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ماهنامه  اکتشاف و تولید/ شماره 96 / آذر ماه 1391

حساسیت سنجي دقت شبکه هاي عصبي مصنوعي به کمیت داده هاي ورودي و 
مقایسۀ آن با پیش بیني هاي ANFIS در ساخت نمودارهاي پتروفیزیکي مصنوعي

مقدمه
شــبکه  عصبی مصنوعي )ANN( روشــی برای پردازش اطالعات 
مبتنی بر سیســتم های عصبی بیولوژیکی )شبیه به مغز( است كه از تعداد 
زیادی واحد های پردازشی )نرون( مرتبط با هم تشکیل شده است. شبکه 
عصبی مصنوعي در حل مسأله از تکنیک های مورد استفادة مغز انسان در 
یادگیری استفاده می كند. هر نرون ورودی های متعددی را پذیراست كه 
به طریقی با یکدیگر جمع می شوند. اگر در یک لحظه تعداد ورودی های 
فعال نرون به حد كافی برســد، نرون فعال مي شود و در غیر این صورت 
نــرون به صورت غیر فعال باقی می ماند. هر نرون از مجموعه ای شــامل 
یک یــا چند ورودی، واحــد عملیات و واحد خروجی برای محاســبه 
خروجی هایش تشــکیل شده اســت. عملکرد اساســی این مدل مبتنی 
بر جمع كــردن ورودی ها و به دنبال آن بــه وجود آمدن یک خروجی 
است. ورودی های نرون از طریق "دندریت ها" كه از طریق "سیناپس" به 
خروجی نرون های دیگر متصل شده اند، وارد می شوند. بدنة سلولی كلیة 
این ورودی ها را دریافت كــرده و چنان چه جمع این مقادیر از مقداری 
كه به آن "آستانه" گفته می شود، بیشتر باشد در اصطالح بر انگیخته شده 

و در غیر این صورت خروجی نرون خاموش خواهد شد.

1- مکانیزم عملکرد شبکه عصبی
هم چون سیستم های بیولوژیکی، آموزش شامل تنظیم پیوندهای 
ســیناپس هایی اســت،كه در هر نرون وجود دارند. به عبارت دیگر، 
اطالعات آموخته شده به شکل ارزش های عددی به نام "وزن" كه به 
هر واحد پردازش شبکه اختصاص داده می شود، ذخیره می شوند. به 
طور كلی، شبکه های عصبی می توانند بین روش های اتصال نرون ها، 
انــواع روش های ویژه محاســبة عملیات آنهــا، روش انتقال الگوی 
عملیات و روش های یادگیری آنها )كه شــامل نرخ یادگیری است( 
تمایز قائل شــوند. با در نظر گرفتن ارتباطــات بین نرون ها، می توان 

شبکه های "الیه دار"را از شبکه های "بدون الیه"متمایز كرد. 
شــبکه های الیه دار گروهی از نرون ها هســتند كه در الیه هایی 
مجتمع شــده اند كه بیــن الیــة ورودی و خروجی )كــه تنها پیوند 
خارجی دارند( یک یا چند الیة پنهان وجود دارد. داده های ورودی 
از الیة ورودی به وســیلة الیه های پنهان )الیة میانی( به الیة خروجی 
منتقل می شوند. ســیگنال های جاری در شبکه های الیه دار عموماً به 
سمت جلو حركت می كنند كه در اصطالح فنی به آنها "پیش خور" 

گفته می شود.

شــناخت رفتار و خواص یک مخزن هیدروكربوري از اصول مهم و جدایی ناپذیر در مدیریت آن به شــمار مي رود. به لحاظ پیچیدگی و 
عدم قطعیت در ابعاد اســتاتیکي و دینامیکي مخازن این شــناخت به سادگي حاصل نمي شود و نیازمند همکاري و توالي یک سري تکنیک ها و 
تخصص هاي مرتبط با مهندســي نفت اســت. روش هاي ارزیابي  پتروفیزیکي در محاسبة برخي پارامترهاي مخزني شامل تخلخل، درصد اشباع 

آب، لیتولوژي و... از ابزارهاي مهم در این زمینه به شمار مي روند.
ساخت نمودارهاي پتروفیزیکي مصنوعي تکنیکي است كه اخیراً با استفاده از روش هاي نویني هم چون شبکه هاي عصبي مصنوعي مورد بحث 
و بررســي قرار گرفته و دیدگاه هاي متفاوتي نیز دربارة كیفیت و كارایي آن مطرح شــده است. در این تحقیق حساسیت دقت این روش به تعداد 
داده هاي ورودي بررسي و میزان دقت شبکه هاي عصبي با روش ANFIS )سیستم تطابق پذیر استنتاج فازي - عصبي( با استفاده از اطالعات حاصل 

از دادة واقعي مقایسه شد كه نتایج بیان گر دقت باالي مدل هاي ساخته شده در پیش بیني نمودارهاي پتروفیزیکي است.

