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مقاالت علمي - پژوهشی

مقدمه
اس��تفاده از روش های هوش��مند برای پیش بینی پارامترهای پتروفیزیکی 
مخازن، طی دو دهۀ اخیر مورد توجه مهندس��ان نفت قرار گرفته اس��ت. 
از مهمترین آنها می توان به متدهایی نظیرش��بکه های عصبی مصنوعی1، 
تئوری فازی2 ، شبکه نرو فازی3  و الگوریتم ژنتیك4  اشاره کرد. در کنار 
محدودیت هایی که هر یك از این تکنیك های یادگیری ماش��ین داشته 
و دارند، به کارگیری آن ها کمك بس��یار زیادی به شناس��ایی و برآورد 
مشخصات مخازن نفت کرده است. یکی از ایرادهایی که به نحوة استفاده 
و به کارگیری این ابزارها برمی گردد، آن است که یك سیستم هوشمند 
به تنهای��ی نمی تواند تعمیم قابل اطمینانی ب��رای داده های تحت آزمایش 
را ارائ��ه کند. به عبارت دیگر، از آنجایی ک��ه انتخاب مدل نهایی پس از 
چندین بار تکرار مرحلۀ یادگیری و بر اساس میزان دقت5  و عملکرد6  آن 
به ازای داده های آموزش7  انجام می پذیرد، لذا در هنگام به کارگیری آن 
برای داده های تس��ت8 ، هیچ تضمینی برای دریافت یك برآورد مناسب 
از دادة ه��دف وجود ن��دارد. در واقع، انتخاب بهترین پیش بینی کننده از 
میان شبکه های آموزش دیده، لزوماً انتخاب ایده آل نیست؛ به این معنی 
ک��ه اطالعاتی که به طور بالقوه با ارزش هس��تند، ممکن اس��ت با حذف 

ش��بکه های ضعیف تر از دست بروند. به عبارت دیگر، مدل های دور  ریز 
ش��ده، ممکن است برای برخی از نمونه ها پیش بینی بهتری داشته باشند، 
ح��ال آنکه حذف ش��ده اند ]2,1[. لذا، این روش به دلیل از دس��ت  دادن 
الگوی نهفته ش��ده در داده های تحت آزمایِش برخی ناحیه ها، نمی تواند 
در یادگیری کامل روابط بین داده ها موثر باشد. ایرادهای ذکر شده باعث 
ایجاد انگیزه ای برای معرفی تکنیك یادگیری دسته جمعی9 یا کمیته ای از 
ماشین های  یادگیری شده است. ترکیب ماشین های10 یادگیری یا مفهوم 
یادگیری دسته جمعی، برای اولین بار در کارنیلسون )1365( ظاهر شد]3[ 
و پس از آن، مطالعات گسترده ای در این رابطه از دهۀ 1990 آغاز گردید. 
ام��روزه کارهای زی��ادی در خصوص اس��تفاده از این متد، جهت تعیین 
پارامترهای مخازن نفت و گاز انجام گرفته اس��ت]1, 2, 4-10[. یکی از 
محدودیت های اصلی در مطالعات مذکور، آن است که انتخاب خبره ها 
تنها بر اس��اس عملکرد و دقت خروجی آنهاس��ت. بدین ترتیب که در 
ابتدا، نوع خبره ها انتخاب و سپس مدل ها یك به یك تحت آموزش قرار 
می گیرند. برای یك مدل مشخص، آنقدر عمل یادگیری تکرار می شود 
تا باالترین عملکرد و دقت به دس��ت آید، آن��گاه مدل فوق به مجموعه 
یادگیری دسته جمعی اضافه می شود. در نتیجه، نکته قابل اهمیت در این 
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پيش بينی درصد اشباع آب سازند با استفاده از داده های پتروفيزيكی
 با تمركز روی گوناگونی خبره ها

پیش بینی پارامترهای پتروفیزیکی مخازن با اس��تفاده از تکنیك یادگیری دس��ته جمعی، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است. 
در تمامی فعالیت های انجام ش��ده با روش مذکور، انتخاب خبره های مجموعه یادگیری، فقط بر اس��اس عملکرد و دقت نتایج خروجی آن ها 
انجام گردیده اس��ت. لذا، یکی از نکاتی که در اس��تفاده از این روش تاکنون به آن توجه نش��ده،گوناگونی خبره های تشکیل دهندة مجموعه 
یادگیری فوق است که تا حد زیادی در بهبود و موفقیت نتایج پیش بینی مؤثر است. از این رو، هدف این مقاله اهتمام به این پارامتر و تمرکز 
روی آن در انتخاب اعضای مجموعه یادگیری دسته جمعی است. در این راستا، مجموعه ای متشکل از تعداد 100 خبره از نوع شبکه عصبی 
مصنوعی با روش یادگیری LM و با دس��تکاری در داده های ورودی، تشکیل ش��ده است. سپس چهار روش اندازه گیری گوناگونی خبره ها 
معرف��ی و با اس��تفاده از آنها، خبره های با گوناگونی باالتر جهت عضویت درمجموعه هرس ش��دة نهایی انتخ��اب گردیدند. نتایج حاصل از 
اِعمال روش پیشنهادی، روی داده های چاه پیمایی جهت پیش بینی اشباع آب مخزِن تحت مطالعه، نشان دهنده موفقیت عملکرد آن در مقایسه 

با مجموعه یادگیری اولیه اس��ت.
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زمینه که به آن توجه نش��ده اس��ت، مفهوم گوناگونی11  در بین اعضای 
یك مجموعه یاد گیری دس��ته جمعی است که به متمایز بودن خطاهای 
بی��ن خبره ها تعبیر می ش��ود]12,11[. نتایج تحقیقات تئ��وری]14,13[ و 
تجربی]15[ نش��ان می دهد که موفقیت روش یادگیری دس��ته جمعی تا 
حد زیادی بس��تگی به تنوع اعضای دربرگیرندة آن دارد. پژوهش هایی 
که تاکنون جهت پیش بینی پارامترهای مختلف مخازن )صرف نظر از نوع 
پارامتر( با استفاده از یاد گیری دسته جمعی انجام پذیرفته است را می توان 
به دو دستۀ عمدة همگن12  و ناهمگن13 تقسیم کرد. در مدل های همگن، 
خبره ها با تغییرات در پارامترهای مختلِف یك مدل یادگیری هوش��منِد 
مف��روض ایجاد می گردند، نظیر ش��رایط اولیه یا توق��ف، تکنیك های 
نمونه ب��رداری14  یا نمونه ب��رداری مجدد15 ، دس��تکاری16  درنمونه های 
یادگیری، دخل و تصرف در ویژگی های ورودی و خروجی. در مقابل، 
یك گروه ناهمگن با خبره هایی که از مدل های یادگیری مختلف تولید 
شده اند، ساخته می شود. تحقیقات انجام شده ]1, 2, 4, 5, 7, 16[ نمونه هایی 
از به کارگیری متد همگن و همچنین برخی دیگر ]4, 17, 18[ نمونه هایی 
از به کارگیری متد ناهمگن در پیش بینی پارامترهای مختلف مخازن نفت 
را نش��ان می دهند. در همۀ روش های فوق، هریك از خبره های کاندید 
ابت��دا تحت آموزش متوالی قرار گرفته و س��پس، در تکراری که دارای 
باالترین دقت اس��ت، متوقف ش��ده و نهایتاً، خبرة آموزش دیده فوق به 
مجموعۀ یادگیری دسته جمعی اضافه می گردد. همچنین، تعداد اعضای 
این مجموعه به صورت دلخواه و توسط کاربر و تنها با توجه به در دسترس 
بودن متدها یا اهمیت آنها تعیین می شوند. الزم به ذکر است که اگر تمام 
خبره های تولید شده دارای دقت باال باشند، آنگاه جمع آوری آن ها برای 
تشکیل مجموعه فوق، تأثیری در بهبود دقت نتیجه نهایی نداشته و بنابراین، 
نیازی به بررسی گوناگونی بین اعضاء نیست. لذا، تمرکز مقاله حاضر در 
تولید مجموعه یادگیری دسته جمعی با اهتمام به گوناگونی بین اعضاء و 
تاکید بر اهمیت آن در بهبود عملکرد و دقت پیش بینی نهایِی مقادیر هدف 

