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انتخاب مته حفاری بهینه با استفاده از الگوریتمهای
دادهکاوی-مطالعۀ موردی
هادي فتاحي* ،یونس افشاري؛ دانشگاه صنعتي اراک،
دانشکدۀ مهندسي علوم زمین ،گروه مهندسي ژئومکانیک
پذیرش 18/36/52

تاریخ :دریافت 18/33/96

انتخاب بهترین مته در شرایط پیچیده حفاری متناظر بـا آن ،یکی از مهمترین موضوعاتی
است که در حوزۀ حفاری وجود دارد .زیرا با وجود اینکه قیمت مته  5تا  3درصد هزینههای
تکمیل یک چاه را در بر میگیرد ،اما بر  52درصد هزینههای کلـی حفـاری بهطور
غیرمستقیم تأثیرگذار است .در این تحقیق به مدل سازی انتخاب مته حفاری بهینه با استفاده از
چاه نمودارهای (الگ) مختلف  5چاه نفتی موجود در منطقهای در ترکیه پرداخته شد .برای
مدلسازی از روشهای دادهکاوی شامل درخت تصمیم ،قوانین انجمنی ،احتمال بیز ،مبتنی بر
تشابه و سیستم استنتاجی نروفازی تطبیقی استفاده شد .بدینترتیب که از دادههای شش چاه
بهعنوان آموزش مدلها و دادههای یک چاه دیگر بهعنوان دادههای آزمون برای ارزیابی
صحت و دقت مدلها استفاده شد .در نهایت نتایج مدلهای مختلف در کنار یکدیگر مقایسه
و تحلیل شد .نتایج نشان داد مدل ایجاد شده بهوسیلۀ سیستم استنتاجی نروفازی تطبیقی با
اختالف معناداری از مدلهای ایجاد شده بهوسیلۀ سایر روشها کاراتر و دقیقتر است .اما
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چکیده

بدین معنی نیست که سایر روشها کارا نیستند بلکه تحلیل نتایج نشان میدهد دیگر روشها
نیز میتوانند مدلی هرچند در کیفیتی پایینتر از مدل سیستم استنتاجی نروفازی تطبیقی اما

واژههای کلیدی :انتخاب مته حفاری ،چاهنمودارهای (الگ) مختلف ،سیستم استنتاجی نروفازی تطبیقی ،درخت
تصمیم ،قوانین انجمنی ،احتمال بیز ،مبتنی بر تشابه

مقدمه
مته حفاری اصلیترین ابزار اسـتفاده شدۀ مهنـدس حفـار است و انتخاب بهترین مته در
شرایط حفاری متناظر بـا آن ،یکی از اساسیترین مشکالتی است که حفاران با آن مواجه
*نویسنده مسئول

h.fattahi@arakut.ac.ir
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سودمند و قابل اعتماد ایجاد کنند.
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هستند [ .]9با وجود اینکه قیمت مته  5تا  3درصد هزینههای تکمیل یک چاه را در بر
میگیرد ،اما بر  52درصد هزینههای کلـی حفـاری بهطور غیرمستقیم ،کـه شـامل  52درصد
هزینه تکمیل یک چاه است ،تأثیرگذار است [ .]5متهها بر اساس جنس ،نوع برش دندانهها،
محل قرارگیری نازلهای سیال حفاری و دیگر پارامترها بسیار با هم متفاوت هستند .از
اینرو ،انتخاب متۀ مناسب برای شرایط حفاری خاص ،نیازمند ارزیابی عوامل متعددی است.
البته اگر تمامیپارامترهایی که در انتخاب مته تأثیرگذارند ،بررسی شوند ،انتخاب مته بسیار
پیچیده میشود .بنابراین در هر یک از روشهای انتخاب مته ،تنها پارامترهای محدودی را
میگرفت .باید توجه داشت که انتخاب مته نامناسب گاه باعث صرف هزینههای بسیار در
عملیات حفاری میشود .در زمینۀ انتخاب بهینه مته حفاری ،روشهایی وجود دارد که در
بخش بعدی مرور میشود.
روشهای قدیمیشامل هزینۀ حفاری واحد طول ،انرژی ویژه و قابلیت حفاری سازند
هستند که از جمله نقاط ضعف این روشها محدود بودن آنها به استفاده از دادههای خاصی
مانند زمان حفاری ،مدت زمان زیاد و کم کردن متعلقات حفاری در چاه ،قیمت مته حفاری و
کار نیروی دورانی لوله حفاری است .از اینرو ،در اکثر اوقات این اطالعات در دسترس
نیست و یا جمعآوری این نوع دادهها با هزینه زیاد و خطا همراه است .بهعالوه اینکه استفاده
از روشهای مذکور در صورت وجود یک پایگاه حجیم داده بسیار زمانبر و طاقتفرسا
است .وابسته بودن به عوامل غیرمرتبط در کارایی مته ،عدم توانایی در ارزیابی مته ،در نظر
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ارزیابی میکنند .تا همین اواخر ،انتخاب مناسبترین مته از طریق آزمون و خطا صورت