عظیم سعادتي فرد1 محمد مصلح  دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول
مصیب کمري  شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب

سعید ستایشي  دانشگاه صنعتي امیرکبیر

.ANFIS شبکه هاي  عصبي مصنوعي، نمودار اشعه گاماي اصالح شده، نمودار فاكتور فتو الکتریک، نمودار هاي پتروفیزیکي مصنوعي، ضریب هم بستگي، شبکه عصبی فازی
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ساختار پیوندها و تماس ها و تعداد الیه ها و نرون ها تعیین كنندة معماری 
شبکه است كه باید قبل از استفاده از شبکه های عصبی تنظیم شوند.

 اگرچه در موارد مشخصی می توان با موفقیت از شبکه های عصبی 
تک الیه اســتفاده كرد اما معموالً شبکه های عصبی حداقل دارای سه 

الیه هستند )الیة ورودی، الیة پنهان یا میانی و الیة خروجی(.
قبل از آموزش شــبکه، اوزان اختصاصــی كوچک به صورت 
تصادفی ارزش گذاری می شــوند. در خالل رونــد آموزش، اوزان 
شــبکه به شــکل تدریجی تعدیل می شــوند تا جایی كــه فراگرفتن 
روابط به طور كامل محرز شــود. این شکل از یادگیری، یادگیری 
با سرپرســت2 نامیده می شــود. وقتی یک الگــو در الیة ورودی به 
كار گرفته می شــود، تا آنجا پیش می رود كــه گیرندة نهایی همان 
الیة خروجی مي شــود. خروجي شبکه با نتایج مطلوب مورد انتظار 
مدل مقایسه و خطاهای موجود محاسبه می شود. این خطاها دوباره 
به عنوان بازخورد به شــبکه باز می گــردد تا تغییرات الزم در اوزان 
پیوندها با هدف كاهش خطا صورت گیرد. مجموعه ای از مثال های 
آموزشی مکرراً ارائه می شــود تا جایی كه خطا تا سطح قابل قبولی 
كاهش یابد. در این زمان می توان آن شــبکه را به عنوان شــبکه ای 
آموزش دیــده در نظر گرفت. اما در روش دیگــری كه یادگیری 
بدون سرپرســت3 نامیده می شود، شــبکة عصبی باید بدون كمک 
گرفتــن از اطالعات، بتوانــد كار آموزش را انجــام دهد. در حال 
حاضر و در كاربردهای پیشــرفته از روش آموزش بدون سرپرست 
بــرای ایجاد تنظیمات اولیه روی ســیگنال های ورودی شــبکه های 
عصبی اســتفاده می شود و بقیه مراحل آموزش به روش با سرپرست 

ادامه می یابد. 
حوزه های كاربردی شبکه های عصبی در موضوعات زیر است:

الف(مواردي كه همبستگی ناشناخته اي بین ویژگی های مطلوب 
و ارزش متغیرهای مســائل تصمیم گیری وجود دارد )راه حل مســائل 

ناشناخته است(.
ب(مواردي كه مسائل دارای راه حل الگوریتمي نیستند.
ج(مواردي كه داده ها ناقص یا داراي اغتشاش هستند.

یکي از ساده  ترین و در عین حال كارآمدترین چیدمان هاي پیشنهادي 
بــراي اســتفاده در مدل ســازي عصب هــاي واقعي، مدل پرســپترون 
چندالیه4 یا به اختصار MLP اســت كــه از یک الیة ورودي، یک یا 
چند الیة پنهان و یک الیة خروجي تشکیل شده است. در این ساختار 
تمامــی نرون هاي یک الیه بــه تمام نرون هاي الیة بعــد متصلند. این 
چیدمان در اصطالح یک شــبکه با اتصاالت كامل را تشکیل مي دهد. 
به سادگي مي توان استنباط كرد كه تعداد نرون هاي هرالیه، مستقل از 

تعداد نرون هاي دیگر الیه هاست. 

