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 چکیده
 مصارف و اجتماعی اقتصادی، فرهنگی، هایمناسبت هواشناسی، و اقلیمی شرایط مانند مختلف پارامترهای از تابعی آب مصرف بینیپیش

 میزان دارای آنها نتایج و بوده زیاد هاروش این خطای میزان که است شده ارائه آب مصرف بینیپیش برای متعددی هایروش. است گذشته

 هدف است. 39الی 88 سال زمانی یبازه در و اصفهان استان آبفار شرکت مشترکینبه مربوط شده ایجاد داده مجموعه. باشدنمی کافی صحت

 ،سازیبهینه هوشمند هایالگوریتم یوسیلههب آن ضرایب تعیین و پشتیبان بردارماشین روش پارامترهای از استفاده اب که است آن تحقیق

 کارایی ،منظور این برای. پذیرد صورت بالاتری دقت با آب مصرف بینیپیش عملا و شود داده کاهش آب مصرف بینیپیش خطای میزان

 داده مجموعه روی بر( SVR) پشتیبان بردار رگرسیونبه نسبت( SVR-GA) ژنتیک الگوریتم با شده سازیبهینه پشتیبان بردار رگرسیون

 مطلق خطای درصد میانگین و( RMSE) خطا مربعات میانگین ریشه ،(MSE) خطا مربعات میانگین خطای معیارهای صورت گرفت. تحقیق

(MAPE ) معیار با هابررسی نتایج. انتخاب شد مقایسهبرای MAPE الگوریتم داد که نشانSVR_GA  به نسبت SVR ( %1/2) میزان

 %2/0نیز SVR الگوریتمبه نسبت  SVR-GA الگوریتم که دارد آن از حکایت هایافته نیز MSE معیار در. است داده انجام بهتری تخمین

 کارایی SVR الگوریتمبه نسبت % 2/5 زنی SVR-GA الگوریتم دهد کهمی نشان هایافته RMSE معیار در. است داشته بهتری عملکرد

 نتایج ارزیابی معیار سه هر در( SVR-GA) مقاله پیشنهادی روش الگوریتم که است مطلب این بیانگر هایافته بررسی. است داشته تریمطلوب

 .است داشته پشتیبان بردار رگرسیونبه نسبت تریمطلوب

 
 نیانگیم شهیمطلق، ر یدرصد خطا نیانگیم ک،یژنت تمیالگور بان،یردار پشتب ونیمصرف آب، رگرس ینیب شیپ: واژه های کلیدی

 مربعات خطا، شرکت آبفار.

 

 مقدمه -1

 

 اهمیت کند. بنابراینمی مختل را بشر زندگی ادامه نبود آن زیرا دارد، انسان اساسی نیازهای بین در ایویژه جایگاه آب

 روستایی آب است. محسوس اساسی کاملا   نیاز یک عنوانبه رف،مص و مدیریت تولید یزمینه در موضوع آب بررسی

یکی از مسایل مهم در بهره  .و غیره است و تجاری صنعتی عمومی، خانگی، برای کاربردهای آب تقاضای انواع شامل

و های آینده است های آب، اطلاع از میزان رشد مصرف و تقاضای آب در سالی شبکهبرداری و رشد و توسعه بهینه

ریزی باید بر اساس حداکثر میزان مصرف و منظور کند، برنامهباتوجه به اینکه میزان مصرف آب در طول زمان تغییر می

نمودن ضرایب اطمینان به عمل آید. بنابراین با توجه به تغییرات غیر خطی و تصادفی مصارف آب مشترکین، تخمین و 

 بینی مصارف آینده کار آسانی نیست. پیش

های مرتبط با آب، بعد از تولید شود ادارات و مراکز دولتی وغیر دولتی و شرکتنی مصرف آب باعث میپیش بی

های بهتر و دقت بیشتر و کاراتری بین مشترکین توزیع کند تا این مشترکین دچار کمبود ها و روشآب، آن را باسیاست

 شود:دسته تقسیم می9ه ی زمانی آن ببینی تقاضای آب با توجه به بازهآب نگردند. پیش
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 1بینی بلند مدتپیش(LTFCW معمولا :) دستبه اطلاعات از و گیردبرمی در را سال چند تا یک از ایبازه 

 موجود، ی آبرسانیشبکه یتوسعه و جدید آبی منابع تأمین شبکه، طراحی و ریزیمنظور برنامه به آمده