نگرفتن پارامترهای مربوط به سازند و همچنین نیاز به اندازهگیری گشتاور در تمام طول چاه
از دیگر ضعفهای این روشها است .در تحقیقات جدیدتر نیز از بین روشهای نوین تنها
این است که این روش بهعنوان یک جعبۀ سیاه عمل میکند و اطالعاتی در رابطه با دانش موجود
بین ورودیها و خروجیها نمیدهد .امروزه تکنیکهای دادهکاوی بهعنوان زیرمجموعهای از
روشهای هوش محاسباتی ،پایگاهها و مجموعههای حجیم داده را برای کشف و استخراج
دانش تحلیل میکنند .در سالهای اخیر داده کاوی ،با توجه به دسترسی گسترده به مقادیر
بسیار زیاد داده و نیاز به تبدیل چنین دادههایی به اطالعات و دانش مفید توجه زیادی را
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از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است که دارای ضعفهایی است از جمله آنها
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بهخود جلب کرده است [ .]3الگوریتمهای بسیار زیادی برای پیدا کردن الگوهای تکراری
وجود دارند که در این مقاله مهمترین آنها برای انتخاب بهینه مته حفاری بهکار گرفته شده
است.

مروری بر کارهای گذشته
از گذشته محققان از روشهای مختلفی برای انتخاب مته استفاده کردهاند .تالش آنها سبب ارائه

روشهایی مانند هزینۀ حفاری سازند ،انرژی ویژه ،روش قابلیت حفاری سازند و روشهای
هوش محاسباتی شد که در ادامه به هریک از آنها به اختصار اشاره میشود [.]2[ ،]5
انتخاب مته بر مبنای هزینۀ حفاری ،بر اساس فاکتورهایی مانند هزینه دکل ،قیمت مته و
نرخ نفوذ برای واحد طول انجام میشود [ .]6بیشترین و معمولترین کاربرد روش هزینه
حفاری ،ارزیابی کارایی مته رانده شده است .هزینۀ حفاری واحد طول از یک چاه برابر است
با مجموع قیمت مته ،هزینه تعویض مته و هزینه عملیاتی دکل حفاری در زمان و بازۀ حفاری
موردنظر .اگر هزینه راندن مته بر طول حفاری شده تقسیم شود ،هزینۀ حفاری واحد طول
بازه حفاری شده بهدست میآید .هزینۀ حفاری واحد طول یک مته ،در صورت انتخاب
صحیح وزن روی مته و سرعت دوران ،حداقل میشود .وزن روی مته و سرعت دوران فقط
بر دو پارامتر تأثیر میگذارند که عبارت است از :هزینۀ حفاری در حین دوران مته ()Cr.tb
و طول حفاری شده ( .)∆Dاز طرفی قیمت مته و هزینه زیاد و کم کردن رشته حفاری و
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.1روش هزینه حفاری

تعویض مته ثابت است [ .]5کل زمانی که برای حفاری بازۀ مورد نظر ( )∆Dالزم است برابر
مجموع زمان حفاری ( ،)tbزمان توقف مته ( ،)tcزمان زیاد و کم کردن رشته حفاری و زمان

که در آن  Cfهزینه حفاری واحد طول Cb ،قیمت مته و  Crهزینههای ثابت عملیاتی دکل
حفاری در واحد زمان و مستقل از دیگر عوامل ارزیابی شده است [.]1
میسون 9در پژوهشی با استفاده از اطالعات حفاریهای انجام شده در سازندهای ماسه
1. Mason
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تعویض مته ( )ttاست .در نهایت رابطۀ هزینه حفاری بهصورت ( )9ارائه میشود [:]8
C  C r t b  t c  t t 
Cf  b
D
() 9