توجه به این نکته حائز اهمیت اســت كه هر نرون، تجمیع شــدة عمل 
جمع و آستانه گذاري )عبور از تابع غیرخطي سیگموئید( است.

با توجه به شــکل، خروجي عصب i ام )درالیه آخر( را مي توان به 
صورت زیر نشان داد:

 3صفحه  – فر يسعادت _ عصبي هاي شبكه دقت سنجي حساسيت _04

3 
 

ارائـه   مكـرراً  هـاي آموزشـي   اي از مثال مجموعه. كاهش خطا صورت گيرد با هدفتغييرات الزم در اوزان پيوندها 
اي  توان آن شـبكه را بـه عنـوان شـبكه     مي زماندر اين . قبولي كاهش يابد سطح قابل تاتا جايي كه خطا  شود مي

عصبي بايـد   ةشود، شبك ناميده مي 3سرپرستيادگيري بدون ا در روش ديگري كه ام. آموزش ديده در نظر گرفت
پيشـرفته از روش  در كاربردهاي  در حال حاضر و. بتواند كار آموزش را انجام دهد ،از اطالعات بدون كمك گرفتن

شـود و   هاي عصبي استفاده مي هاي ورودي شبكه آموزش بدون سرپرست براي ايجاد تنظيمات اوليه روي سيگنال
  . يابد مراحل آموزش به روش با سرپرست ادامه مي هقيب

  :موضوعات زير است متوجههاي عصبي  هاي كاربردي شبكه حوزه
وجـود   گيـري  ي مطلوب و ارزش متغيرهاي مسائل تصـميم ها بين ويژگي اي همبستگي ناشناختهكه  مواردي •

 .)راه حل مسائل ناشناخته است( دارد

 .نيستند يمسائل داراي راه حل الگوريتمكه  مواردي •

 .وجود دارديا داراي اغتشاش هاي ناقص  كه داده مواردي •

 هـاي  عصـب  سـازي  مـدل  در استفاده براي پيشنهادي هاي چيدمان كارآمدترين حال عين در و ترين  ساده از يكي
 يـك  و پنهـان  ةالي يا چند يك ورودي، ةالي يك از كه است MLPاختصار  به يا 4چنداليه پرسپترون مدل واقعي،

 اين. متصلند بعد ةهاي الي نرون تمام به اليه يك هاي نرون يتمام ساختار اين در. است شده تشكيل خروجي ةالي
 تعـداد  كـه  دكـر  استنباط توان مي سادگي به .دهد مي تشكيل را كامل اتصاالت با شبكه يك در اصطالح چيدمان

 هـر نـرون،   كه است اهميت حائز نكته اين به توجه .ستها هالي ديگر هاي نرون تعداد از مستقل هاي هراليه، نرون
  .است) سيگموئيد غيرخطي تابع از عبور( گذاري هآستان و جمع عمل ةشد تجميع

  :داد نشان زير صورت به توان مي را) آخر دراليه( ام i عصب خروجي شكل، به توجه با
�∑ ��� 
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  :دشو مي تعريف زير صورت به كه است سيگموئيد تابع نيز sgm. باشد مي
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كه در آن، h و o به ترتیب نشــان دهندة الیة نهان و الیة خروجي 
بــوده و منظــور از w همان وزن هــاي الیه ها مي باشــد. sgm نیز تابع 

سیگموئید است كه به صورت زیر تعریف مي شود:
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بــه منظور آمــوزش شــبکه و اصــالح اوزان  تا زمان رســیدن به 
خطایي معنادار، روش هاي بســیاری وجود دارد. یکي از مشهورترین 
این روش ها، الگوریتم پس انتشــار خطا5 اســت. این الگوریتم كه در 
ســال 1986 توســط روملهارتومک  كلیالند پیشنهاد شد درشبکه هاي 
عصبي پیش خور6 اســتفاده می شــود. پیش خور بودن به این معناست 
كــه نرون هاي مصنوعي درالیه هاي متوالــي قرار گرفته اند و خروجي 
)ســیگنال( خود را رو به جلو مي فرستند. واژة پس انتشار نیز به معناي 
این است كه خطاها در شبکه به سمت عقب تغذیه مي شوند تا وزن ها 
را اصالح كنند و پس از آن مجدداً ورودي، مســیر پیش ســوي خود 
تــا خروجي را تکرار مي كند. روش پس انتشــار خطا از روش هاي با 

