانگين مرب 65/81

براي C  مقدار يكسان بوده و تقريباً بهترين dو  rرهاي غيدر مقدار متي حاصل اكثر حاالت بهينه ،روش
 دست آمدهبههاي آموزشي نتايج بهتري همچنين با افزايش تعداد نمونه .خواهد بود 100 يحاالت بهينه

  است.
  

SVR 1  نمودار گردش كار تخمین تراوایي توسط

٧ 
 

MSE  Accuracy(1)  
SCC Accuracy(2)

  ) برايPERMبيني مقادير تراوايي (پيش
  هاياز فايل آزمايشي با استفاده يمجموعه 

  قبل و تابع يساخته شده در مرحله
 SVMPredict  وModel  

Model Accuracy(1)  
Accuracy(2) 

k صورت تصادفي انتخاب هب هادرصد از كل داده
 TRAINآموزشي ( يمجموعه عنوانشده و به

SETيدر مجموعهها د و ساير دادهنگير) قرار مي 
  دنگير) قرار ميTest SETآزمايشي (

 و سازيآماده
استانداردسازي 

 حذف و اطالعات
 اطالعات پرت

، Dt ،GR ،PEF ،RHOB ،NPHI ،RTمقادير  
Por  وSW ازk  ها در فايل درصد دادهTrinst  قرار
 .دنقرار گير Trlabelدر فايل  PERMد و مقدار نگير

همان ها بهدرصد داده kساير مقادير باقيمانده غير از 
  دنقرار گير Teinst و Telabelدر فايل ترتيب 

انتخاب تابع هسته در روش 
شتيبان ماشين بردار پ

خطي،  يترتيب تابع هسته(به
يدي، سيگموئ اي،چندجمله

  شعاعي) يپايه

منتخب براي  يرهاي مربوط به تابع هستهغيمتمقداردهي 
  )gو  r ،c ،dروش رگرسيون بردار پشتيبان شامل (

  آموزشي يآموزش مدل بر اساس مجموعه
   SVMTrainمنتخب و تابع  يتابع هسته

آيا كمترين مقدار 
Mse و بيشترين 
وجود  SCC مقدار

  دارد

Mse SCC Trinst 
Trlabel Teinst  
Teset  Model 

بل
ی

  آموزش و ساخت مدل - 4- 2
نگاري و هاي چاهو داده هاي وابستهالگوريتم ،ز ماشين بردار پشتيبانادر آموزش مدل  ،در اين مرحله

با توجه اي از عمق مخزن توسط گزارش توصيف مغزه استفاده شد. براي هر نقطه شده مشخصهاي رخساره
ر و خود رگرسيون بردار پشتيبان از چها شده استفاده مذكورنوع الگوريتم  از دوحاضر  ياينكه در مطالعهبه 

منجر به استفاده از (كه  كندشعاعي) استفاده مي ييدي، پايهئاي، سيگمونوع تابع هسته (خطي، چندجمله
مربوط به هر  يرهاي بهينهغيهدف يافتن مت ،در اين قسمت)، رهاي مختلف براي توابع مختلف شدهغيمت
 ،هاي آزمايشي)(داده نشده ها ساختههايي كه مدل بر اساس آنبا داده در حين مواجههاست كه لگوريتم ا

هاي بيشترين براي تشخيص عملكرد مدل از شاخص دليلهمين باشند. به شتهرا دابهترين عملكرد بتوانند 
  ).1-شكل(ه است خطاي ميانگين مربعات در هر مرحله استفاده شد مقدارضريب همبستگي و كمترين 

 
     
  
  
  

      
  

    
      

  
    

  
  
  
  
  

    
    

 شروع

پایان    خیر 

بله
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corr )X,Y( = = E[(X-μY( (Y-μY(]
          σX σY

cov )X,Y(
σX σY )4(

ک��ه در آن E عملگر امید ریاضی، cov به معن��ای کوواریانس، corr نماد 
معمول برای همبستگی پیرسون و σ نماد انحراف معیار است.