744

نشریۀ زمینشناسی مهندسی ،جلد چهاردهم ،شمارۀ  3پاییز 9311

سنگی نفتی در شرق تگزاس با استفاده از روش هزینه حفاری واحد طول ،متههای مناسب
برای اعماق مختلف را مشخص کرد [ .]93در همین راستا ،فرناندو 9و همکاران از اطالعات
حفاریهای انجام شده در برزیل برای انتخاب مته بهینه استفاده کردند .آنها با استفاده از
معادله روش هزینه حفاری ،هزینه حفاری برای هر فوت از سازند را محاسبه کردند .آنها
توانستند متههای بهینه را برای حفاری در اعماق مختلف چاهها مشخص کنند [ .]99از نتایج
این تحقیق این نکته حاصل شد که استفاده از تنها یک مته برای حفاری یک سارند مناسب
نیست و برای حفاری در یک سازند ،بر اساس عمق و جنس الیه باید از متههای مختلف
بهینه حفاری از روش هزینه حفاری واحد طول استفاده کردند .آنها نشان دادند مته نوع  pبا
کمترین هزینه حفاری بهترین مته حفاری برای عمق  533فوتی است [ .]95برتری این
پژوهش نسبت به پژوهشهای قبلی در این بود که محققان توانسته بودند برای هر عمق از
حفاری متهای مناسب را انتخاب کنند .این دست آورد سبب شد که برای حفاری یک طول
مشخص از یک چاه ،مجموعه متههای بهینه در آن طول بررسی شود .با در نظر گرفتن هزینه
تعویض و باال و پایین بردن مته بهجای استفاده از چند مته برای حفاری از یک متۀ مشخص
بهینه که سبب کاهش هزینه حفاری میشود ،میتوان استفاده کرد .مکآدامز 3و همکاران که
روی حفاریهای انجام شده در سازندهای ماسه سنگی نفتی غرب تگزاس انجام شد،
دریافتند که پارامترهای مؤثر بر حفاری (وزن روی مته ،سرعت دوران مته ،هیدرولیک مته
وغیره) روی هزینۀ حفاری بسیار تأثیرگذارند [ .]93آنها نشان دادند که طراحی متهها بر
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استفاده کرد .فالکائو 5و همکاران از اطالعات  15حلقه چاه نفتی در برزیل برای یافتن مته

اساس بهترین عملکرد سبب میشود هزینه حفاری به شدت کاهش یافته و راندمان حفاری
افزایش یابد .بهطور مثال آنها نشان دادند جایگزینی متهها با سرعت دوران بسیار زیاد بهجای
میدهد .برای رسیدن به نرخ نفوذ مطلوب باید مته متناسب با افرایش سرعت دوران
بازطراحی شود .در پایان آنها نتیجه گرفتند متهای که هزینۀ حفاری واحد طول آن کم باشد،
1. Fernando
3. Falcao
4. McAdams
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متهها ی با سرعت دوران کم سبب افزایش نرخ نفوذ شده که نهایتاً هزینه حفاری را کاهش
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پارامترهای آن (وزن روی مته ،سرعت دوران مته ،هیدرولیک مته و غیره) بهنحو مطلوبی در
کنار یکدیگر کار میکنند .پس میتوان برای انتخاب مته بهینه تنها هزینۀ حفاری مته را مد
نظر قرار داد .اطالعات بهدست آمده از عملیات حفاری نشان داد مته با کمترین هزینه حفاری
توانسته بهترین راندمان حفاری را در منطقۀ بررسی شده ایجاد کند .ایکسیو 9و همکاران اقدام
به انتخاب مته حفاری بهینه با استفاده از روش هزینه حفاری واحد طول کردند [ .،]95آنها
نشان دادند بر خالف پژوهشهای گذشته تنها بررسی متههای استفاده شده در حفاری برای
انتخاب مته بهینه نمیتواند صحیح باشد زیرا این مقایسه نیازمند گرفتن اطالعات از عملیات
بههمین جهت در این تحقیق سعی شد ارتباط هزینه حفاری با متغیرهای قابل اندازهگیری
(بدون درنظرگرفتن اطالعات حاصل از عملیات حفاری) بررسی شود .بر همین اساس روش
هزینه حفاری و پارامترهای مؤثر بر آن بازبینی شد و در نهایت رابطۀ ( )5بهدست آمد.:
C r tt
Cr
Cr