 شود.می استفاده

 شود که از اطلاعات آن برای میزان تولید سال را شامل می7ماه تا7نی بین ی زمابینی میان مدت: بازهپیش

 شود.آب و اجرای خط انتقال و شبکه آبرسانی و غیره استفاده می

 2بینی کوتاه مدتپیش(STFCW:) شود و از ی زمانی از یک ساعت تا چند روز راشامل میکه معمولا  بازه

، کاهش نگهداشت آب در مخزن که باعث و شیرآلات هاپمپ مدیریت و ریزیبرنامهاطلاعات آن برای 

 در بهبودکیفیت آب وتحویل آن با فشار مناسب به مصرف کنندگان، تعیین قابلیت اطمینان شبکه همچنین

 بهره برد. آب هایخانه و تصفیه مخازن برداریبهره مدیریت آب، منابع مدیریت جهت

های متعددی در این زمینه وجود ی کوتاه مدت مصرف آب تاکنون روشبینباتوجه به توضیحات فوق و اهمیت پیش 

های مبتنی بر رگرسیون که دارای دقت های خبره، روشدارد. از جمله روشهای استفاده شده می توان به روش سیستم

 ,Bougadis)بینی کوتاه مدت مصرف آب دارند، اشاره نمودکمتر و گاها  پیاده سازی دشوارتری بمنظور پیش

Adamowski and Diduch, 2005) همچنین باتوجه به تغییرات غیر خطی مصرف ومتغیرهای موثر مربوط به آن و به .

های هوشمندی استفاده شده است. بینی و سادگی پیاده سازی روش در دودهه اخیر روشمنظور افزایش دقت پیش

 Chang and)4های عصبی، شبکه(Tabesh and Dini, 2009)3توان روش منطق فازیها میازجمله این روش

Makkeasorn, 2006)5های زمانی، سری(Shrzei G.H., Ahrari M., 2008)6، درخت تصمیم(2010, et al.Yu ) 

 را نام برد.(Yu, Chen and Chang, 2006)7وماشین بردار پشتیبان

های بینی مصرف آب، تکنیکی اخیر دانشمندان ومحققین با انجام مطالعاتی پیرامون پیشر چند دههد    

بینی بینی را بالا ببرند. اولین تحقیقات مربوط به پیشی آن بتوانند دقت در پیشاند تا به وسیلهمتفاوتی را ارائه کرده

مطرح  (Collins, 1973)7319در سال 9و یانگ( 2016et al.An ,)7312سالدر 8مصرف بلند مدت آب ابتدا توسط وانگ

و همچنین شهر توسان  های زمانی مصرف آب سالانه را در شمال شرق ایلیونز آمریکاها با استفاده از روش سریشد. آن

 بینی کردند.از ایالت آریزونا آمریکا بر اساس متغیرهایی مانند قیمت آب، بارندگی، درجه حرارت وجمعیت پیش

 آب تقاضای مدت کوتاه بینیپیش برای امریکا لویزویل را در مصنوعی عصبی همکاران شبکه زانگ و 2009در سال     

باشد درصد می 83/35ها حدود بینیدقت پیش که داد نشان هامدل د. نتایجکردن استفاده بعد روز دو شهری برای

(Zhang et al., 2006).  باتوجه به بحران آب درقبرس به کمک متغیرهای  2070آداموسکی و کارپاتکی در سال

حداکثربارش درهفته و بارش هفتگی کل به پیش بینی کوتاه مدت تقاضای آب بوسیله ی مدل رگرسیون چندگانه 

به کمک داده های  2077هررا و همکاران در سال . (Jan and Christina, 2010)درشهرستان نکوزیا قبرس پرداختند

به پیش بینی تقاضای آب  ARIMAو مدل سری زمانی  ANNباترکیب مدل شبکه عصبی  وشش ماه جمع آوری شده 

. باتوجه به مدل ترکیبی اندازه (Herrera and Izquierdo, 2011)شهری در روستایی درجنوب شرقی اسپانیا پرداختند

کومار و  .متر مکعب محاسبه گردید 78/5برابرMAE 70متر مکعب و در  93/1ر ببرا RMSEخطای بدست آمده در 

و استفاده از این  به کمک داده های شبکه های آب آشامیدنی با چند ورودی خروجی بزرگ 2072همکاران در سال 

مدل به پیش بینی تقاضای آب درشهر بارسلونا اسپانیا پرداختند تا با کمک این پیش بینی بتوانند این شبکه ها را 

به منظور کنترل فشار آب حمل  2072کیووی دو وهمکاران در سال . (Sampathirao et al., 2014)مدیریت کنند. 