سرپرست به شمار مي رود.
در ایــن مطالعــه از طریق تفســیر داده های چاه نــگاری، به دنبال 
تعیین مواد تشــکیل دهندة ســنگ ها، یعنی نوع كانی های اصلی و نیز 
درصد آنها، درصد تخلخل و درجه اشــباع سیالی كه توسط سنگ ها 
نگهداری می شوند هستیم. در واقع علم پتروفیزیک به شناسایی و تعیین 
پارامترهای سنگ شناسی و خصوصیات رفتاری سنگ ها در ارتباط با 
ســیاالت زیرزمینی و نیز ارزیابی خواص سنگ و سیال می پردازد. لذا 
مقادیر كّمی برخی خواص اســتاتیکی و دینامیکی مخزن و چگونگی 
توزیع ســیاالت، نتیجة تفســیر نمودارهای چاه پیمایی اســت و از این 

لحاظ بسیار حائز اهمیت است.
گاهی ممکن اســت به دالیل فنی و مشــکالت عملیاتی، گرفتن 
برخــی نمودارها از چاه مقدور نبوده و یا در چاه های قدیمی داده های 

برخی نمودارها از بین رفته و یا در دسترس نباشند.
هدف از این مطالعه، حل مســأله یاد شــده با استفاده از شبکه های 
عصبی مصنوعی در ساخت برخی از این نمودارها با كمک اطالعات 
دیگر چاه ها است. لذا یک شبکة مناسب می تواند در كاهش هزینه های 

این عملیات و احیای برخی داده های از بین رفته بسیار مفید باشد.
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2- بررســي عملکــرد ANN و مقایســۀ آن با ANFIS در ســاخت 
نمودارهاي پتروفیزیکي مصنوعي

چنان چه ذكر شــد، تعیین خواص پتروفیزیکي از مهم ترین مسائل 
در مدیریت مخزن به شــمار رفته و مبنــاي تخمین و مطالعات مخازن 
قرار مي گیرد. روش معمول محاســبة پارامترهاي مذكور اســتفاده از 
نمودارهاي چاه  پیمایي اســت. در ادامه این بخش عملکرد شبکه هاي 
عصبي مصنوعــي را در تخمین و ســاخت نمودارهــاي پتروفیزیکي 
مصنوعــي بررســي مي كنیــم. آنچه در اینجا مدنظر اســت، بررســي 
حساســیت شبکه به حجم داده هاي ورودي اســت كه با توجه به نرخ 
نمونه گیري7 این نمودارها و لذا كمیت مناسب داده ها مالحظه مي شود 
كه روش مذكور در ساخت مصنوعي نمودارها عملکرد مطلوبی دارد.

2-1- طراحی و تحلیل عملکرد شبکه
ابتدا با به كارگیری شبکه عصبی مصنوعی مدل هایی ایجاد می شود 
كه نمودارهــای پتروفیزیکی چــاه )فاكتور فوتو الکتریک8 و اشــعه 
گامای اصالح شده9( را به شکل دقیقی از طریق سایر نمودارها ایجاد 
مي كنند. این مدل ها مســتقل از عمق و بــا توجه به نتایج نمودارگیری 

در چاه آموزش داده خواهند شد.
جــداول-1و2 مقادیر ورودی و هــدف )خروجی های واقعی( را 
نشــان می دهند. در این قســمت از اطالعات دو چــاه مربوط به یکی 
از میادین جنوب غرب ایران اســتفاده شده اســت. اطالعات چاه اول 
در 3149 عمــق مختلف ارزیابی شــده و به عنــوان داده های آموزش 
و اطالعــات چاه دوم نیــز در 3249 عمق مختلف ارزیابی شــده و با 
نرخ نمونه گیــری برابر 0/1524 متر به عنوان داده های آزمون شــبکة 
عصبی انتخاب شــده اند. هدف از دســته بندی این اطالعات، آموزش 
شــبکه عصبی با داده های یک چاه و آزمــودن آن در مقابل داده های 
چاه دیگر اســت. به این ترتیب می توان اطمینان حاصل كرد كه شبکه 
در همه موارد، عملکرد مناســبی دارد. از گــروه اول داده ها به عنوان 
الگویي براي آموزش شــبکه و ساخت مدل استفاده مي شود. در واقع 