ROPm ROPm  t bm ROPm  t bm

()5

CPUD m 

با توجه به رابطۀ ( ،)5پارامترهای نرخ نفوذ و مدت زمان حفاری مته ( )tbبیشترین تأثیر را
روی هزینه حفاری دارند .برای مدلسازی نرخ نفوذ و مدت زمان حفاری مته دو مدل
بهوسیلۀ محققان پیشنهاد شد .برای بررسی صحت مدل پیشنهادی اول (مدل نرخ نفوذ)
همبستگی بین نرخ نفوذ واقعی و نرخ نفوذ پیشنهادی مدل بررسی شد .همبستگی مناسب
 3/53نشان از توانایی زیاد مدل در تخمین نرخ نفوذ در منطقۀ بررسی شده دارد .در این
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حفاری است .عالوه بر این شاید بهترین مته اصالً در حفاری منطقه استفاده نشده باشد.

مدلسازی نشان داده شد که مدت زمان حفاری مته و  τbارتباط مستقیمی با هم دارند .در
نهایت آنها با استفاده از مدل نرخ نفوذ و مدت زمان حفاری مته ،هزینۀ حفاری واحد طول را

 .2روش انرژی ویژه

5

مفهوم انرژی ویژه در حفاری سنگ اولین بار بهوسیلۀ تیله [ ]1بهعنوان شاخصی برای
اندازهگیری کارآیی مکانیکی کارهای انجام شده روی سنگ ،پیشنهاد شد .انرژی ویژه بهعنوان
1. Xu
2. Teale
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برای متههای مختلف محاسبه کرده و متۀ بهینه را بر اساس کمترین هزینه حفاری انتخاب کردند.
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انرژی مورد نیاز برای حفر واحد حجم سنگ معرفی میشود .این مفهوم تاکنون بهطور بسیار
گسترده در پژوهشهای انجام شده روی سنگ ،بهعنوان شاخص کارآیی و هم بهعنوان مقیاس
قابلیت حفاری استفاده شده است .در حفاری دورانی کار انجام شده را میتوان به دو بخش
کار انجام شده بهوسیلۀ نیروی محوری (وزن روی مته  )Wو کار انجام شده بهوسیلۀ مؤلفۀ
دورانی (گشتاور  )Tتقسیمبندی کرد .اگر سرعت دوران  ،Nسطح درگیر مته  ،Aنرخ نفوذ R
و مته به اندازه Yپیشروی کند ،کار انجام شده بهوسیلۀ نیروی محوری WYخواهد بود .کار
انجام شده بهوسیلۀ نیروی مماسی در هر دوران کامل و با پیشروی مته به اندازه  ،Yبرابر
()5


Y


بنابراین کل کار انجام شده با مته ) (WTottalبا پیشروی به اندازۀ  Yو با صرف نظر کردن
از انرژی از دست رفته یا صرف نظر از کارهایی غیر از حفاری ،بهصورت ( )3نوشته میشود:

T 
()3
W total WY  2 N  Y
R 
با توجه به اینکه حجم سنگ جدا شده برابر  AYاست ،انرژی ویژه ( )SEبرابر میشود با:

()5
()2

W 2 NT

A
AR
4WR  8 NT
SE 
 D 2R
SE 

الزم به ذکر است که در معادالت مذکور  Dقطر مته است [.]92
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میشود با [:]1