. آنها برای (Quevedo et al., 2014)ونقل شبکه به پیش بینی تقاضای آب ساعتی و روزانه در شهر بارسلونا پرداختند

و مدل هموارسازی نمایی استفاده کردند. نتایج نشان می دهد که  ARIMAجام این پیش بینی از مدلهای ساختاری، ان
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روش هموارسازی نمایی در پیش بینی ساعتی بالاترین دقت را نسبت به سایر روشها دارد و در پیش بینی روزانه 

به منظور کاهش هزینه ی تولید آب وافزایش  مایی دارای دقت مشابهی می باشند.و هموارسازی ن ARIMAروشهای 

به پیش بینی کوتاه مدت و  2071بهره وری مطلوب از شبکه های توزیع آب، جی وای وانگ مین و همکاران در سال 

 .(B. I. Gwaivangmin, 2017)در شبکه توزیع آب پرداختنداز مدل شبکه عصبی پس انتشار گره تقاضا 75ساعتی 

 نتایج نشان می دهد این روش از دقت بالایی برخوردار است.

بینی مصرف آب مورد توجه محققین قرار گرفته است، ی اخیر برای پیشجدیدترین تکنینکی که در دهه   

های مصرف آب کشاورزی را بر اساس تکنیک 2003باشد. لو و همکارانش درسال تکنیک ماشین بردار پشتیبان می

. همچنین (Lu, Cai and Zhang, 2009)بینی کردندپیش 11(PSOشتیبان و بهینه سازی ازدحام ذرات)ماشین بردار پ

ی  بهبود پارامترهای تکنیک حداقل مربعات ماشین بردار مصرف آب شهری را به وسیله 2079زینگ تانگ زو درسال

کرد. نتایج تحقیق  بینیپیش31(QPSOلگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات کوانتومی )توسط ا 21(LSSVMپشتیبان)

( بیشتر از روش حداقل مربعات ماشین QPSO-LSSVMنشان داد که سرعت و دقت محاسبات در تکنیک بهبود یافته)

 .(Zhu and Chen, 2013)تر است باشد و برای مصرف شهری مناسببردار پشتیبان می
 

  هامواد و روش -2

 

در این مقاله از رگرسیون بردار پشتیبان بهبود یافته برای مدل سازی پیش بینی مصرف آب استفاده شده است. برای 

ر، پارامترهای آن باید با دقت تنظیم شود. در الگوریتم رگرسیون بردار پشتیبان پارامترها به موث SVR ساخت مدل

صورت پیش فرض تعریف شده اند و هرگز نمی توان ادعا کرد رگرسیون بردار پشتیبان طراحی شده همواره در بهترین 

پارامترها را می توان به عنوان یک مسئله وضعیت خود قرار داشته و بهترین جواب ها را تولید خواهد کرد. لذا تعیین 

بهینه سازی در نظر گرفت. در این مقاله استفاده از الگوریتم های بهینه سازی برای تعیین مقدار بهینه پارامترها 

پیشنهاد شده است. در کنار انتخاب بهینه پارامترها، انتخاب صحیح هسته رگرسیون بردار پشتیبان نیز در روند پیش 

ر خواهد بود. با توجه به ماهیت بانک اطلاعاتی، دراین مقاله ازکرنل)هسته( خطی که می تواند جواب های بینی موث

در رگرسیون بردار پشتیبان سه پارامتر اصلی به نام های پارامتر را تولید کند، استفاده می شود.  مناسب و مورد قبولی

وجود دارد که به منظور دستیابی به نتایج   (ε)از داده ها( و میزان خطای مجσ(، پارامتر تابع هسته )Cجریمه خطا )

مطلوب ضرورت دارد مقادیر بهینه ای برای آنها انتخاب شود. روند کلی بهینه سازی پارامترهای رگرسیون بردار 

 آمده است. 7پشتیبان با الگوریتم های بهینه سازی در بلوک دیاگرام شکل
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 های رگرسیون بردار پشتیبان با الگوریتم های بهینه سازیروند کلی بهینه سازی پارامتر -1شکل

 