2-3- تقسیم بندی و انتخاب داده ها
با توجه به آنکه قرار است از الگوریتم های یادگیری ماشین استفاده گردد 
و در تمامی الگوریتم های یادگیرنده، ابتدا باید از روی یک مجموعه داده ی 
اولیه ی آموزش دیده، مدلی ساخته شود، بنابراین تمامی داده ها به دو دسته ی  
آموزش و آزمایش تقس��یم می شوند. این مجموعه ها )آموزشي و آزمایشي( 
به ص��ورت تصادفی از روی  داده های نمودارهاي مربوط به س��ه چاه انتخاب 
شدند. انتخاب داده هاي تصادفي از سه چاه و به تبع آن سه محدوده ی مختلف 

مخزن، منجر به تنوع کیفي در آنها ش��ده که می توان بعداً با اطمینان بیشتري 
مدل را براي س��ایر چاه هاي مخزن اس��تفاده کرد. در هر نمونه ی آزمایشي و 
آموزش��ي، دو مجموعه داده وجود دارد که در نهایت به صورت رابطه ی-5 

دسته بندي خواهد شد:
{)x1 ‚y1 (‚ ….. ) xn ‚yn ( ЄR ‚ yЄR{                                               )5(

که در آن:
Xi = (DT,CGR,PEF,RHOB,NPHI,RT,POR(
Yi =Perm

بدین ترتیب ک��ه تراوایي به عن��وان متغیر خروج��ي و مقادیر داده هاي 
پتروفیزیک��ي به  عنوان ب��ردار ورودي تعریف ش��ده اند. در ابت��داي روند 
انتخ��اب مدل، جهت آموزش و س��اخت مدل در ی��ک مرحله، داده هاي 
آموزش��ي به  صورت کاماًل تصادفي انتخاب شدند و آزمایش مدل یک بار 
روی داده های آزمایش��ي ب��دون انتخاب تصادفي آنها انج��ام گردید. در 
مرحل��ه اي دیگر، آزمایش مج��دد روی  داده ها در حالت انتخاب تصادفي 
مجموعه ی آزمایشي انجام شد که در نهایت حالت انتخاب تصادفي نتایج 
بهتري در س��اخت مدل داش��ت. چراکه دامنه ی بیش��تري از انطباق مقدار 
تراوایي تخمینی و مقدار واقعي تراوایي را در برمي گرفت. به  طور کلی این 
مجموعه عملیات در چهار گام اصلي انجام شد که از گام اول تا چهارم به 
ترتیب 20، 40، 60 و 80 درصد از کل داده ها براي آموزش انتخاب شدند.

نکت��ه ي قابل  توج��ه اینکه در اکث��ر تحقیقات انجام ش��ده در خصوص 
الگوریتم هاي یادگیري ماش��ین، پس از س��اخت م��دِل آموزش دیده ابتدا 
هم��ان داده هایي که منجر به س��اخت مدل ش��ده را ب��راي آزمایش روي 
م��دل و گرفتن خروج��ي آزمایش مي کنند تا کارآیي م��دل را در تحلیل 
خودش بررس��ي نماین��د. ای��ن کار در مطالعه ي جاري نیز انجام ش��د که 
کام��اًل موفقیت آمیز بود. بنابراین حتي اگ��ر در انتخاب مجموعه داده هاي 
آزمایش��ي، داده هاي تکرارپذیری وجود داشته باش��ند از لحاظ صحت و 
استفاده ی مجدد، هیچ اشکالي در تحلیل و کارآیی الگوریتم استفاده  شده 

ایجاد نخواهد کرد.

Scc )%(MseCdRTest set)%(Train set)%(R

53/960/019910051Te40%Tr40%1

49/870/01119950/5Te60%Tr60%2

57/850/013710051Te20%Tr60%3

39/760/021810051Te80%Tr60%4

70/340/00645751Te20%Tr40%5

49/480/015910051Te80%Tr40%6

44/680/01196850/4Te60%Tr80%7

81/650/00410051Te20%Tr80%8

69/290/012710051Te40%Tr80%9

  4  نتایــج حاصــل برای ضریب همبســتگی و خطــای میانگین 
مربعات به روش SVR با تابع هسته ی چندجمله ای

Scc 
)%(MseRGCTest set%Train set%R

20/160/01510/122100Te60Tr401

26/150/01610/011100Te40Tr602

37/650/0220/0131Te20Tr603

36/70/0130/00010/008100Te20Tr404

24/450/020/00010/008100Te80Tr405

26/330/0170/00010/011Te60Tr806

48/170/0120/0010/01182Te20Tr807

20/420/0320/10/008182Te40Tr808

24/950/02810/008500Te60Tr609

21/060/0180/0010/0131Te60Tr4010

  5  نتایــج حاصــل برای ضریب همبســتگی و خطــای میانگین 
مربعات به روش SVR با تابع هسته ی سیگموئیدی