طراحي شــبکه بر اساس استفاده از این الگو و ماهیت ریاضي كه یک 
رابطــة منطقي پیچیده و غیر خطی بین داده هاســت، صورت مي گیرد. 
گروه دوم داده ها نیز براي ارزیابي و آزمایش شــبکه استفاده می شود. 
بدین منظور به وســیله بارگذاري این گــروه و فراخوان آنها به عنوان 
ورودي شــبکه، نمودارهاي مصنوعي جدید را ساخته و میزان دقت و 

اعتبار شبکه را ارزیابی می كنیم.
داده های ورودی شــامل مقادیر نمودارهای ارزیابی پتروفیزیکی 
مخــزن )مقاومتی، صوتی، تخلخل نوترونی، جرم مخصوص ســازند، 
قطریــاب و پرتوی گاما(، میزان تخلخل و درصد اشــباع ســیاالت بر 
حسب عمق و خروجی ها نیز مقادیر نمودارهای CGR و PEF هستند.
همان  طور كه اشاره شد، در این تحقیق دو شبکه عصبی مجزا برای 
پیش  بینی مقادیر CGR و PEF طراحی شــده كه مشــخصات آنها در 
جداول-3و4 نشان داده شده است. همان  طوركه مشاهده مي شود، در 
این تحقیق از شبکه عصبي پیش  خور پس  انتشار10 كه شناخته شده  ترین 
و پر كار برد  ترین نوع شــبکة عصبي در كاربردهاي مهندســي است، 
اســتفاده شده است. این شــبکه به سادگي ســاخته مي  شود، نسبت به 
اكثر شبکه  ها سریع  تر آموزش مي  بیند و بسیاري از مسائل را به درستي 
 حـــل می كنــد. در برنامه  اي كه بــراي اجراي ایــن فرآیند در محیط
MATLAB R2010a نوشته شد، تابع خطاي شبکه عصبی به صورت 

میانگیــن مربع خطا11 تعریف شــد. ضمن اینکه تابــع آموزش از نوع  
 12Levenberg�Marquardt انتخاب شده است.

پس از اینکه هر شبکه با اســتفاده از داده  هاي آموزش تعلیم داده 
شــد، داده  هاي آزمون جهت ارزیابي آن اســتفاده می شــوند. ســپس 
نمودارهاي رگرســیون حاصــل از داده  هاي واقعي و پیش  بیني  شــده 
ترسیم شــد و با مقایسة مقادیر ضریب هم  بستگي )R2( دقت هر شبکه 
بررسي می شــود كه این بررسي دقت مناسب شبکه  هاي عصبي تعلیم 
داده شــده را در پیش  بیني مقادیر مطلوب براي داده  هاي آزمون نشان 
می  دهد )شکل  های-1و2(. همان  طور كه در شکل-1 مشاهده مي  شود، 
طبق مدل طراحی شــده میزان ضریب هم  بستگي براي ساخت نمودار 

  1    مشخصات داده های ورودی استفاده شده در آموزش شبکه عصبی

ورودی  ها
پارامتر آماری

SwSGRRTRHOBPHIEPHI2NPHIILDDTCALI

0/0310/980/221/130/010/000/020/2237/278/52Minimum

1/00170/201950/002/920/290/240/571950/00153/8623/97Maximum

0/7447/2226/372/340/140/020/2326/3479/2110/94Mean

0/3443/31183/780/270/100/030/07182/1714/192/64Standard Deviation
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CGR معــادل 0/9367 اســت. در شــکل-2 این مقدار بــراي نمودار 

PEF، 0/7667 گزارش شــده كه از دقت كمتري نسبت به مورد قبلی 

برخوردار است.
 بــا توجه به اینکه مقدار ضریب هم  بســتگی مدل PEF برای یک 
مقیاس صنعتی راضی  كننده نیست، نحوة آموزش شبکه مورد بازنگری 
قرار می  گیرد. پس از انجام بررسی  های مقدماتی مشخص می شود كه 
مشــکل مربوط به نحــوة تخصیص اطالعات به دســته  های آموزش و 
آزمون اســت. از این رو با هدف بهینه  ســازی فرآیند آموزش شــبکه 
عصبی، اطالعات با نســبت 20 درصد آمــوزش و 80 درصد آزمون 
به صورت تصادفی از میان هر دو چاه انتخاب شــد. پس از تصحیح و 
بازنگري شبکه  ها، میزان ضریب هم  بستگي در شکل  هاي-3و4 اصالح 