رگرسیون بردار پشتیبان2-1   

 

بندی الگوها و سپس توسط واپنیک برای رگرسیون توسعه داده ماشین بردار پشتیبان در ابتدا برای شناسایی و طبقه

را برای الگوهای  f(X)ین است که یک تابع ا SVRکند. هدف استفاده می شد. که از یک تابع ارزش با حساسیت 

داشته باشد. با  yرا از مقادیر آموزشی  دهد که مینیمم حاشیه و ماکزیمم انحراف طوری تشخیص می Xآموزشی 

اخیرا  کند.ها فیت میبه دادهاست،  با شعاع  41یک مدل را که بیانگر یک لوله SVRاستفاده از الگوهای آموزشی، 

توجه محققین را در بحث پیش بینی به خود جلب کرده است، اما چالش آن، پیدا  رگرسیون بردار پشتیبان

برآورد   f(X)=w.X+bمجموعه توابع خطی دررگرسیون بردار پشتیبان  .نمودن)تنظیم( مقادیر درست پارامترها است

با استفاده از اصل هاریسک . می باشدinsensitive  -  تابع  ها براساسسازی ریسکمینیمممسئله  هدف آنشود و 

 شود.می سازی خطای ساختاری مینیمم کمینه

 

 الگوریتم ژنتیک 2-2

 

باشند و جواب مسئله ای که از طریق الگوریتم ژنتیک حل الگوریتمهای ژنتیکی براساس تئوری تکاملی داروین می

شوند، یابد. الگوریتم ژنتیک با یک مجموعه از جوابها که از طریق کرموزومها نشان داده میرتبا  بهبود میشود ممی

شود. این مجموعه جوابها جمعیت اولیه نام دارند. در این الگوریتم جوابهای حاصل از یک جمعیت برای تولید شروع می

که جمعیت جدید نسبت به جمعیت قبلی بهتر باشد. انتخاب شوند. در این فرایند امید است جمعیت بعدی استفاده می

بر اساس میزان مطلوبیت  به منظور ایجاد جوابهای جدید یا همان فرزندان بعضی از جوابها از میان کل جوابهای والدین

برقراری  باشد. طبیعی است که جوابهای مناسب تر شانس بیشتری برای تولید مجدد داشته باشند. این فرایند تاآنها می

 .یابدشرطی که از پیش تعیین شده است )مانند تعداد جمعیتها یا میزان بهبود جواب( ادامه می

 

 با الگوریتم ژنتیک بهینه سازی پارمترهای رگرسیون بردار پشتیبان 2-3
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با الگوریتم در ادامه هر یک از گام های روند کلی بهینه سازی پارامترهای رگرسیون بردار پشتیبان  7باتوجه به شکل

مطابق    εو C ،σهر عضو از جمعیت اولیه به صورت برداری از سه ویژگی  .زی ژنتیک به اختصار بیان می شودبهینه سا

 تعریف می شود. 2با شکل 

 
ε σ C 

 به صورت برداری εو C ،σسه ویژگی  -2شکل

 
یکی از پارامترهای رگرسیون بردار پشتیبان در این رویکرد پس از تولید جمعیت اولیه )کرومزوم ها که هر ژن آن بیانگر 

است( با استفاده از عملگر های ترکیب و جهش فرزندان جدیدی تولید می شود. سپس به وسیله تابع برازش، برازندگی 

 .تابع برازش در این مسئله کمینه سازی خطای پیش بینی مصرف آب مشترکین است .هر کرومزوم محاسبه می شود

گر انتخاب جمعیت نسل بعدی انتخاب می شود و بهترین کروزوم ذخیره می شود. این فرآیند تا در ادامه توسط عمل

چگونگی این  9زمانی ادامه پیدا می کند که برای نسل های متوالی کرومزوم بهتری تولید نشود. بلوک دیاگرام شکل 

 فرآیند را نشان می دهد.

 

 
 چارت روند بهینه سازی پارامترهای رگرسیون بردار پشتیبان با الگوریتم ژنتیک-3شکل

 

تشکیل شده  81رمزگشایی، 71جهش، 61ترکیب، 51به طور خلاصه الگوریتم ژنتیک از عملگرهای کد گزاری، ارزیابی

 .است

به جای اینکه بر شاید مشکل ترین مرحله حل مسئله به روش الگوریتم باشد. الگوریتم ژنتیک  عمل کد گزاری

تابع برازندگی را از اِعمال درعمل ارزیابی روی پارامترها یا متغیرهای مسئله کار کند، با شکل کد شده آنها سروکار دارد. 