5  مقایســه ی ضریب همبستگی و خطای میانگین مربعات با استفاده از 
مجموعه داده های مختلف پس از اجرای رگرسیون بردار پشتیبان با 

تابع هسته ی پایه ی شعاعی

١٤ 
 

  
هاي مختلف پس گين مربعات با استفاده از مجموعه دادهضريب همبستگي و خطاي ميان يمقايسه -5 شكل

  شعاعي يپايه ياز اجراي رگرسيون بردار پشتيبان با تابع هسته
  
  )SSVR( كنواختي بانيبردار پشت ونيرگرس تميالگور جرايحاصل از ا جينتا -5- 3

 SSVR روشكه دهد نشان مي 7-در جدول و خطاي ميانگين مربعات براي ضريب همبستگي حاصلير مقاد
 دستبهدرصد  1/96مقدار براي ضريب همبستگي  بهترينبيني تراوايي دارد. عملكرد مناسبي براي پيش

 يعهدهد كه مجموين روش نيز بهترين حاالت وقتي رخ ميدر ا. )7- حالت بهينه است (شكل كه آمده
شته دا يتغييرات زياد يدامنه cر غيباشد. مقادير مت برداشتهها را در تري از دادهآموزش تعداد بيشتر و متنوع

در . بنابراين است بينيغيرقابل پيشآموزش، نوسانات آن نيز  يها در مجموعهداده يو با تغيير محدوده
 200تا  1بين  gر غينوسانات مت ي. دامنهشدي ها آزمايش و بررسدامنه مذكور اغلبر غيتعيين مقدار مت

  .دارند رابهترين حاالت  00001/0و  1يباً با مقادير تقرنيز  eو  rرهاي غيو مت دپذيربهترين مقدار را مي
  

 يبا تابع هسته SSVRروش به براي ضريب همبستگي و خطاي ميانگين مربعات حاصلنتايج  -7جدول 
  شعاعي يپايه

  
  
  
  
  
  
  

Scc 
(%) Mse E r g C Test 

set (%) 
Train 

set (%)R

8/41  022/0  01/0  14/12  100 Te40% Tr60% 1 

59 082/0  0001/0  173/5  67/7  Te20% Tr60% 2 

88 002/0  0001/0  151/3  1900Te20% Tr40% 3 
6/76  006/0  0001/0  128 21 Te80% Tr40% 4 

8/95  001/0  00001/0186/221000Te40% Tr80% 5 

1/96  0008/0  00001/0166/3  300 Te20% Tr80% 6 

4/48  0106/0  00001/014/96  5 Te60% Tr40% 7 
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2-4- آموزش و ساخت مدل
در این مرحله، در آموزش مدل از ماشین بردار پشتیبان، الگوریتم هاي وابسته 
و داده های چاه نگاری و رخس��اره های مشخص ش��ده برای هر نقطه از عمق 
مخزن توسط گزارش توصیف مغزه استفاده شد. با توجه به اینکه در مطالعه ی 
حاضر از دو نوع الگوریتم مذکور استفاده  شده و خود رگرسیون بردار پشتیبان 
از چهار نوع تابع هس��ته )خطي، چندجمله اي، س��یگموئیدي، پایه ی شعاعي( 
استفاده مي کند )که منجر به استفاده از متغیرهاي مختلف براي توابع مختلف 
ش��ده(، در این قس��مت هدف یافتن متغیرهاي بهینه ی  مربوط به هر الگوریتم 
اس��ت که بتوانند در حین مواجهه با داده هایی که مدل بر اس��اس آنها ساخته 
نشده )داده هاي آزمایشي(، بهترین عملکرد را داشته باشند. به همین دلیل براي 
تشخیص عملکرد مدل از شاخص هاي بیشترین ضریب همبستگي و کمترین 

مقدار خطاي میانگین مربعات در هر مرحله استفاده شده است )شکل-1(.

3- بررسي نتایج
در ای��ن بخش، نتای��ج و نمودارهاي حاصل از اج��راي الگوریتم SVR با 
استفاده از توابع هسته ی مختلف و همچنین الگوریتم SSVR، با تابع هسته ی 

پایه ی شعاعي و اجراهاي متنوع، جهت مقایسه ی عملکرد آنها ارائه مي شود.