است. 
س��ه روش عمده برای طراحی یك مجموعه یادگیری دس��ته جمعی با 
اهتمام به گوناگونی اعضای مجموعه وجود دارد که خبره ها به صورت 
مس��تقل17  از هم، پی در پی18 و ی��ا به طور همزمان19  تحت آموزش قرار 
می گیرن��د که البت��ه دو روش آخر، مورد بحث این مقاله نیس��ت]12, 
15, 19, 20[. دلی��ل اتخاذ چنین تصمیمی آن اس��ت که تمام کارهایی 
ک��ه تاکن��ون در صنعت نف��ت در جهت تعیی��ن پارامتره��ای مخزن با 
روش مورد بحث )یادگیری دس��ته جمعی( انجام گرفته، به دنبال ایجاد 
خبره ه��ای گوناگون نبوده و تنها به دنبال تولید و ترکیب نهایی آن ها با 
اس��تفاده از روش های میانگین گیری ساده20  و میانگین گیری موزون21  

بوده است. لذا، در این مقاله با هدف تعیین پارامترهای مخزن با استفاده 
از تکنیك یادگیری دس��ته جمع��ی، تالش می گ��ردد روش هایی که 
تاکنون بکار گرفته شده اند، بهبود یابد. طراحی اولیۀ تکنیك یادگیری 
که آموزش خبره ها به صورت مس��تقل از هم باش��ند، در ابتدا شامل دو 
مرحلۀ طراحی و ایجاد خبره و س��پس اِعمال متد ترکیبی مناسب روی 
خروجی خبره ها بوده است )شکل-1(. یکی از معایب چنین رویکردی، 
از دس��ت دادن تعامل بین اعضای مجموع��ه در طول فرآیند یادگیری 
اس��ت که هیچ بازخوردی از مرحلۀ ترکیب ب��ه مرحله طراحی اعضاء 
وجود ندارد. بنابراین، ممکن اس��ت که برخی از خبره ها، هیچ یا س��هم 
اندکی را در افزایش دقت کل مجموعه داشته باشند. محققین بسیاری، 
افزودن یك مرحلۀ میانی به این متد را پیشنهاد کرده اند که آن را مرحلۀ 
هرس کردن22  نام نهاده ان��د]21-27[. در این مرحله، اعضای مجموعۀ 
اولی��ه، غربال ش��ده و در نهایت، ب��ه تجربه، حداکث��ر30-20 درصد از 
اعضای اصلی، جهت عضویت درمجموعۀ نهایی باقی می مانند. هرس 
کردن مجموعۀ اولیه متش��کل از خبره های آموزش دیده، در حالی که 
گوناگونی و تن��وع باالیی را در میان اعض��ای باقیمانده مجموعه فوق 
عرض��ه می کند، ی��ك روش موثر برای افزایش دق��ت پیش بینی مورد 
نظر اس��ت]28, 29[. بنابراین هرس کردن مجموعۀ فوق، ش��بیه به یك 
مسأله بهینه سازی است که در آن، هدف، یافتن زیر مجموعه ای بهینه از 
خبره های مجموعۀ اصلی اس��ت، به گونه ای که باعث بهبود در کارایی 
مجموعۀ نهایی گردد. بدین س��بب، در این مقال��ه، ابتدا تعدادی خبره 
با اس��تفاده از ش��بکۀ عصبی مصنوعی تولید شده، س��پس، با استفاده از 
متد ه��ای مختل��ف اندازه گی��ری گوناگونی خبره ها، ب��ه هرس کردن 
مجموعه اولیه و در نهایت انتخاب اعضای نهایی پرداخته می ش��ود. در 
انتها نیز، عملکرد روش پیش��نهادی بر روی داده های اس��تفاده شده در 
مقاله ]18[ جهت پیش بینی درصد اشباع آب سازند با استفاده از داده های 
پتروفیزیکی بررسی می گردد. نتایج حاصل نشان می دهد که مجموعه 
نهایی هرس ش��ده دارای دقت پیش بینی بهتری نسبت به مجموعه اولیه 
یادگیری ماش��ین بوده و عالوه بر آن، از نظ��ر میزان حافظه مورد نیاز و 

  1   یک نمونه از یادگیری دسته جمعی دو مرحله ای باK خبره 
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). يكي از معايب چنين 1-(شكلاستبوده ها روي خروجي خبرهمناسب  يتركيبمتد عمال ا سپسو ايجاد خبره و 
 ةمجموعه در طول فرآيند يادگيري است كه هيچ بازخوردي از مرحل يرويكردي، از دست دادن تعامل بين اعضا

هيچ يا سهم اندكي را در  ،هاممكن است كه برخي از خبره ،بنابراين .تركيب به مرحله طراحي اعضاء وجود ندارد
مياني به اين متد را پيشنهاد  ةافزودن يك مرحل ،افزايش دقت كل مجموعه داشته باشند. محققين بسياري

و  شدهغربال  ،اوليه ةمجموع ياعضا ،. در اين مرحله]72-21[اندنام نهاده 22هرس كردن ةاند كه آن را مرحلكرده
مانند. هرس نهايي باقي مي ةجهت عضويت درمجموع ،از اعضاي اصلي درصد 20-30حداكثر ،به تجربه ،نهايتدر

 يكه گوناگوني و تنوع بااليي را در ميان اعضاهاي آموزش ديده، در حالياوليه متشكل از خبره ةكردن مجموع
 .]29, 28[بيني مورد نظر استموثر براي افزايش دقت پيشكند، يك روش باقيمانده مجموعه فوق عرضه مي