 

 (پارامترهاجمعیت )

 جمعیت اولیه

 انتخاب

 ترکیب

 جهش

 محاسبه تابع هدف SVRآموزش 

 شرط توقف؟

رگرسیون بردار زیرمجموعه بهینه پارامترهای 

 پشتیبان

 مجموعه داده تحقیق

 های تستداده های آموزشیداده

های آموزشی با پارامترهای داده

 انتخاب شده

های تست با پارامترهای داده

 انتخاب شده

 پارامترهای انتخاب شده
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آورند. این تابع هر رشته را با یک تبدیل مناسب بر روی تابع هدف یعنی تابعی که قرار است بهینه شود به دست می

نماید. هر چه کیفیت رشته جواب بالاتر باشد مقدار برازندگی کند که کیفیت آن را مشخص میمقدار عددی ارزیابی می

مهمترین عملگر در الگوریتم  جواب بیشتر است و احتمال مشارکت برای تولید نسل بعدی نیز افزایش خواهد یافت.

با یکدیگر مخلوط و ترکیب  ها ژنتیک، عملگر ترکیب است. ترکیب فرآیندی است که در آن نسل قدیمی کروموزوم

هایی که در قسمت انتخاب به عنوان والد در نظر گرفته شدند ها بوجود بیاید. جفتای از کروموزومشوند تا نسل تازهمی

آورند. ترکیب در الگوریتم ژنتیک باعث از کنند و اعضای جدید بوجود میهایشان را با هم مبادله میدر این قسمت ژن

جهش نیز های خوب یکدیگر را بیابند. د ژندهشود. زیرا اجازه میدگی یا تنوع ژنتیکی جمعیت میبین رفتن پراکن

کند. در الگوریتم ژنتیک بعد از اینکه یک عضو در های ممکن دیگری را متولد میعملگر دیگری هست که جواب

های ست ژنی از مجموعه ژنیابد. در جهش ممکن اجمعیت جدید بوجود آمد هر ژن آن با احتمال جهش، جهش می

جمعیت حذف شود یا ژنی که تا به حال در جمعیت وجود نداشته است به آن اضافه شود. رمزگشایی، عکسِ عمل 

رمزگذاری است. در این مرحله بعد از اینکه الگوریتم بهترین جواب را برای مسئله ارائه کرد لازم است عکس عمل 

را به وضوح در دست داشته  زگشایی اعمال شود تا بتوانیم نسخه واقعی جوابها یا همان عمل رمرمزگذاری روی جواب

 باشیم.

در پیش بینی مصرف آب  SVRدقت  مقالهتابع هدف بهینه سازی پارامترهای رگرسیون بردار پشتیبان در این 

( MAPEق )مشترکین استان اصفهان خواهد بود. معیار ارزیابی دقت در روش پیشنهادی میانگین درصد خطای مطل

الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر رگرسیون بردار پشتیبان حقیقت یک در ( محاسبه می شود. 7می باشد که طبق رابطه )

 ند.دارها را در پیش بینی داده می یابد که کمترین خطا را برصفحه هایی دن خطا، ابا مینیمم کروجود دارد که 

(7             )                                                                                         = MAPE 

تعداد  nمقدار پیش بینی شده برای همان نمونه از دیتاست،  tFمقدار واقعی برای نمونه از دیتاست،  tA که در آن 

 می باشد. SVRنمونه های موجود در دیتاست مرحله یادگیری الگوریتم 

برای چند تکرار بعدی الگوریتم بهینه ساز، نمونه جدیدی به عنوان پارامترهای بهینه الگوریتم  ه شرط توقفدر مرحل 

چنانچه پارامتربررسی شده شرط توقف الگوریتم را ارضا کند، آن دسته از  ن بردار پشتیبان تولید نمی شود.رگرسیو

م رگرسیون بردار پشتیبان در نظر گرفته می شود. حال اگر ( به عنوان پارمترهای بهینه الگوریت  εو C ،σپارامترهای )

شرط توقف ارضا نشود، مجدد عملگرهای الگوریتم بهینه ساز بکارگرفته می شوند تا نمونه های جدیدتری تولید شود. 

 این فرآیند آنقدر ادامه پیدا می کند تا شرط توقف بوسیله یک نمونه ارضا شود.