3-1- نتای�ج حاص�ل از اجرای رگرس�یون بردار پش�تیبان با اس�تفاده از تابع 
)SVRL( هسته ی خطی

طبق جدول-3 در ستون Trainset، مجموعه داده های آموزشی در ستون 
Testset، داده هاي آزمایش و اعتبارسنجي )که درصدی از کل داده هاست( 
انتخاب ش��ده که با تغییر مقدار C )متغی��ر هزینه )وزن( که مقدار پیش فرض 
آن ب��رای تمامی روش ها یک اس��ت( ]8[ تابع هس��ته، نتای��ج متفاوتی برای 
تخمین تراوایی به  دس��ت  آمده است. در ستون MSE، کمترین مقدار خطا با 
بهترین ضریب همبس��تگی در ستون SCC قرار دارد. این نتایج نشان می دهد 
همان طور که انتظار مي رفت بهترین مقادیر تخمینی در اس��تفاده از الگوریتم 
SVR با تابع هس��ته ی خطی در حالت آموزش مجموع��ه ی 80 درصدی از 
داده هاست )مرحله ی-8( که دارای بهترین ضریب همبستگی )49/4 درصد( 
و کمترین خطای میانگین مربعات 0/0115 می باشد. متغیر C تعیین شده برای 
این مجموعه ی آموزش��ی 65 می باشد؛ الزم به ذکر است که با انتخاب مقدار 
مذکور براي C، همیش��ه این اتفاق نمی افتد؛ بلکه این مقدار نیازمند انتخاب 
نمونه های آموزشی نیز هست و نمونه های آموزشی به همراه تغییرات دامنه ی 

متغیر C با هم تعیین کننده ی مقدار تخمینی بهینه می شود.

3-2- نتای�ج حاص�ل از اجرای رگرس�یون بردار پش�تیبان با اس�تفاده از تابع 
)SVRP( هسته ی چندجمله ای

در جدول-4، مقادیر س��تون d نمایانگر آن اس��ت که تابع چندجمله ای با 
 C درجه ی پنج تخمین بهتری داشته است. همچنین بهترین مقادیر برای متغیر
)هزین��ه(، محدوده ی 50 تا 100 و بهترین مقادیر برای متغیر r )ضریب صفر( 

محدوده ی 0/4 تا 1 می باشد.
تخمین مربوط به مجموعه ی آموزشی 80 درصدی با مجموعه ی آزمایش 

Scc )%(MseCGammaTest set%Train set%R

71/280/0061136/0334Te60Tr601

80/690/0071136/0334Te40Tr402

51/550/0142136/0334Te80Tr603

55/40/0093136/0334Te20Tr404

67/520/0095136/0334Te80Tr405

32/850/0193136/0334Te60Tr206

32/220/0181136/0334Te80Tr207

79/730/0053136/0334Te20Tr608

94/570/0019136/0334Te40Tr809

65/150/0071136/0334Te60Tr8010

78/230/0063136/0334Te80Tr8011

94/640/001136/0334Te20Tr8012

  6  نتایــج حاصــل برای ضریب همبســتگی و خطــای میانگین 
مربعات به روش SVR با تابع هسته ی پایه ی شعاعی

Scc 
)%(MseErgCTestset)%(Train set )%(R

41/80/0220/01112/4100Te40%Tr60%1

590/0820/000115/737/67Te20%Tr60%2

880/0020/000113/511900Te20%Tr40%3

76/60/0060/000112821Te80%Tr40%4

95/80/0010/00001122/861000Te40%Tr80%5

96/10/00080/0000113/66300Te20%Tr80%6

48/40/01060/00001196/45Te60%Tr40%7

  7  نتایــج حاصــل برای ضریب همبســتگی و خطــای میانگین 
مربعات به روش SSVR با تابع هسته ی پایه ی شعاعی

6  ضریــب همبســتگی تراوایی تخمینی بــا مقدار واقعــی 80 درصد 
SVR آموزش و 20 درصد آزمایش در روش

١٣ 
 

  
درصد داده كه ضريب همبستگي  60 درصدي و آزمايش 20آموزشي  يونههمچنين بدترين حالت در نم