 ايمجموعهيافتن زير ،هدف ،سازي است كه در آنله بهينهأشبيه به يك مس ،فوق ةبنابراين هرس كردن مجموع
در  ،بدين سبب .نهايي گردد ةي مجموعياي كه باعث بهبود در كاراگونهبه ،اصلي است ةهاي مجموعاز خبره هبهين

هاي با استفاده از متد ،سپس ،توليد شدهمصنوعي عصبي  ةابتدا تعدادي خبره با استفاده از شبك ،اين مقاله
پرداخته نهايي  يها، به هرس كردن مجموعه اوليه و در نهايت انتخاب اعضاگيري گوناگوني خبرهمختلف اندازه

بيني جهت پيش ]18[هاي استفاده شده در مقالهروي داده برروش پيشنهادي  عملكرد ،. در انتها نيزشودمي
دهد كه نتايج حاصل نشان مي .گرددميبررسي هاي پتروفيزيكي آب سازند با استفاده از داده درصد اشباع

بر بهتري نسبت به مجموعه اوليه يادگيري ماشين بوده و عالوهبيني پيشمجموعه نهايي هرس شده داراي دقت 
  .دهدمي ارائهعملكرد بهتري را  ،از نظر ميزان حافظه مورد نياز و سرعت محاسبات نيز ،آن
  

  
  خبره  Kبااي يك نمونه از يادگيري دسته جمعي دو مرحله -1شكل

  
 تاريخچه -1

كار گرفته هاي پتروفيزيكي بهبيني اشباع آب سازند با استفاده از دادههاي هوشمند مختلفي براي پيشتكنيك
پيمايي هاي چاهكارگيري دادههاي عصبي مصنوعي و بهبا استفاده از شبكه )2009(شده است. البلوشي و همكاران

از شبكه عصبي  ،در ادامه ،همچنين بيني اشباع آب سازند پرداختند.دين استارك، به پيش يهاي مغزهو داده
ان و يرآدن .]30[دكردنفوق براي تعيين ضريب سيمان و ضريب توان اشباع درمعادله آرچي استفاده 

                                                            
22Pruning 
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سرعت محاسبات نیز، عملکرد بهتری را ارائه می دهد.

1- تاريخچه
تکنیك ه��ای هوش��مند مختلفی برای پیش بینی اش��باع آب س��ازند با 
اس��تفاده از داده های پتروفیزیکی به کار گرفته ش��ده اس��ت. البلوشی و 
همکاران )2009( با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و به کارگیری 
داده ه��ای چاه پیمایی و داده ه��ای مغزه ی دین اس��تارک، به پیش بینی 
اش��باع آب س��ازند پرداختند. همچنین، در ادامه، از شبکه عصبی فوق 
برای تعیین ضریب سیمان و ضریب توان اشباع درمعادله آرچی استفاده 
کردند]30[. آدنیران و همکاران)2009(، روش جدیدی بر اساس شبکه 
عملکردی24  برای تخمین تخلخل و آب اشباع سازند معرفی کردند. تابع 
استفاده شده جهت پیش بینی اشباع آب، تابع لگاریتم بوده که به روش 
آزمون و خطا برگزیده شده بود. در نهایت، به منظور بررسی اعتبار نتایج 
حاصل، شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتم یادگیریLM  مورد استفاده 
قرار گرفت]31[. علیمرادی و همکاران)2011(، چهار ساختار مختلف 
با ش��بکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی اش��باع آب طراحی کردند 
که تفاوتش��ان در توابع انتقال الیه های پنهان و خروجی این شبکه بوده 
است]32[. کمالی و همکاران)2012 (، با استفاده از روش شبکه عصبی 
مصنوعی به پیش بینی اشباع آب در یکی از مخازن نفت در جنوب ایران 
پرداختند. س��پس، اشباع آب پیش بینی شده توسط مدل پیشنهادی را با 
مدل های مختلف آزمایشگاهی مورد مقایسه و ارزیابی قرار دادند]33[. 
هل��ه و ب��ات )2002 (، با به کار گی��ری کمیته ای از ش��بکه های عصبی 
مصنوعی به پیش بینی درصد اشباع سیاالت آب، نفت و گاز پرداختند. 
از تعداد بیس��ت شبکه ی آموزش داده ش��ده، تعداد نه شبکه با باالترین 
دق��ت پیش بینی جهت مجموعه یادگیری نهایی برگزیده ش��دند]1[. با 
توجه به ایرادهای بیان ش��ده در بخش مقدمه در خصوص اس��تفاده از 
یك متد یادگیری ماش��ین به تنهایی و همچنین کمیته ای از ماشین های 
یادگیری بدون توجه به گوناگونی آن ها، این مقاله سعی در ارائه روشی 

دارد که بر هر دو عیب مذکور فائق آید.

2- روش های اندازه گيری گوناگونی بين خبره های يك مجموعه 
هیمونت��ی)2009(، برخ��ی از متر)ش��اخص( های محاس��بۀ گوناگونی 
خبره های یك مس��أله رگرسیون را معرفی کرد]34[ که در اینجا به آن 

اشاره می گردد: 
به ص��ورت  آزمای��ش  م��ورد  داده ه��ای  کنی��د  ف��رض 
مقادی��ر  ش��امل  ب��ردار  دو   
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براي تخمين تخلخل و آب اشباع سازند معرفي  23عملكردياساس شبكه بر ي)، روش جديد2009همكاران(
بيني اشباع آب، تابع لگاريتم بوده كه به روش آزمون و خطا برگزيده شده كردند. تابع استفاده شده جهت پيش

مورد   LMمنظور بررسي اعتبار نتايج حاصل، شبكه عصبي مصنوعي با الگوريتم يادگيريدر نهايت، به .بود
 با شبكه عصبي مصنوعي جهت مختلف ساختار ، چهار)2011(دي و همكارانامرعلي .]31[استفاده قرار گرفت

هاي پنهان و خروجي اين شبكه بوده آب طراحي كردند كه تفاوتشان در توابع انتقال اليه اشباع بينيپيش
يكي بيني اشباع آب در پيشه استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي ب)، با  2012(و همكارانكمالي . ]32[است

هاي پيشنهادي را با مدل بيني شده توسط مدلاشباع آب پيش ،سپس .پرداختندزن نفت در جنوب ايران امخاز 
 اي ازكميتهگيري كاربا به)،  2002هله و بات (. ]33[دادندمورد مقايسه و ارزيابي قرار مختلف آزمايشگاهي 

 يبيست شبكهتعداد از  .پرداختندآب، نفت و گاز  تسياال درصد اشباعبيني پيشمصنوعي به هاي عصبي شبكه
با  .]1[بيني جهت مجموعه يادگيري نهايي برگزيده شدندالترين دقت پيشاتعداد نه شبكه با ب، آموزش داده شده

تنهايي و بخش مقدمه در خصوص استفاده از يك متد يادگيري ماشين به توجه به ايرادهاي بيان شده در
ها، اين مقاله سعي در ارائه روشي دارد كه هاي يادگيري بدون توجه به گوناگوني آناي از ماشينهمچنين كميته

 بر هر دو عيب مذكور فائق آيد.
  