 

 یپیاده سازی روش پیشنهاد 2-4
 

افزاری برای سازی و پیاده سازی روش پیشنهادی از نرم افزارمتلب استفاده شده است. متلب یک محیط نرمبرای شبیه

مجموعه داده )پایگاه داده( ایجاد شده مربوط به است.  نویسی نسل چهارمزبان برنامه و یک محاسبات عددی انجام

می باشد که اطلاعات آن به صورت  39الی 88مشترکین شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان و در بازه زمانی 

 ردیف )نمونه( می باشد که هر ردیف59382وعه داده انتخابی شامل ماهه ذخیره شده است. این مجم 2بازه زمانی 

در مجموعه داده تحقیق برای هر مشترک شش ویژگی )آبونمان فعلی، عوارض باشد.  بیانگر مشخصات یک مشترک می

اد هشتهمچنین فعلی، کد کاربری، کد مانع، کد قطر کنتور و تعداد روز( به همراه میزان مصرف آب تعریف شده است. 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D8%B3%D9%84_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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درصد از مجموعه داده مقاله به عنوان مجموعه داده مرحله یادگیری در نظر گرفته شده است. به عبارتی در این مرحله 

 د. می گیرار سی قرربررد مونمونه از جمعیت اولیه هر ای تابع هزینه برار مقدپس از تولید جمعیت اولیه، 

ل )نرماس تغییر مقیا، یژگی هاوتناسب م عداز شی نات غلبه بر مشکالو ستیابی به نتایج بهتر ر دبه منظو 

ه شدل نرمای یژگی هاویر دمقاوده بدین ترتیب محدشود. می م نجای ورودی اهاداریژگی برویر دمقازی( روی سا

 می یابند.س تغییر مقیا ]-7و7[زه خطی به بارت بصو

 

 پارامترهای روش پیشنهادی 2-4-1
 

پارامترهای شبیه سازی پارامترهایی دارند که باید تنظیم شوند. در این مقاله  اغلب الگوریتم ها در مرحله شبیه سازی

 تنظیم خواهند شد. 7مطابق با جدول 
 تنظیم پارامترهای روش پیشنهادی الگوریتم ژنتیک -1جدول 

 مقدار پارامتر

 50 تعداد نمونه های جمعیت اولیه

 900 تعداد دفعات تکرار الگوریتم

 9 ابعاد مسئله

 1/0 ترکیب نرخ

 07/0 نرخ جهش

 Linrear کرنل ماشین بردار پشتیبان

 
 طراحی شده بر پایه محاسبات مفاهیمی چون میانگین مربعات در این تحقیق عملکرد رگرسیون بردارپشتیبان

مورد  (MAPEو میانگین درصد خطای مطلق ) (RMSE 02)، ریشه دوم میانگین کمترین مربعات خطا(MSE)91خطا

 .گیردقرار میارزیابی 

 

 نتایج وبحث -3
 

 9و  2در این بخش از مقاله عملکرد روش پیشنهادی با روش رگرسیون بردار پشتیبان بررسی شد. یافته های جداول 

نشان می دهد ترکیب رگرسیون بردار پشتیبان بهینه سازی شده بوسیله الگوریتم الگوریتم ژنتیک کارایی بهتری نسبت 

 پشتیبان دارد.به روش رگرسیون بردار 

 SVR-GA بررسی میانگین درصد خطای مطلق رگرسیون بردار پشتیبان بهینه سازی شدده بدا الگدوریتم ژنتیدک :

در معیدار هدای ری نسبت به مرحله تست داشته است ونشان می دهد، این روش در مرحله یادگیری خطای بیشت

 پشتیبان کارایی بهتر می باشد. این روش نسبت به روش رگرسیون بردار RMSEو  MAPE ،MSEارزیابی 

 SVR بررسی میانگین درصد خطای مطلق رگرسیون بردار پشتیبان نشان می دهد، این روش در مرحله یادگیری :

ایدن  RMSEو  MAPE ،MSEدر معیار های ارزیابی  همچنینخطای کمتری نسبت به مرحله تست داشته است. 