و ارائه شــده  اند. همان  طور كه دیده مي  شــود، دقت مــدل بهبود یافته 
،   و براي نمودار PEF این  اســت كه براي نمودار

مقدار  به دست آمد.
چنان  چه اشــاره شد، شــبکة عصبی مصنوعی در واقع یک ماشین 
رگرســیون غیر  پارامتــری اســت كه بر اســاس معیار تحلیــل خطا از 
طریــق تنظیم وزن  های موجــود در معادالت آن عمــل می  كند و لذا 
باید فرضیات اساســی مربوط به ماهیت فیزیکی مســأله در منطق كار 
و طراحی شــبکه اعمال شــود. این فرضیات بر دقت و عملکرد شبکه 
بسیار مؤثر هســتند. كم  بودن ضرایب هم  بســتگی نمودار PEF نسبت 
بــه CGR نیز مؤید همین مطلب اســت؛ چراكه فاكتور فوتوالکتریک 
یک نمودار لیتولوژی است كه تحت تأثیر تخلخل نیست. ضمن اینکه 

CGR  3    تنظیمات شبکه عصبی برای آموزش  

Transfer FunctionNeuron No.
Layer No. Training

Function
 Network

Type Layer #3Layer #2Layer #1Layer #3Layer #2Layer #1

PURELINTANSIGTANSIG110103TRAINLMFFBP

mu_maxmu_decmu_incmumin_gradmem_reducmax failEpochs Performance
Function

1×10+101×10-1100/0051×10-10170100MSE

  2    مشخصات داده  های خروجی استفاده شده در آموزش شبکه عصبی

پارامتر آماری
خروجی ها

PEFCGR

Minimum1/100/05

Maximum5/9996/08

Mean2/8529/02

Standard Deviation0/8724/156

PEF  4    تنظیمات شبکه عصبی برای آموزش  

Transfer FunctionNeuron No.
Layer No. Training

Function
 Network

Type Layer #3Layer #2Layer #1Layer #3Layer #2Layer #1

PURELINTANSIGTANSIG15103TRAINLMFFBP

mu_maxmu_decmu_incmumin_gradmem_reducmax failEpochs Performance
Function

1×10+101×10-1100/0051×10-10130100MSE

CGR  1    مقایسه مقادیر پیش بینی شده برحسب مقادیر واقعی  
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ضريب مقادير ة
 داده شده را د

مشاه 1- شكل
است 9367/0
برخوردد قبلي 
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قسمتی از داده  های ورودی با توزیع تخلخل مرتبط هستند.
برای بررســی بیشــتر و با هدف پیدا كردن درک مناســب  تری از 
عملکرد شبکه  های تعلیم  داده  شــده، نمودارهای CGR و PEF واقعی 
و پیش  بینی  شده در كنار یکدیگر رسم شدند )شکل  های-5و6(. دقت 
مطلوب شبکه  های نهایی در این دو شکل به خوبی مشخص است. 

2-2- بررسی حساسیت شبکه به کمیت داده ها
به منظور بررســی دقیق تر مسأله و اطمینان از دقت شبکه، آموزش 
با درصدهای 60، 40 و 20 درصد آزمون انجام شد تا حساسیّت به این 
درصدها نیز ســنجیده شود. برای این امر در هر مرحله تعداد داده های 
آموزش نســبت به آزمون بیشتر شــد. در این حالت انتظار داریم خطا 

كاهــش پیدا كند؛ چراكه بــا افزایش حجم داده  هــای آموزش و در 
اثر كاهش داده  های آزمون، شــبکه قادر به مشــاهده حجم بیشتری از 

PEF  2    مقایسه مقادیر پیش بینی شده بر حسب مقادیر واقعی  
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با توجه
شبكه

اطالعات
با نسبت
تصحيح
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CGR  5    تنظیمات جدید شبکه عصبی برای آموزش  