T
W 1  2T 
R

در این زمینه تیله طی پژوهشی ،انرژی الزم برای استخراج حجم واحد سنگ (انرژی ویژه)
و میزان نیروی الزم برای خرد کردن سنگها را با یکدیگر مقایسه کرد و در نهایت به این
سنگ دارند .وی متوجه شد که قدرت خرد کردن سنگ همیشه مطلق نیست و بسیار وابسته
به پارامترهای ژئومکانیکی سازند است .او بر اساس یافتههای مذکور نشان داد که انرژی ویژه
الزم برای خرد کردن سنگ با پارامترهای نظیر سرعت دوران مته ،سرعت نفوذ و هندسه مته
رابطۀ تنگاتنگی دارد .پس میتوان از روش انرژی ویژه برای پیشنهاد سرمتههای حفاری
مناسب استفاده کرد [.]1
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رابیا 9توانست انرژی ویژه حفاری را برای چند کالس از متههای استفاده شده در منطقۀ
نفتی عربستان بر اساس عمق محاسبه کند .بهطور نمونه وی انرژی ویژه الزم برای حفاری با
متههای  F2 ،J22و  J3از عمق 5333تا  1333فوتی را محاسبه کرد .وی با توجه به اینکه
مته بهینه باید کمترین انرژی را برای برش سنگ مصرف کند ،مته  J22را برای حفاری در
بازۀ  5333تا  1333فوتی انتخاب کرد .او با مشخص کردن جنس سازندهای موجود در محل
حفاری ،اعماق قرارگیری هر سازند در چاه و مشخص کردن متههای بهینه برای هر حفاری
در طول چاه توانست مته های مناسب برای حفاری در هر سازند را مشخص کند [ .]96خادم
روش انرژی ویژه حفاری برای انتخاب مته استفاده کرد .وی تأثیر انرژی ویژه نسبت به عمق
را برای تمام متههای استفاده شده در دو منطقه مذکور مشخص کرد .وی با دانستن این نکته
که مته بهینه کمترین انرژی ویژه را برای برش سنگ مصرف میکند در نهایت بهترین مته
برای حفاری در اعماق مختلف را بر اساس کمترین انرژی ویژه برای دو منطقه مذکور
مشخص کرد [ .]95بوره 3و همکاران ( ،)5392در حوضههای نفتی هند ،نشان دادند که تنها
بررسی پارامترهای مؤثر در محاسبۀ انرژی ویژه برای هر مته نمیتواند شاخص مناسبی برای
انتخاب مته بهینه باشد و برای انتخاب مته بهینه باید در کنار روش انرژی ویژه عوامل دیگری
مانند جنس سازند و پارامترهای اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرند .آنها نشان دادند برای
حفاری در یک سازند سخت ،انرژی بیشتری نسبت به حفاری در یک سازند نرم مورد نیاز
است .شاید این موضوع بدیهی بهنظر برسد اما باید دانست گاهاً انتخاب مته حفاری تنها بر

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

عباس 5برای انتخاب مته حفاری در دو منطقۀ کرکوک و بای حسن واقع در شمال عراق از

اساس رکوردهای خود مته صورت میگیرد و به وضعیت سازند توجهی نمیشود [.]98
یکی از سادهترین روشهای انتخاب مته ،بر اساس کارکرد متههای استفاده شده در همان
منطقه است .اما رکورد متهها فقط کارکرد مته را در یک بازۀ حفاری نشان میدهد و نشاندهندۀ
اینکه مته در چه شرایطی حفاری کرده است و یا اطالعات سنگشناسی و یا پارامترهای مقاومتی
سازند چه بوده است ،نیستند [ .]91از سوی دیگر معتبرترین روش پذیرفته شده برای مقایسۀ
1. Rabia
2. Khadm Abbas
3. Borah
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کارکرد متههای مختلف ،هزینۀ حفاری واحد طول است .اما این روش نیز بهدلیل معایبی
مانند وابستگی به عوامل غیرمرتبط به کارایی مته ،عدم توانایی در ارزیابی متههای جدید و
همچنین در نظر نگرفتن پارامترهای مربوط به سازند ،نمیتواند پاسخگوی تمامیمشکالت
موجود در این زمینه باشد .بههمین دلیل برخی محققان استفاده از انرژی ویژه حفاری سازند
را در کنار هزینۀ حفاری واحد طول مطرح کردهاند که این روش نیز بهدلیل تأثیر عوامل
غیرمرتبط با کارایی مته و همچنین نیاز به اندازهگیری گشتاور در تمام طول چاه ،که اغلب
صورت نمیگیرد ،با کاستیهایی همراه است .بهدلیل مشکالت ذکر شده در روشهای قبلی
اثر پارامترهای ژئومکانیکی در انتخاب و کارکرد مته ارائه دادهاند .این روشها میتوانند
بهعنوان مکمل روشهای دیگر انتخاب مته بهکار گرفته شوند .در مقیاس بزرگ ،قابلیت
حفاری سازند واکنش یک سازند مشخص را نسبت به حفاری بهوسیلۀ انواع مختلف مته،
پیشبینی میکند [ .]5میسون طی پژوهشی نشان داد مدت زمان حفاری با سختی و مقاومت
فشاری سازند همبستگی زیادی دارد .وی متوجه شد اگر با توجه به مقدار سختی و مقاومت
فشاری سازند متۀ مناسب را انتخاب کند میتواند مدت زمان حفاری را کاهش دهد .وی با
استفاده از نگارههای صوتی حاصل از سازندهای نفتی شرق تگزاس ،سختی الیههای موجود
را مشخص کرد .در نهایت با استفاده از اطالعات بهدست آمده در کنار استفاده از روش هزینه
حفاری متههای بهینه برای سازندهای موجود در اعماق مختلف مشخص شدند [.]93
یوبولدی 9و همکاران در پژوهشی روی حفاریهای انجام شده در جنوب ایتالیا بر اساس
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بهمنظور بررسی اثر پارامترهای سازند در کارآیی مته ،محققان روشهایی را برای کمیکردن