 هاي يك مجموعه گيري گوناگوني بين خبرههاي اندازهروش -2
 معرفيرا  رگرسيون لهأمس يك هايخبره گوناگوني ةمحاسبهاي برخي از متر(شاخص) )،2009(هيمونتي

  : گرددآن اشاره ميدر اينجا به كه  ]34[كرد
)},;(,{صورت ههاي مورد آزمايش بفرض كنيد داده RyRxyxD n

ii  وmY  ،nY  دو بردار شامل مقادير
},,...,{ام باشند كه nو  mهايخروجي وابسته به خبره 21
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                                                                     (1) 

گيري، گوناگوني دو خبره نسبت معكوس با ضريب همبستگي در اين متر اندازه. استمعرف ميانگين  كه در آن
بر دو خبره با ضريب همبستگي باال ترجيح داده  ،همبستگي پايين. بنابراين، دو خبره با ضريب دارد هابين آن

  .شودمي
  
  

                                                            
23 Functional Network 
24Correlation coefficient 
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براي تخمين تخلخل و آب اشباع سازند معرفي  23عملكردياساس شبكه بر ي)، روش جديد2009همكاران(
بيني اشباع آب، تابع لگاريتم بوده كه به روش آزمون و خطا برگزيده شده كردند. تابع استفاده شده جهت پيش

مورد   LMمنظور بررسي اعتبار نتايج حاصل، شبكه عصبي مصنوعي با الگوريتم يادگيريدر نهايت، به .بود
 با شبكه عصبي مصنوعي جهت مختلف ساختار ، چهار)2011(دي و همكارانامرعلي .]31[استفاده قرار گرفت

هاي پنهان و خروجي اين شبكه بوده آب طراحي كردند كه تفاوتشان در توابع انتقال اليه اشباع بينيپيش
يكي بيني اشباع آب در پيشه استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي ب)، با  2012(و همكارانكمالي . ]32[است

هاي پيشنهادي را با مدل بيني شده توسط مدلاشباع آب پيش ،سپس .پرداختندزن نفت در جنوب ايران امخاز 
 اي ازكميتهگيري كاربا به)،  2002هله و بات (. ]33[دادندمورد مقايسه و ارزيابي قرار مختلف آزمايشگاهي 

 يبيست شبكهتعداد از  .پرداختندآب، نفت و گاز  تسياال درصد اشباعبيني پيشمصنوعي به هاي عصبي شبكه
با  .]1[بيني جهت مجموعه يادگيري نهايي برگزيده شدندالترين دقت پيشاتعداد نه شبكه با ب، آموزش داده شده

تنهايي و بخش مقدمه در خصوص استفاده از يك متد يادگيري ماشين به توجه به ايرادهاي بيان شده در
ها، اين مقاله سعي در ارائه روشي دارد كه هاي يادگيري بدون توجه به گوناگوني آناي از ماشينهمچنين كميته

 بر هر دو عيب مذكور فائق آيد.
  

 هاي يك مجموعه گيري گوناگوني بين خبرههاي اندازهروش -2
 معرفيرا  رگرسيون لهأمس يك هايخبره گوناگوني ةمحاسبهاي برخي از متر(شاخص) )،2009(هيمونتي

  : گرددآن اشاره ميدر اينجا به كه  ]34[كرد
)},;(,{صورت ههاي مورد آزمايش بفرض كنيد داده RyRxyxD n

ii  وmY  ،nY  دو بردار شامل مقادير
},,...,{ام باشند كه nو  mهايخروجي وابسته به خبره 21

m
N

mmm yyyY  و},...,,{ 21
n
N

nnn yyyY .  
  
  :24ضريب همبستگي 

 



 








N

i

N

i
Y

n
iY

m
i

N

i
Y

n
iY

m
i

nm

nm

yy

yy
r

1 1

22

1

)()(

))((




                                                                     (1) 

گيري، گوناگوني دو خبره نسبت معكوس با ضريب همبستگي در اين متر اندازه. استمعرف ميانگين  كه در آن
بر دو خبره با ضريب همبستگي باال ترجيح داده  ،همبستگي پايين. بنابراين، دو خبره با ضريب دارد هابين آن

  .شودمي
  
  

                                                            
23 Functional Network 
24Correlation coefficient 

و   
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براي تخمين تخلخل و آب اشباع سازند معرفي  23عملكردياساس شبكه بر ي)، روش جديد2009همكاران(
بيني اشباع آب، تابع لگاريتم بوده كه به روش آزمون و خطا برگزيده شده كردند. تابع استفاده شده جهت پيش

مورد   LMمنظور بررسي اعتبار نتايج حاصل، شبكه عصبي مصنوعي با الگوريتم يادگيريدر نهايت، به .بود
 با شبكه عصبي مصنوعي جهت مختلف ساختار ، چهار)2011(دي و همكارانامرعلي .]31[استفاده قرار گرفت

هاي پنهان و خروجي اين شبكه بوده آب طراحي كردند كه تفاوتشان در توابع انتقال اليه اشباع بينيپيش
يكي بيني اشباع آب در پيشه استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي ب)، با  2012(و همكارانكمالي . ]32[است

هاي پيشنهادي را با مدل بيني شده توسط مدلاشباع آب پيش ،سپس .پرداختندزن نفت در جنوب ايران امخاز 
 اي ازكميتهگيري كاربا به)،  2002هله و بات (. ]33[دادندمورد مقايسه و ارزيابي قرار مختلف آزمايشگاهي 

 يبيست شبكهتعداد از  .پرداختندآب، نفت و گاز  تسياال درصد اشباعبيني پيشمصنوعي به هاي عصبي شبكه
با  .]1[بيني جهت مجموعه يادگيري نهايي برگزيده شدندالترين دقت پيشاتعداد نه شبكه با ب، آموزش داده شده

تنهايي و بخش مقدمه در خصوص استفاده از يك متد يادگيري ماشين به توجه به ايرادهاي بيان شده در
ها، اين مقاله سعي در ارائه روشي دارد كه هاي يادگيري بدون توجه به گوناگوني آناي از ماشينهمچنين كميته

 بر هر دو عيب مذكور فائق آيد.
  