Transfer FunctionNeuron No.
Layer No. Training

Function
 Network

Type Layer #3Layer #2Layer #1Layer #3Layer #2Layer #1

PURELINTANSIGTANSIG110153TRAINLMFFBP

mu_maxmu_decmu_incmumin_gradmem_reducmax failEpochs Performance
Function

1×10+101×10-1100/0051×10-10170100MSE

PEF  6    تنظیمات جدید شبکه عصبی برای آموزش  

Transfer FunctionNeuron No.
Layer No. Training

Function
 Network

Type Layer #3Layer #2Layer #1Layer #3Layer #2Layer #1

PURELINTANSIGTANSIG110153TRAINLMFFBP

mu_maxmu_decmu_incmumin_gradmem_reducmax failEpochs Performance
Function

1×10+101×10-1100/0051×10-10130100MSE

نمودار مقادیر پیش بینی شده بر حسب  مقادیرواقعی  CGRبراي داده هاي آزمون     3  
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نمودار مقادیر پیش بینی شده بر حسب  مقادیر واقعی PEF براي داده هاي آزمون     4  
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مقــــالـــــات

اطالعات قبل از انجام پیش  بینی اســت. بــرای اطمینان از صحت این 
آزمایش، تمام شبکه  ها مشخصات یکسان و برابر با مشخصات مربوط 
به حالت 80 درصد آزمون را داشتند )جداول-5و6(. در جداول-7و8 
می  توان نتایج ضریب هم  بســتگی و خطای میانگیــن مربعات را برای 

مجموعه داده  های آموزش و آزمون در هر حالت مشاهده كرد.
توجه شــود كه خطــای داده  های آموزش بعــد از هر دور معرفی 
 كامل داده  ها به شــبکه، مجدداً محاســبه می  شــوند. همان  طور كه در 
شکل  های-9و10مشــاهده می  شــود، با افزایش حجم داده  ها در یک 
مرحلــه برخالف انتظار خطــا افزایش می  یابد. این بدان معناســت كه 
شــبکه قدرت تعمیم خود را رفته رفته از دســت داده و در واقع بدون 
آنکــه قادر به دریافت ارتباط صحیح بین داده  های ورودی و خروجی 
باشــد، به حفظ كردن داده  های آموزشــی می  پردازد. اما این مشــکل 
در آزمایش شــبکه در حالتــي كه داده  ها رو به كاهش هســتند دیده 

نمی  شود.

نتایج ضریب هم بســتگی برای مجموعــه داده های آمــوزش و آزمون در 
CGR آزمایش حساسیت

    7  
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CGR  5    مقایسه قسمتی از مقادیر واقعی و پیش بینی شده  
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PEF  6    مقایسه قسمتی از مقادیر مقادیر واقعی و پیش بینی شده  
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به منظ
شد تا

نتایج خطای میانگین مربعات برای مجموعه داده های آموزش و آزمون در 
CGR  آزمایش حساسیت

    8  
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نتایج ضریب هم  بستگی و خطای میانگین مربعات برای مجموعه 
CGR  داده  های آموزش و آزمون در تست حساسیت

    7  

 Percent of
TestingTraining R2Testing R2 Training

MSE
 Testing

MSE
200/9810/97611/02615/187

400/9800/97112/07017/636

600/9730/96415/67822/397

800/9680/96219/46223/235

نتایج ضریب هم  بستگی و خطای میانگین مربعات برای مجموعه 
PEF  داده  های آموزش و آزمون در تست حساسیت

    8  

 Percent of
TestingTraining R2Testing R2 Training

MSE
 Testing

MSE
200/9440/9160/0490/074

400/9240/8990/0670/088

600/9450/8930/0490/095

800/9360/8590/05490/126

ANFIS 9    نتایج حاصل از مدل  

TestingTraining
Well log

MSER2MSER2

19/1440/970020/9110/9649CGR

0/1630/81470/1250/8560PEF

 ANFIS با ANN 2-3- مقایسۀ عملکرد
در پایان نتایج حاصل از شبکة عصبي با مدل 13ANFIS مقایسه و 
مشاهده شد كه مدل ســاخته شده با استفاده از ANFIS در حالت 20 
 CGR درصد داده آزمون و 80 درصــد داده آموزش برای اطالعات
و به خصوص اطالعات PEF، عملکرد ضعیف تری نســبت به شــبکه 
عصبی مصنوعی دارد. نتایج در جدول-9 و شــکل هاي-11و12 ارائه 

شده  اند.