اندازهگیری نیروی الزم برای برش سنگ ،یک روش برای انتخاب مته پیشنهاد کردند .آنها
نشان دادند میتوان از نیروی الزم برای برش سنگ بهعنوان اطالعاتی برای انتخاب یا طراحی
زمینشناسی و ژئومکانیکی در انتخاب مته مناسب داشتند .آنها بیان داشتند که انتخاب مته
حفاری امروزه به دو روش محاسبه انرژی ویژه و یا هزینۀ حفاری واحد طول انجام

میگیرد.

از جمله کاستیهای این دو روش ،نبود توجه کافی به پارامترهای ژئومکانیکی منطقه است .در
این مقاله خروجی دو روش باال با روش توانایی حفاری سازند ،که توجه خاصی به پارامترهای
1. Uboldi
2. Javani
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ژئومکانیکی و زمینشناسی سازند دارد مقایسه شد .نتایج نشان داد که مقدار انرژی ویژه و
هزینۀ حفاری واحد طول در تشکیالت زمینشناسی یکسان برای چاههای مختلف ممکن
است متفاوت باشد که این بهدلیل تفاوت درخصوصیات زمینشناسی و ژئومکانیکی بین چاه-
های مختلف یا حتی فواصل مختلف در یک چاه است .آنها نشان دادند با وجود این واقعیت
که روشهای انرژی ویژه و هزینۀ حفاری واحد طول روشهای رایج در انتخاب مته حفاری
مناسب هستند ،عمیقاً نیازمند روشهای مکمل مانند قابلیت حفاری سازند ،بهمنظور استفاده
از ویژگیهای زمین شناسی و ژئومکانیکی در ارزیابی مته حفاری هستند [.]53
روشهای پیشرفته هوش محاسباتی به مجموعهای از شیوههای جدید محاسباتی در علوم
رایانه ،هوش مصنوعی ،یادگیری ماشینی و بسیاری از زمینههای کاربردی دیگر اطالق
میشود .در تمامیاین زمینهها به بررسی ،مدلسازی و تجزیۀ پدیدههای بسیار پیچیدهای نیاز
است که شیوههای علمی در گذشته به حل آسان ،تحلیلی و کامل آنها موفق نبودهاند .روشهای
هوش محاسباتی با محور قرار دادن ذهن انسان پیش میرود .روشهای پیشرفته هوش
محاسباتی را میشود حاصل تالشهای جدید علمیدانست که مدلسازی ،تحلیل و در نهایت
کنترل سامانههای پیچیده را با سهولت و موفقیت زیادتری امکانپذیر میسازد [.]55[ ،]59
در زمینه استفاده از روشهای هوش محاسباتی در انتخاب مته حفاری میتوان به مواردی
اشاره کرد از آن جمله :بیلگسو 9و همکاران در تحقیقی بر اساس اطالعات حفاریهای انجام
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 .7روشهای هوش محاسباتی