 هاي يك مجموعه گيري گوناگوني بين خبرههاي اندازهروش -2
 معرفيرا  رگرسيون لهأمس يك هايخبره گوناگوني ةمحاسبهاي برخي از متر(شاخص) )،2009(هيمونتي

  : گرددآن اشاره ميدر اينجا به كه  ]34[كرد
)},;(,{صورت ههاي مورد آزمايش بفرض كنيد داده RyRxyxD n

ii  وmY  ،nY  دو بردار شامل مقادير
},,...,{ام باشند كه nو  mهايخروجي وابسته به خبره 21
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                                                                     (1) 

گيري، گوناگوني دو خبره نسبت معكوس با ضريب همبستگي در اين متر اندازه. استمعرف ميانگين  كه در آن
بر دو خبره با ضريب همبستگي باال ترجيح داده  ،همبستگي پايين. بنابراين، دو خبره با ضريب دارد هابين آن

  .شودمي
  
  

                                                            
23 Functional Network 
24Correlation coefficient 

  

5 
 

براي تخمين تخلخل و آب اشباع سازند معرفي  23عملكردياساس شبكه بر ي)، روش جديد2009همكاران(
بيني اشباع آب، تابع لگاريتم بوده كه به روش آزمون و خطا برگزيده شده كردند. تابع استفاده شده جهت پيش

مورد   LMمنظور بررسي اعتبار نتايج حاصل، شبكه عصبي مصنوعي با الگوريتم يادگيريدر نهايت، به .بود
 با شبكه عصبي مصنوعي جهت مختلف ساختار ، چهار)2011(دي و همكارانامرعلي .]31[استفاده قرار گرفت

هاي پنهان و خروجي اين شبكه بوده آب طراحي كردند كه تفاوتشان در توابع انتقال اليه اشباع بينيپيش
يكي بيني اشباع آب در پيشه استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي ب)، با  2012(و همكارانكمالي . ]32[است

هاي پيشنهادي را با مدل بيني شده توسط مدلاشباع آب پيش ،سپس .پرداختندزن نفت در جنوب ايران امخاز 
 اي ازكميتهگيري كاربا به)،  2002هله و بات (. ]33[دادندمورد مقايسه و ارزيابي قرار مختلف آزمايشگاهي 

 يبيست شبكهتعداد از  .پرداختندآب، نفت و گاز  تسياال درصد اشباعبيني پيشمصنوعي به هاي عصبي شبكه
با  .]1[بيني جهت مجموعه يادگيري نهايي برگزيده شدندالترين دقت پيشاتعداد نه شبكه با ب، آموزش داده شده

تنهايي و بخش مقدمه در خصوص استفاده از يك متد يادگيري ماشين به توجه به ايرادهاي بيان شده در
ها، اين مقاله سعي در ارائه روشي دارد كه هاي يادگيري بدون توجه به گوناگوني آناي از ماشينهمچنين كميته

 بر هر دو عيب مذكور فائق آيد.
  

 هاي يك مجموعه گيري گوناگوني بين خبرههاي اندازهروش -2
 معرفيرا  رگرسيون لهأمس يك هايخبره گوناگوني ةمحاسبهاي برخي از متر(شاخص) )،2009(هيمونتي

  : گرددآن اشاره ميدر اينجا به كه  ]34[كرد
)},;(,{صورت ههاي مورد آزمايش بفرض كنيد داده RyRxyxD n

ii  وmY  ،nY  دو بردار شامل مقادير
},,...,{ام باشند كه nو  mهايخروجي وابسته به خبره 21
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                                                                     (1) 

گيري، گوناگوني دو خبره نسبت معكوس با ضريب همبستگي در اين متر اندازه. استمعرف ميانگين  كه در آن
بر دو خبره با ضريب همبستگي باال ترجيح داده  ،همبستگي پايين. بنابراين، دو خبره با ضريب دارد هابين آن

  .شودمي
  
  

                                                            
23 Functional Network 
24Correlation coefficient 

خروجی وابس��ته به خبره هایm و n ام باشند که 

. 

5 
 

براي تخمين تخلخل و آب اشباع سازند معرفي  23عملكردياساس شبكه بر ي)، روش جديد2009همكاران(
بيني اشباع آب، تابع لگاريتم بوده كه به روش آزمون و خطا برگزيده شده كردند. تابع استفاده شده جهت پيش

مورد   LMمنظور بررسي اعتبار نتايج حاصل، شبكه عصبي مصنوعي با الگوريتم يادگيريدر نهايت، به .بود
 با شبكه عصبي مصنوعي جهت مختلف ساختار ، چهار)2011(دي و همكارانامرعلي .]31[استفاده قرار گرفت

هاي پنهان و خروجي اين شبكه بوده آب طراحي كردند كه تفاوتشان در توابع انتقال اليه اشباع بينيپيش
يكي بيني اشباع آب در پيشه استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي ب)، با  2012(و همكارانكمالي . ]32[است

هاي پيشنهادي را با مدل بيني شده توسط مدلاشباع آب پيش ،سپس .پرداختندزن نفت در جنوب ايران امخاز 
 اي ازكميتهگيري كاربا به)،  2002هله و بات (. ]33[دادندمورد مقايسه و ارزيابي قرار مختلف آزمايشگاهي 

 يبيست شبكهتعداد از  .پرداختندآب، نفت و گاز  تسياال درصد اشباعبيني پيشمصنوعي به هاي عصبي شبكه
با  .]1[بيني جهت مجموعه يادگيري نهايي برگزيده شدندالترين دقت پيشاتعداد نه شبكه با ب، آموزش داده شده

تنهايي و بخش مقدمه در خصوص استفاده از يك متد يادگيري ماشين به توجه به ايرادهاي بيان شده در
ها، اين مقاله سعي در ارائه روشي دارد كه هاي يادگيري بدون توجه به گوناگوني آناي از ماشينهمچنين كميته
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گيري، گوناگوني دو خبره نسبت معكوس با ضريب همبستگي در اين متر اندازه. استمعرف ميانگين  كه در آن
بر دو خبره با ضريب همبستگي باال ترجيح داده  ،همبستگي پايين. بنابراين، دو خبره با ضريب دارد هابين آن
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گيري، گوناگوني دو خبره نسبت معكوس با ضريب همبستگي در اين متر اندازه. استمعرف ميانگين  كه در آن
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که در آنμ معرف میانگین اس��ت. در این متر اندازه گیری، گوناگونی 
دو خبره نس��بت معکوس با ضریب همبستگی بین آن ها دارد. بنابراین، 
دو خبره با ضریب همبستگی پایین، بر دو خبره با ضریب همبستگی باال 

ترجیح داده می شود.
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  ارتباط معكوس دارد.  ،خبره با كوواريانسدو بين در اين متر نيز گوناگوني . است، اميد رياضي Eكه در آن
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  دو خبره با كوواريانس ارتباط مستقيم دارد. بين در اين متر، گوناگوني 

  
  :26ناسازگاري

 ناسازگاري ميزان ةمحاسب ،هدف ،آن در كه نمود ارائهاي بنديطبقه مسائل براي بار اولين را متد اين )1998(هو 
شود گيري مياندازه 4-معادله. ميزان ناسازگاري دو خبره در اين روش طبق ]35[ستهاكنندهبنديطبقه27زوجي