نتیجه گیری
چنان  چه مشــاهده شد، در هر مرحله پس از اینکه شبکه با استفاده 
از داده  هاي آموزش تعلیــم مي بیند از داده  هاي آزمون جهت ارزیابي 
آن اســتفاده مي شود. سپس نمودارهاي رگرسیون حاصل از داده  هاي 
واقعي و پیش  بیني  شــده ترســیم شــدند و بــا مقایســه مقادیر ضریب 

نتایج ضریب هم بســتگی برای مجموعــه داده های آمــوزش و آزمون در 
PEF  آزمایش حساسیت

    9  
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نتایج خطای میانگین مربعات برای مجموعه داده های آموزش و آزمون در 
PEF  آزمایش حساسیت

    10  
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ANFIS براي مدل CGR 11    نمودار مقادیر پیش بینی شده بر حسب  مقادیرواقعی  
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نتيجه
چ  چنان
آزمون
ترسيم

ANFIS براي مدل PEF 12    نمودار مقادیر پیش بینی شده بر حسب مقادیر واقعی  
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هم  بســتگي )R2( دقت شــبکه بررسي شد. این بررســي دقت مناسب 
شبکه  هاي عصبي تعلیم داده شده را در پیش  بیني مقادیر مطلوب براي 
داده  هاي آمــوزش و همین  طور آزمون نشــان مي دهد. در مرحله بعد 
 ANFIS میزان خطای شــبکه با تغییر حجم داده  ها و نیز با نتایج روش

مقایسه شد.
در ابتــدا اطالعات یکی از چاه  ها جهت آمــوزش و اطالعات چاه 
دیگر برای آزمون مورد اســتفاده قرار گرفت. میزان ضریب هم  بستگي 
براي ســاخت نمودار CGR طبق مدل طراحي  شــده معادل 0/9367 به 
دســت آمد. این مقدار براي نمودار PEF، معادل 0/7667 بود كه دقت 

كمتري نسبت به مورد نخست داشت.
بــا توجه بــه اینکه مقدار ضریب هم  بســتگی مــدل PEF برای یک 
مقیاس صنعتی رضایت بخش نبود، نحوة آموزش شــبکه مورد بازنگری 
قرار گرفت. پس از انجام بررســی  های مقدماتی مشخص شد كه مشکل 
در نحوة تخصیص اطالعات به دسته  های آموزش و آزمون است. از این 
رو با هدف بهینه  سازی فرآیند آموزش شبکه عصبی، این بار اطالعات با 
نسبت 20 درصد آموزش و 80 درصد آزمون به صورت تصادفی از میان 
هر دو چاه انتخاب شــد. پس از تصحیح و بازنگري شــبکه، میزان دقت 

مدل  هــا بهبود یافت كه براي نمــودار CGR، مقدار R2 معادل 0/9619 و 
براي نمودار PEF ، مقدار R2 معادل 0/8594به دست آمد.

به منظور بررسی دقیق  تر مســأله و اطمینان از دقت شبکه، آموزش 
بــا درصدهــای 60، 40 و 20 درصد آزمون نیز انجام شــد تا نســبت به 
این درصدها حساسیت  ســنجی انجام شــود. طبق نتایج به دست آمده، 
بــا افزایش درصــد داده  های آزمون دقت شــبکه كاهــش می  یابد. لذا 
همان طور كه انتظار می  رفت، حجم داده  های ورودی و نحوه تخصیص 

داده ها بر عملکرد شبکه تأثیرگذار است. 
در نمــودار PEF با افزایش حجم داده  های آموزش در یک مرحله 
برخــالف انتظار خطا افزایش   یافت؛ چرا كه شــبکه قدرت تعمیم خود 
را رفته  رفته از دســت   داده و در واقع بدون آنکه قادر به دریافت ارتباط 
صحیح بین داده  های ورودی و خروجی باشد، به حفظ كردن داده  های 
آموزشــی   پرداخت. اما این مشــکل در آزمایش شــبکه در حالتی كه 
داده  ها رو به كاهش بودند، دیده نشــد. مدل ســاخته شده با استفاده از 
ANFIS در حالت 20 درصــد داده آزمون و 80 درصد داده آموزش، 

برای اطالعات CGR و به خصوص PEF، عملکرد ضعیف  تری نســبت 
به شبکه عصبی مصنوعی داشت.
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