شده در منطقه خاورمیانه و با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی ،مته مناسب برای
حفاری را انتخاب کردند .در این روش از پارامترهای سازند صرف نظر شد و تنها پارامترهای
استفاده شدند .از مجموعۀ هر دسته داده ورودی 13 ،درصد بهعنوان داده آموزشی و 93
درصد بهعنوان دادههای صحتسنجی استفاده شد .بعد از استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی
طراحی شده برای هر دسته از اطالعات یک مدل برای هر دسته با روش شبکۀ عصبی
مصنوعی پیشنهاد شد .برای بررسی صحت مدلها ،سرمتههای پیشنهادی بهوسیلۀ مدل مربوط
به هر دسته از اطالعات در مقابل بهترین متههای استفاده شده در محل قرار گرفت و نتایج
1. Bilgesu
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حاصل از رکوردهای متههای حفاری بهعنوان دادهها ورودی در سه دسته تقسیمبندی و
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نشان داد همبستگی زیاد بین متههای پیشنهادی مدلها و بهترین متههای استفاده شده در
حفاریهای قبلی وجود داشته است .این تحقیق نشان داد که میتوان از این مدلسازی شبکه
عصبی مصنوعی برای حفاریهای بهینه آینده در محل استفاده کرد [.]53
بیلگسو و همکاران ( ،)5339روش نوینی بر اساس هوش مصنوعی برای انتخاب مته
بهینه حفاری پیشنهاد کردند .در این تحقیق از مجموع اطالعات ثبت شده از حفاریهای دو
منطقه واقع در خاورمیانه بهعنوان ورودی برای یک شبکه عصبی مصنوعی سه الیه پیشرو
استفاده شد .آنها در این روش از دو مدل برای پیشبینی مته حفاری مناسب استفاده کردند .در
برای انتخاب مستقیم مته بهینه استفاده کردند و مقایسۀ خروجی مدل اول با متههای مناسب
استفاده شده در محل نشاندهندۀ ضریب همبستگی زیاد ( )3/115بین متههای پیشنهادی
بهوسیلۀ مدل و بهترین متههای استفاده شده در محل بود .این همبستگی سبب تأیید صحت
مدل شد .در مدل دوم از پارامترهای اطالعات ثبت شده حفاریهای انجام شده در محل برای
پیش بینی مته مناسب بر اساس کمترین هزینه حفاری استفاده شد .بررسی خروجی مدل دوم
با متههای با کمترین هزینههای استفاده شده در محل یک همبستگی بسیار زیاد ( )3/163بین
این دو را نشان داد که این همبستگی مجددأ مدل پیشنهادی را تأیید کرد .ضریب همبستگی
زیاد هر دو مدل نشان داد که میتوان از این مدلها برای بهینهسازی حفاریهای آینده و
انتخاب مته مناسب در منطقه استفاده کرد [ .]9ایلماز 9و همکاران ( ،)5335برای انتخاب مته از
مدلسازی بهوسیلۀ شبکۀ عصبی مصنوعی استفاده کردند .آنها در معماری ساختار شبکه از
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مدل اول از پارامترهای اندازهگیری شده طی حفاریهای انجام شده در محل بهعنوان ورودی

تلفیق روشهای شبکه های رو به جلو و پس انتشار خطا در جهت انتخاب مته حفاری بهینه
در جنوب ترکیه استفاده کردند .همچنین ،از اطالعاتی مانند الگ صوتی چاه ،الگ گاما،
مصنوعی پیشخور برای پیشبینی کد  IADCمته بهینه استفاده کردند .همبستگی زیاد نتایج
مدل با متههای استفاده شده در حفاریهای قبلی ،مدل را تأیید کرد و از مدل برای پیشبینی
بهترین متهها در منطقه استفاده شد [ .]55بتایی 5و همکاران ( ،)5393ابتدا مدلهای مختلف