  :تعداد مشاهدات متمايز دو خبره به تعداد كل مشاهدات است ةهدف محاسب ،كه در آن
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بندي درست و نادرست است. به طبقه ةدهندنشانبه ترتيب  )0() و صفر1ها و يك(تعداد نمونه Nدر اين فرمول،
 ،امين خبره jوسيله ه نادرست و ب ،امين خبره iوسيله ه كه باست هايي بنديمعرف تعداد طبقه 01N، عنوان مثال

  . )1-جدول(ندادرست طبقه بندي شده
  .)4محاسبه اجزاء فرمول ( ةطريق - 1جدول 

Yjwrong  Yjcorrect   
10N11NYi correct  

00N  01NYi wrong  

، انحراف معيار xنمونه  ةدر ابتدا براي هر داد: كنيمصورت زير عمل ميهبراي استفاده از آن در مسائل رگرسيون ب
نمايش  T. حال اگر خروجي اصلي را با شودنسبت به ورودي فوق محاسبه مي )y(يعنيهابيني تمام خبرهپيش

],[ةام اگر در باز iةشده توسط خبر بينيدهيم، آنگاه مقدار پيش yy TT  پس داراي ارزش درست  ،قرار گرفت
هاي درست بينيتوان تعداد پيشخواهد بود. حال مي )0(داراي ارزش نادرست يعني ،صورتاينو در غير) 1(يعني

 4-معادله ازها را به دوي آنها محاسبه و ميزان ناسازگاي دو و نادرست براي هر خبره را روي كل مجموعه داده
  با كوواريانس ارتباط مستقيم دارد.  دو خبرهبين محاسبه نمود. در اين متر نيز، گوناگوني 

 هاي گوناگون يك مجموعهانتخاب خبره -3

                                                            
25Chi‐square 
26Disagreement Measure 
27Pairwise 

                                            )2( 
که در آن E، امید ریاضی است. در این متر نیز گوناگونی بین دو خبره 

با کوواریانس، ارتباط معکوس دارد. 

كای دو 25:
کای دوym نسبت به yn   به صورت زیر تعریف می شود.
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در این متر، گوناگونی بین دو خبره با کوواریانس ارتباط مستقیم دارد. 

ناسازگاری26 :
ه��و )1998( این  مت��د را اولین ب��ار برای مس��ائل طبقه بن��دی ای ارائه 
نم��ود ک��ه در آن، ه��دف، محاس��بۀ می��زان ناس��ازگاری زوج��ی 
طبقه بندی کننده هاست]35[. میزان ناس��ازگاری دو خبره در این روش 
طبق معادله-4 اندازه گیری می ش��ود که در آن، هدف، محاس��بۀ تعداد 

مشاهدات متمایز دو خبره به تعداد کل مشاهدات است:
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در این فرمول،N تعداد نمونه ها و یك)1( و صفر)0( به ترتیب نشان دهندة 

YjwrongYjcorrect

N10N11Yjcorrect
N00N01Yjwrong

  1  طریقۀ محاسبه اجزاء فرمول )4(.
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طبقه بندی درس��ت و نادرست اس��ت. به عنوان مثال، N01 معرف تعداد 
 j امین خبره، نادرست و به وسیله i طبقه بندی هایی اس��ت که به وس��یله

امین خبره، درست طبقه بندی شده اند )جدول-1(. 

برای استفاده از آن در مسائل رگرسیون به صورت زیر عمل می کنیم: در 
 ابت��دا برای ه��ر دادة نمونه x، انح��راف معیار پیش بینی تم��ام خبره ها 

)یعنیσy( نس��بت به ورودی فوق محاس��به می شود. حال اگر خروجی 
اصلی را با T نمایش دهیم، آنگاه مقدار پیش بینی شده توسط خبرةi ام 
اگ��ر در ب��ازة [T-σy, T+σy] قرار گرف��ت، پس دارای ارزش درس��ت 
یعنی)1( و در غیر این صورت، دارای ارزش نادرس��ت یعنی)0( خواهد 
بود. حال می توان تعداد پیش بینی های درست و نادرست برای هر خبره 

را روی کل مجموعه داده ها محاسبه و میزان ناسازگای دو به دوی آن ها 
را از معادله-4 محاس��به نمود. در این متر نیز، گوناگونی بین دو خبره با 

کوواریانس ارتباط مستقیم دارد. 

3- انتخاب خبره های گوناگون يك مجموعه
برای انتخاب مجموعه ای متن��وع و گوناگون از خبره ها، دو روش عمده 
وجود دارد که به روش ه��ای دوبه دو و میانگین معروفند. در روش اول، 
گوناگونی دوبه دوی تمام خبره ها اندازه گیری ش��ده، سپس، از میان آنها 
زوج خبره هایی ک��ه دارای باالترین مقدار گوناگونی هس��تند، انتخاب 
می گ��ردد. در روش دوم نی��ز، میانگین گوناگونی یك خبره نس��بت به 
بقیۀ خبره ها به عنوان مقدار گوناگونی آن خبره در نظر گرفته می ش��ود. 

  2   مقایسه درصد اشباع پیش بینی شده توسط مجموعه یادگیری اولیه )20 عضوی( با مجموعه هرس شده )20درصد( بر مبنای داده های هدف )مغزه( 

8 
 

گرفته شده جهت ورودي شبكه عصبي كارپيمايي بههاي چاهگرديد كه نتايج آن در بخش بعدي آمده است. داده
كه از طريق ترسيم  بودهفتوالكتريك فاكتور و  نوترون، چگالياشعه گاما،  ،الكتريكي مقاومتشامل نمودارهاي 

  اند.تعيين گرديدهكه داده حاصل از مغزه بوده است، هاي مختلف با خروجي نمودار پراكنش بين ورودي
  

 بحثنتايج و  -5
 شانپيمايي اشاره شده در بخش قبلي را نهاي چاهعمال متد پيشنهادي روي دادهنتايج حاصل از ا 2-جدول

دهد كه به مي هاي مجموعه يادگيري اوليه را نمايشتعداد خبره ،اولين ستون سمت چپ اين جدولدهد. مي
اند. ستون دوم از سمت چپ نيز معرف تعداد عناصر عضوي تقسيم شده 100و  80، 60، 40، 20 هايمجموعه
چهار  دهد.اصلي را تشكيل مي ةدرصدي از عناصر مجموع 20و  15، 10 ةهرس شده است كه سه دست ةمجموع

تحت متدهاي همبستگي، كو واريانس،  ،هرس شده هايزير مجموعه بعدي نيز به ترتيب عملكردستون زوج
ة دستبراي سه ستون سمت راست) زوج(آخرين ناسازگاري را در مقايسه با مجموعه يادگيري اصلي و دو-يكا