 يبا رشد مجموعه داده ،رسد. عالوه بر ايننظر ميهاي قبلي بهتر بهنسبت به روش هم باز ،درصد بوده 85/32
 0334/36و  =1Cرهاي غيتمقدار م ،حاالت يكه در همهذكر است تايج بهبود يافته است. الزم بهآموزشي ن

g= براي ساير حاالت و  و هدحاصل شكه البته اين مقادير در حالت بهينه  شده گرفتهنظر ثابت در
  يدا كرده است.پها توسعه هاي آموزشي و ساخت مدلمجموعه

  

  
آزمايش در روش  درصد 20 و آموزش درصد 80با مقدار واقعي  ييي تخمينتراواضريب همبستگي  -6شكل
SVR  

  

85/32  0193/0  1 0334/36  Te60 Tr20 6 

22/32  0181/0  1 0334/36  Te80 Tr20 7 

73/79  0053/0  1 0334/36  Te20 Tr60 8 

57/94  0019/0  1 0334/36  Te40 Tr80 9 

15/65  0071/0  1 0334/36  Te60 Tr80 10 

23/78  0063/0  1 0334/36  Te80 Tr80 11 

64/94  001/0  1 0334/36  Te20 Tr80 12 
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20 درصدی داده هاست )مرحله ی-8( که مقادیر متغیرهای d ،r  و c به ترتیب 
1 و 5 و100 تنظیم ش��ده اند. این حالت، بیش��ترین ضریب همبستگی 81/65 
درصد و کمترین خطای میانگین مربعات 0/004 را دارد. بررس��ی جدول- 4 
نش��ان می دهد که در ای��ن روش، اکثر ح��االت بهینه ی حاص��ل در مقدار 
متغیرهای r و d یکس��ان ب��وده و تقریباً بهترین مقدار C ب��رای حاالت بهینه 
100 خواهد بود. همچنین با افزایش تعداد نمونه های آموزش��ی نتایج بهتری 

به دست آمده است.

3-3- نتای�ج حاص�ل از اجرای رگرس�یون بردار پش�تیبان با اس�تفاده از تابع 
)SSVRS( هسته ی سیگموئیدی

نتای��ج حاصل از جدول-5 نش��ان می ده��د که بهینه تری��ن تخمین برای 
مجموعه ی داده ی آموزشی 80 درصدی با مجموعه ی آموزشی 20 درصدی 
است )مرحله ی-7( که در آن مقادیر متغیرهای g، c و r به ترتیب 182 و 0/01 
و 0/001 تنظیم شده است. بهترین ضریب همبستگی براي این مرحله 48/17 
درصد و کمترین خطای میانگین مربعات 0/0117 می باشد. الزم به ذکر است 
متغی��ر گاما g، در محدوده ی ]1-0[، متغیر C )هزینه(، در بازه ی ]100-200[ 
و متغیر r )ضریب صفر(، در محدوده ی ]2-0[ نتایج بهتری به دست می دهند. 
در مجم��وع با توجه به انتخاب مجموعه داده ی آموزش��ی مختلف، نوس��ان 
دقت تخمین با استفاده از روش SVR و تابع هسته ی سیگموئیدی زیاد است. 

خطای میانگین مربعات نیز از حدود 1/1 تا 3/1 درصد به دست آمد.

3-4- نتای�ج حاص�ل از اجرای رگرس�یون بردار پش�تیبان با اس�تفاده از تابع 
)SSVR( هسته ی پایه ی شعاعی

با توجه به جدول-6 مشاهده مي شود که نتایج پس از اجرای روش SVR با 
تابع هسته ی پایه ی شعاعی )RBF( به دست آمده است. بر اساس نتایج حاصل 
بهینه ترین تخمین با ضریب همبستگی 94/64 درصد برای مجموعه ی داده ی 
آموزش��ی 80 درصدی با مجموعه ی آزمایشی 20 درصدی )مرحله ی-12( 
بوده ک��ه کمترین مقدار خط��ای میانگین مربعات این مرحل��ه برابر 0/001 

)معادل 0/1درصد( است. )شکل-6(.
همچنی��ن بدترین حالت در نمونه ی آموزش��ی 20 درص��دی و آزمایش 
60 درصد داده که ضریب همبس��تگی 32/85 درصد بوده، باز هم نس��بت به 
روش های قبلی بهتر به نظر می رس��د. عالوه بر این، با رش��د مجموعه داده ی 
آموزش��ی نتایج بهبود یافته است. الزم به ذکر اس��ت که در همه ی حاالت، 
مق��دار متغیرهای C=1 و g= 36/0334 ثابت درنظر گرفته  ش��ده که البته این 
مقادیر در حالت بهینه حاصل ش��ده و برای س��ایر ح��االت و مجموعه های 

آموزشی و ساخت مدل ها توسعه پیدا کرده است.