 سازی شده با الگوریتم ژنتیک کارایی بدتر می باشد. روش نسبت به روش رگرسیون بردار پشتیبان بهینه
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 میانگین قدر مطلق خطا  مقایسه نتایج روش های پیشنهادی با معیار ارزیابی-2جدول 

SVR SVR-GA  

0007513/0  012987/0  یادگیری 

00978/0  0178/0  تست 

00999/0  130/0  کل 

 

 زیابی خطامقایسه روش های پیشنهادی بر اساس معیار های ار-3جدول

RMSE MSE MAPE  

0022889/0  7372/9 00075971/0 SVR-GA 

051983/0 009928/0 012987/0  SVR 

 
آمده است. در هر دو شکل  5و  2( در شکل هایSVRو  SVR-GAنمودار ضریب رگرسیون دو روش پیشنهادی )

 مصرف را نشان می دهد. رسم شده، محور افقی مقدار واقعی مصرف و محور عمودی پیش بینی 
 

 

 SVRضریب رگرسیون روش  -4شکل 

 

 

 SVR-GAضریب رگرسیون روش  -5شکل  
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قابل مشاهده است، در هر دو نمودار مربوط به رگرسیون بردار پشتیبان بهینه سازی  5و  2همانطور که از شکل های 

قسمت های ابتدایی داده ها از هم فاصله می  شده با الگوریتم ژنتیک و رگرسیون بردار پشتیبان، با فاصله گرفتن از

 گیرند. این امر نشان دهنده عملکرد این روش ها در پیش بینی مصرف آب می باشد. 

 

 نتیجه گیری -4
 

( SVRو  SVR-GAدر این مقاله روش جدیدی برای پیش بینی مصرف آب پیشنهاد گردید. برای این منظور دو روش )

سازی و کارایی هر یک بر روی مجموعه داده پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. در  در محیط نرم افزاری متلب شبیه

مجموعه داده تحقیق برای هر مشترک شش ویژگی )آبونمان فعلی، عوارض فعلی، کد کاربری، کد مانع، کد قطر کنتور 

ناسان خبره اداره آب و و تعداد روز( به همراه میزان مصرف آب تعریف شده است. این ویژگی ها پس از مصاحبه با کارش

فاضلاب استان اصفهان انتخاب و در فرآیند تخمین دخیل داده شده اند. بررسی روش های ارائه شده بر روی مجموعه 

، ضمن ارائه مدلی برای ژنتیکداده تحقیق نشان داد می توان با بهینه سازی روش رگرسیون بردار پشتیبان با الگوریتم 

 نتایج قابل توجهی نسبت به روش رگرسیون بردار پشتیبان بدست آورد. پیش بینی مصرف آب مشترکین،

 

 هانوشتپی-5
 

1. Long-Term Forecast Consumption Water 

2. Short Term Forecast Consumption Water 

3. Fuzzy Logic 

4. Neural Networks 

5. Time Series 

6. Decision Tree 

7. Support Vector Machine 

8. Wong 

9. Young 

10. mean absolute error 

11. particle swarm optimization 

12. least squares support vector machine 

13. quantum particle swarm optimization 

14. Tube 

15. Evaluation 

16. Crossover 

17. Mutation 

18. Decoding 

19. Mean Absolute Error 

20. Root Mean Square Erro 
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Abstract: 
Water consumption forecasting is a function of various parameters such as climatic and meteorological 

conditions, cultural, economic, social and past usage. As yet, several methods have been proposed to 

predict water consumption which their rate of error was high, and the results are not sufficiently accurate. 

The created dataset relates to the subscribers of the Abfar Company in Isfahan during the period of the 

years 1388 to 1396. The goal of this research is to reduce the rate of error of water consumption forecast 

by using the parameters of the support vector machine and determine its coefficients by intelligent 

algorithms, and in practice, the prediction of water consumption is more accurate. For this purpose, the 

efficiency of the support vector regression (SVR) compares with optimized  support vector regression by 

Genetic Algorithm (SVR-GA) were performed on a research data set based on criteria Mean Squared 

Error (MSE), Average Root Mean Squared Error (RMSE) and Mean Absolute percentage Error (MAPE) 

were compared. The results of the surveys with MAPE showed SVR-GA 2.7% were better than SVR. The 

MSE criterion also suggests that the SVR-GA algorithms were 0.2% better than the SVR algorithm. The 

RMSE criterion also suggests that the SVR-GA algorithms were 5.4% better than the SVR algorithm. The 

result of this study shows that the proposed algorithm method of this research (SVR-GA) has more 

favorable results than all other methods in all three criteria. 
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