هاي صد خبرهدريك مجموعه اصلي داريم كه از صد ،در هر بخش ،در واقع دهد.هر بخش نمايش ميمذكور در 
ها تشكيل گرديده درصد كل خبره 20و  15، 10ترتيب از هرس شده كه بهمجموعه اوليه تشكيل شده و سه زير

نمايش  (RMSE, R-Sq)عملكرد كه باگيري زوج متر اندازهيك )، 5 تا 1(سطرهاي در هر يك از پنج بخشاست. 
ئه صورت پر رنگ آمده كه معرف بهترين عملكرد در بخش مربوطه است و متدي كه اين نتيجه را اراهداده شده ب

ها، عملكرد از خبره تايي) 100و  80، 60، 20(دستهدر چهار  ،نابراينب .شودميمتد برنده ناميده  است، كرده
بهترين عملكرد را  ،مجموعه هرس شده با متد گوناگوني ناسازگاري از بقيه بهتر بوده و در واقع روش ناسازگاري

  نهايي گرديده است. ةو دقت مجموع عملكردهاي با گوناگوني باال داشته كه سبب بهبود در جهت تعيين خبره

  
  هاي هدف (مغزه) ) بر مبناي دادهدرصد20عضوي) با مجموعه هرس شده ( 20بيني شده توسط مجموعه يادگيري اوليه (مقايسه درصد اشباع پيش- 2شكل 

  
البته  است. ها برنده بودهجمعي با كليه خبرهيادگيري دسته ةمجموعنتايج عملكرد ها تايي خبره40در دسته تنها 
از  .داردنزديك به مجموعه برنده  يمجموعه هرس شده با متد ناسازگاري در رتبه دوم قرار داشته كه عملكردزير

هاي مجموعه هرس شده در مقايسه با مجموعه يدرصدي در تعداد اعضا 80با توجه به كاهش حداقل  ،طرفي
، )سرعت عمليات محاسباتي و مورد نياز يبا توجه به كاهش در فضاي حافظه(، استفاده از متد پيشنهاديصليا

بيني شده توسط د اشباع پيشدرصبين مقايسه اي از نمونه ،همچنين 2-شكل .استتر بسيار مقرون به صرفه
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SW_HILT full_Ens Pruned_Ens

همبستگیکوواریانسکای دوناسازگاریمجموعه اولیه
تعداد اعضا مجموعه اولیهزیر مجموعه هرس شده

R-SqRMSER-SqRMSER-SqRMSER-SqRMSER-SqRMSE

0.9430.045

0.8810.0640.8360.0750.8910.0680.8530.073%10 (2)
1

(20)
0.9330.0480.8870.0630.9200.0590.8730.067%15 (3)

0.9480.0420.9320.0490.9080.0600.8770.066%20 (4)

0.9390.047

0.8860.0630.8920.0610.8860.0650.9160.055%10 (4)
2

(40)
0.9340.0500.9070.0570.9170.0570.9240.052%15 (6)

0.9240.0520.8980.0600.9180.0560.9230.051%20 (8)

0.9430.045

0.9340.0480.9480.0420.9180.0560.9430.046%10 (6)
3

(60)
0.9530.0410.9400.0450.9330.0520.9370.048%15 (9)

0.9450.0450.9460.0450.9330.0530.9310.049%20 (12)

0.9430.045

0.9350.0480.9290.0520.8980.0670.9300.051%10 (8)
4

(80)
0.9420.0470.9430.0460.9200.0600.9250.053%15 (12)

0.9510.0430.9330.0500.9220.0570.9270.051%20 (16)

0.9390.047

0.9480.0450.9240.0550.8880.0680.8930.063%10 (10)
5

(100)
0.9470.0450.9390.0490.8950.0660.9170.056%15 (15)

0.9520.0430.9340.0510.9030.0630.9050.059%20 (20)

  2  مقایسۀ عملکرد مجموعۀ یادگیری اصلی با مجموعه های هرس شده از طریق چهار متد تعیین گوناگونی خبره ها.
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ب��رای اج��رای هر ی��ك از دو متد فوق، ابت��دا باید ان��دازة زیرمجموعۀ 
نهایی )هرس شده( مشخص گردد. برای تعیین تعداد اعضاء زیرمجموعۀ 
هرس شده، دو روش عمده وجود دارد که اولی، مقدار ثابت از پیش تعیین 
ش��ده یا درصدی از تعداد کل اس��ت و دومی، به ص��ورت پویا بوده که 
به میزان دقت زیرمجموعه نهایی با اندازه های مختلف وابسته است. سپس، 
با الگو گرفتن از متد پیش��نهادی ژو )2002(، تعداد خبره هایی که دارای 
وزن بیشتر از یك مقدار مشخص هس��تند را شمرده و عدد حاصل )مثال 
λ( را به عنوان اندازة زیرمجموعۀ نهایی تعیین می کنیم]36[. پس از اینکه 
اندازة زیرمجموعه هرس شده مشخص شد، باید اعضای این مجموعه نیز 
λ زوج خبره هایی که دارای 

2
انتخاب گردند. بدین منظ��ور، باید به تعداد

عدد گوناگونی بیش��تری هستند را با استفاده از معادالت 1 تا 4 انتخاب و 
به عنوان اعضای زیر مجموعۀ نهایی برگزید]34[. 

4- روش تحقيق
در ای��ن مقاله، اثر انتخ��اب پیش بینی کننده های ب��ا گوناگونی باال را 
روی دق��ت کل گروه، مورد بررس��ی و مطالعه قرار می دهیم. در ابتدا 
  LM ب��ه تولید تعداد 100 خبره از نوع ش��بکه عصبی ب��ا متد یادگیری
می پردازی��م. تفاوت این خبره ها در دس��تکاری انجام ش��ده در تعداد 
داده ه��ای یادگیری ورودی اس��ت ک��ه از طریق نمونه گی��رِی خود 
راه انداز  انجام می پذیرد. تعداد خبره ها در گروه یادگیرِی اصلِی اولیه، 
به پنج مجموعه 20، 40، 60، 80 و100 عضوی تقسیم می گردد. تعداد 
اعضای مجموعه هرس ش��ده برای هر ی��ك از گروه های اصلی ذکر 
ش��ده، سه دس��ته 10، 15 و 20 درصدی از کل هریك از مجموعه ها 
را تش��کیل می دهد. عملکرد مجموعۀ هرس ش��ده، تحت چهار مدل 
انتخ��اب خبره ه��ای گوناگون در ه��ر مرحله ب��ا مجموعه های اصلی 
مربوطه مقایس��ه شده اس��ت )جدول-2(. در ادامه، برای ترکیب نتیجۀ 
خروجی خبره ها از روش میانگین گیری ساده استفاده شده است. البته 
باید توجه داش��ت ک��ه این، تنها روش ترکیبی برای به دس��ت آوردن 
نتیجۀ پیش بینی نهایی یك مجموعه یادگیری تجمعی نیست و می توان 
از روش های دیگ��ری نظیر میانگین گیری موزون نی��ز در این مرحله 
استفاده کرد. متر استفاده شده برای مقایسه عملکرد هریك از مدل ها، 
مجذور میانگین مربعات خطا و ضریب همبستگی است. نهایتاً، روش 
پیشنهادی روی داده های استفاده شده در مقاله]18[ که پیش بینی اشباع 
آب با اس��تفاده از داده های چاه پیمایی ب��وده، اعمال گردید که نتایج 
آن در بخش بعدی آمده است. داده های چاه پیمایی به کار گرفته شده 
جهت ورودی ش��بکه عصبی ش��امل نمودارهای مقاومت الکتریکی، 
اش��عه گاما، نوترون، چگالی و فاکتور فتوالکتریك بوده که از طریق 

ترس��یم نمودار پراکنش بین ورودی های مختلف با خروجی که داده 
حاصل از مغزه بوده است، تعیین گردیده اند.