3-5- نتایج حاصل از اجراي الگوریتم رگرس�یون بردار پش�تیبان یکنواخت 
)SSVR(

مقادی��ر حاصل برای ضریب همبس��تگی و خطای میانگی��ن مربعات در 
جدول-7 نش��ان می دهد که روش SSVR عملکرد مناسبي براي پیش بیني 
تراوایي دارد. بهترین مقدار برای ضریب همبس��تگی 96/1 درصد به  دست 
 آمده که حالت بهینه است )شکل-7(. در این روش نیز بهترین حاالت وقتی 
رخ می ده��د که مجموعه ی آموزش تعداد بیش��تر و متنوع تری از داده ها را 
در برداش��ته باش��د. مقادیر متغیر c دامنه ی تغییرات زیادی داش��ته و با تغییر 
محدوده ی داده ها در مجموعه ی آموزش، نوسانات آن نیز غیرقابل پیش بیني 
است. بنابراین در تعیین مقدار متغیر مذکور اغلب دامنه ها آزمایش و بررسی 
ش��د. دامنه ی نوس��انات متغیر g بین 1 تا 200 بهترین مق��دار را می پذیرد و 

متغیرهای r و e نیز تقریباً با مقادیر 1 و 0/00001 بهترین حاالت را دارند.

3-6- مقایس�ه ی نتایج حاصل از اجرای حاالت مختلف روش های SSVR و 
SVR جهت پیش بیني تراوایی

با مقایس��ه و ارزیابي الگوریتم های مورد بحث در این مطالعه، حالت بهینه 
براي هدف تعریف ش��ده مشخص مي گردد. بهترین نتایج حاصل از اجرای 
هر کدام از روش های مختلف استفاده  شده در جدول-8 ارائه گردیده است.

نتایج حاصل نشان می دهد که بهترین ترتیب الگوریتم هاي استفاده شده بر 

7  مقایســه ی ضریب همبســتگی و خطای میانگین مربعات با اســتفاده از 
مجموعــه داده های مختلف پس از اجرای رگرســیون بردار پشــتیبان 

یکنواخت با تابع هسته ی پایه ی شعاعی

١٥ 
 

  

  
هاي مختلف پس ضريب همبستگي و خطاي ميانگين مربعات با استفاده از مجموعه داده يمقايسه -7 شكل

  شعاعي يپايه ياز اجراي رگرسيون بردار پشتيبان يكنواخت با تابع هسته
  

  
آزمايش در روش  درصد 20 و آموزش درصد 80با مقدار واقعي ي ضريب همبستگي تراوايي تخمين - 8شكل

SSVR  
  
 بينيپيش جهت SVRو  SSVR هايروشحاالت مختلف  يحاصل از اجرا جينتا يسهيمقا - 6- 3

  ييتراوا

8  ضریــب همبســتگی تراوایی تخمینی بــا مقدار واقعــی 80 درصد 
SSVR آموزش و 20 درصد آزمایش در روش

١٥ 
 

  

  
هاي مختلف پس ضريب همبستگي و خطاي ميانگين مربعات با استفاده از مجموعه داده يمقايسه -7 شكل

  شعاعي يپايه ياز اجراي رگرسيون بردار پشتيبان يكنواخت با تابع هسته
  

  
آزمايش در روش  درصد 20 و آموزش درصد 80با مقدار واقعي ي ضريب همبستگي تراوايي تخمين - 8شكل

SSVR  
  
 بينيپيش جهت SVRو  SSVR هايروشحاالت مختلف  يحاصل از اجرا جينتا يسهيمقا - 6- 3

  ييتراوا
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9  مقایســه ی ضریب همبستگی روش های رگرسیون بردار پشتیبان 
با توابع هســته )خطی، پایه ی شعاعی و چندجمله ای( و رگرسیون 

بردار پشتیبان یکنواخت

١٦ 
 

حالت بهينه براي هدف تعريف شده، مشخص  ،مطالعه اين در بحث موردهاي الگوريتمبا مقايسه و ارزيابي 
 گرديدهارائه  8-در جدول ،شده ختلف استفادههاي مروشهر كدام از از اجراي  حاصلبهترين نتايج  .دگردمي

  است.
  

  SSVR و SVRي هاروشنتايج ضريب همبستگي و خطاي ميانگين مربعات با استفاده از  -8جدول 

SCC(%) MSE TEST SET(%) TRAIN SET(%)SVM TYPE 

7/49  0115/0  Tr20 Tr80 SVR with Linear Kernel 

65/81 004/0  Tr20 Tr80 SVR with Polynomial Kernel 

17/48 0117/0  Tr20  Tr80  SVR with Sigmoid Kernel 

64/94 001/0 Tr20 Tr80 SVR with RBF Kernel 

1/96  0008/0 Tr20 Tr80 Smooth SVR 

  
هاي استفاده شده بر اساس مقدار ضريب همبستگي و دهد كه بهترين ترتيب الگوريتمنشان مي حاصلنتايج 
و  SSVR ،SVRR ،SVRP ،SVRLبا كمترين خطاي ميانگين مربعات عبارتند از: ي ينترين مقادير تخمبهينه

SVRS.  
  

  
 يهاي رگرسيون بردار پشتيبان با توابع هسته (خطي، پايهضريب همبستگي روش يمقايسه -9 شكل

  ي) و رگرسيون بردار پشتيبان يكنواختاچندجملهشعاعي و 
  

اساس مقدار ضریب همبستگی و بهینه ترین مقادیر تخمینی با کمترین خطای 
.SVRS و SSVR، SVRR، SVRP، SVRL :میانگین مربعات عبارتند از

بر اس��اس داده هاي مطالعه، نتایج حاصل جهت تخمی��ن تراوایی مخزن، 
روش SSVR را پیش��نهاد مي دهند. البت��ه این موضوع دلیلی بر مطلق بودن و 
عمومیت این نتیجه )یعني برتری روش SSVR بر س��ایر روش ها( نیس��ت و 
بنابراین در مطالعه ی هر مخزن، قبل از هر چیز باید جهت انتخاب روش برتر، 

الگوریتم ها ارزیابي و بهینه سازي شوند.

نتیجه گیري
تراوای��ي )نفوذپذیري( س��ازند، از مهم ترین خواص س��نگ در مطالعه و 
ارزیابي مخازن زیرزمیني نفت و گاز اس��ت. در این مطالعه رویکرد جدیدي 
جهت تخمین تراوایي با اس��تفاده از حاالت مختلف الگوریتم ماش��ین بردار 
 SSVR، SVRL، پشتیبان معرفي شده است. براي این منظور، الگوریتم هاي

SVRP، SVRR، SVRS اجرا گردید.
بهترین ج��واب براي تخمی��ن تراوایي، ضریب همبس��تگي 94/64 براي 
 SSVR و ضریب همبستگي 96/1 با روش RBF با تابع هسته ی SVR روش
به دست آمد. الزم به ذکر است که موفقیت هر مدل، کاماًل تابع کیفیت داده ها 
و شرایط مخزن مورد مطالعه است. بنابراین طبیعتاً در سایر موارد ممکن است 

نتایج متفاوتي مشاهده شود.
در تمام��ی روش ه��ا از مجموع��ه داده ای یکس��ان ش��امل س��ري کامل 
داده ه��اي پتروفیزیک��ي )نمودارهاي مقاومت��ي، صوت، هس��ته اي، تخلل و 
اش��باع( مخزن آم��اري در یکي از میادین جنوب غرب ایران اس��تفاده ش��د. 
مقادی��ر واقع��ي تراوای��ي حاص��ل از اندازه گیري هاي آزمایش��گاهي روي 
 نمونه هاي مغزه ی سنگ هستند. بر اس��اس بهینه سازي انجام شده، روش هاي

SVRP، SVRL و SVRS نیز به ترتیب با ضرایب همبستگي 0/479 و 0/816 
و 0/482 قادر به پیش بیني تراوایي سازند براي این مجموعه از داده ها بودند.
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)%(SCCMSE TEST
)%(SET

 TRAIN
)%(SETSVM TYPE

49/70/0115Tr20Tr80SVR with Linear Kernel

81/650/004Tr20Tr80SVR with Polynomial Kernel

48/170/0117Tr20Tr80SVR with Sigmoid Kernel

94/640/001Tr20Tr80SVR with RBF Kernel

96/10/0008Tr20Tr80Smooth SVR

  8  نتایج ضریب همبستگی و خطای میانگین مربعات با استفاده 
SSVR و SVR از روش های