5- نتايج و بحث
ج��دول-2 نتای��ج حاص��ل از اِعمال مت��د پیش��نهادی روی داده های 
چاه پیمایی اش��اره ش��ده در بخش قبلی را نش��ان می دهد. اولین ستون 
س��مت چپ این جدول، تعداد خبره های مجموع��ه یادگیری اولیه را 
نمای��ش می دهد که به مجموعه ه��ای 20، 40، 60، 80 و 100 عضوی 
تقس��یم ش��ده اند. س��تون دوم از س��مت چپ نیز معرف تعداد عناصر 
مجموعۀ هرس ش��ده است که س��ه دس��تۀ 10، 15 و 20 درصدی از 
عناص��ر مجموعۀ اصلی را تش��کیل می دهد. چهار زوج س��تون بعدی 
نیز به ترتی��ب عملکرد زیر مجموعه های هرس ش��ده، تحت متدهای 
همبس��تگی، کو واریانس، کای-دو و ناس��ازگاری را در مقایس��ه با 
مجموعه یادگیری اصلی )آخرین زوج س��تون سمت راست( برای سه 
دس��تۀ مذکور در ه��ر بخش نمایش می ده��د. در واقع، در هر بخش، 
ی��ك مجموعه اصلی داریم که از صد در صد خبره  های اولیه تش��کیل 
شده و سه زیر مجموعه هرس شده که به ترتیب از 10، 15 و 20 درصد 
کل خبره ها تشکیل گردیده است. در هر یك از پنج بخش )سطرهای 
 )RMSE, R-Sq( ی��ك زوج متر اندازه گیری عملکرد ک��ه با ،)1 تا 5
نمایش داده ش��ده به صورت پر رنگ آمده که معرف بهترین عملکرد 
در بخ��ش مربوطه اس��ت و متدی که این نتیجه را ارائه کرده اس��ت، 
متد برنده نامیده می ش��ود. بنابراین، در چهار دسته )20، 60، 80 و 100 
تای��ی( از خبره ه��ا، عملکرد مجموعه هرس ش��ده با مت��د گوناگونی 
ناس��ازگاری از بقیه بهتر ب��وده و در واقع روش ناس��ازگاری، بهترین 
عملکرد را جهت تعیین خبره های با گوناگونی باال داش��ته که س��بب 

بهبود در عملکرد و دقت مجموعۀ نهایی گردیده است.
 تنه��ا در دس��ته 40 تای��ی خبره ه��ا نتایج عملک��رد مجموع��ۀ یادگیری 
دس��ته جمعی با کلیه خبره ها برنده بوده اس��ت. البت��ه زیر مجموعه هرس 
ش��ده با متد ناس��ازگاری در رتبه دوم قرار داشته که عملکردی نزدیك 
ب��ه مجموعه برنده دارد. از طرفی، با توجه به کاهش حداقل 80 درصدی 
در تعداد اعضای مجموعه هرس ش��ده در مقایسه با مجموعه های اصلی ، 
استفاده از متد پیشنهادی)با توجه به کاهش در فضای حافظه ی مورد نیاز 
و سرعت عملیات محاسباتی(، بس��یار مقرون به صرفه تر است. شکل-2 
همچنین، نمونه ای از مقایس��ه بین درصد اش��باع پیش بینی ش��ده توسط 
مجموع��ۀ یادگیری اولیه با مجموعه هرس ش��ده بر مبنای داده های مغزه 
را برای مجموعه اولیه 20 عضوی نمایش می دهد. مجموعۀ هرس ش��ده 
نشان داده شده در شکل، همان مجموعه برنده این بخش است که تحت 
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       پا نویس ها
1.Artificial neural network
2.Fuzzy theory 
3.Neural fuzzy
4.Genetic algorithm
5.Accuracy
6.Performance
7.Train
8.Test data
9.Ensemble
10.Committee Machine

11.Diversity
12.Homogeneous ensemble
13.Heterogeneous ensemble
14.Sampling
15.Resampling
16.Manipulating
17.Independently
18.Sequentially
19.Simultaneously
20.Simple averaging

21.Weighted averaging
22.Pruning
23.Functional Network
24.Correlation coefficient
25.Chi-square
26.Disagreement Measure
27.Pairwise
28.Levenberg Marquardt
29.Bootstrap sampling
30.Root mean square error

روش اندازه گیری گوناگونی با متد ناس��ازگاری و با 20 درصد اعضای 
اولیه به دست آمد.

نتيجه گيری
متده��ای یادگی��ری دس��ته جمعی به طور وس��یعی ب��رای بهبود دقت 
مدل ه��ای پیش بینی کننده، مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت. در این 
راس��تا، دو عامل، نقش تعیین کننده ای در طراحی مجموعۀ فوق ایفا 
می کند که یکی، دقت و دیگری، میزان گوناگون بودن خبره ها نسبت 
به هم است. اگر اغلب خبره های یك مجموعه دارای خطای پیش بینی 
پایین باش��ند، یعنی بسیار مش��ابه هم رفتار می کنند و در عوض، اگر 

خیلی متفاوت باشند، آنگاه ممکن است خطای پیش بینی باال باشد. در 
ای��ن مقاله، ابتدا چند متر برای اندازه گیری گوناگونِی خبره های یك 
مجموعه معرفی شد. سپس، روش دو به دو جهت انتخاب خبره های با 
گوناگونی بیشتر به کار برده ش��د. مترهای معرفی شده عبارت بودند 
از: همبس��تگی، کوواریانس، کای- دو و ناس��ازگاری. سپس، نتایج 
اعمال متد پیش��نهادی بر روی داده های چاه پیمایی جهت تعیین اشباع 
آب در یك مخزن نفت ارائه گردید. نتایج نش��ان می دهد که گروه 
نس��بتاً کوچك ایجاد ش��ده)10-20 درصد از اعضای کل مجموعه( 
با اس��تفاده از معیار ناس��ازگاری بین خبره ها، عملکرد قابل قبولی در 
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