1. Yιlmaz
2. Bataee
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عمقهای حفاری و دیگر اطالعات سازند بهعنوان دادههای ورودی یک شبکه عصبی
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تجربی پیشنهاد شده بهوسیلۀ بورگوین ،9واران 5و بینگهام 3را برای بررسی نرخ نفوذ ارزیابی
کردند .نتایج نشان داد که مدل بورگوین کمترین خطا را در پیشبینی نرخ نفوذ برای متههای
مخروطی داشته است .اما در ادامه بتایی و همکاران یک شبکۀ عصبی مصنوعی سهالیه برای
پیشبینی نرخ نفوذ را برای مقایسه با معادالت تجربی پیشنهادی برای پیشبینی نرخ نفوذ
پیشنهاد کردند .نتایج این مقایسه نشان داد استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی در صورتی
که بهنحو مناسبی طراحی و تنظیم شود میتواند بهتر از معادالت تجربی عمل کند [ .]52در
تحقیقی دیگر در سال 5399بتایی و همکاران یک شبکه عصبی مصنوعی سهالیه با  8ورودی
و مقاومت فشاری تک محوری) بهنحوی تنظیم کردند که خروجی کد مته حفاری باشد.
سیستم پیشنهاد شده برای منطقه شادگان ایران استفاده شد و مقایسه نتایج پیشنهاد شده
بهوسیلۀ سیستم و نتایج حاصل از حفاری در منطقه دقت و صحت مدل را تأیید کرد [.]56
عدالتخواه 5و همکاران ( ،)5393برای انتخاب مته حفاری مناسب از مدلسازی با شبکه
عصبی مصنوعی استفاده کردند .آنها برای انتخاب بهترین سرمته از دو مدلسازی استفاده
کردند که مدلسازی اول برای دستیابی به بهترین مته بر اساس کد  IADCبود .در مدل دوم
از کدهای IADCبهعنوان ورودی به سیستم برای یافتن بهترین نرخ نفوذ ( )ROPاستفاده
شد .آنها از مجموعه اطالعات حاصل شده از گزارشهای حفاری پارس جنوبی  63درصد را
بهعنوان داده آموزشی و  53درصد را بهعنوان دادههای دقتسنجی استفاده کردند .برای
بررسی مدلها ،متههای پیشنهادی بهوسیلۀ مدلها را با بهترین متههای استفاده شده در محل
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( نرخ نفوذ ،وزن روی مته ،نرخ دوران مته ،شدت جریان گل حفاری ،فشار گل ،عمق حفاری

حفاری مقایسه کردهاند .این بررسی و مقایسهها نشان داد خروجیهای هر دو مدل با اطالعات
حفاری همبستگی زیادی دارند و میتوانند از هر دو مدل برای انتخاب کد متههای مناسب با
( ،)5395عالوه بر اطالعات کمیحفاری (وزن روی مته ،سایز مته و )...از پارامتر جدیدی با
نام "ویژگی تصویری مته" برای انتخاب مته استفاده کردند .آنها تصاویر سطح متههای
1. Bourgoyne and young
2. Warren
3. Bingham
4. Edalatkhah
5. Momeni

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.7.9

نرخ نفوذ مورد نظر در حفاریهای آیندۀ منطقه استفاده کرد [ .]55مؤمنی 2و همکاران
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مختلفی را تحت شرایط کنترل شده و یکسان تهیه کردند .با استفاده از این تصاویر
پارامترهای جدیدی از جمله رابطۀ بین محور بزرگ و کوچک مته ،مساحت سطح مته ،زاویۀ
بین محور اصلی مته و سطح تماس و غیره ،از مته استخراج شد و این اطالعات در کنار
اطالعات کمیحفاری بهعنوان اطالعات ورودی یک شبکۀ عصبی مصنوعی استفاده شد.
آزمایش و تحلیل نتایج مقادیر مناسبی را برای شاخصهای خطا (میانگین مربعات خطا) نشان
داد .کیفیت خوب نتایج نشان داد که مدل امکان استفاده را برای مناطق جدید دارد [.]58
مؤمنی و همکاران ( ،)5398از تلفیق شبکۀ عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک برای انتخاب
شبکه عصبی مصنوعی را به الگوریتم زنتیک سپردند .در نهایت تلفیق این دو الگوریتم یک
شبکۀ عصبی مصنوعی سه الیه با  58نرون در الیههای پنهان پیشنهاد دادند که ورودیهای
شبکه وزن گل ،عمق حفاری ،خواص االستیک سنگ ،وزن روی مته ،وزن گل حفاری ،سایز
مته ،شدت جریان و خروجی شبکۀ میزان نرخ نفوذ بود .بدیهی است که انتخاب متهای با
بیشترین نرخ نفوذ برای ادامۀ حفاری سبب کاهش هزینۀ حفاری برای هر فوت میشود .نتایج
نشان داد که تلفیق این دو الگوریتم برای انتخاب بهینه مته حفاری بسیار کارآمد است [.]51

مواد و روشها
در علم دادهکاوی از الگوریتمهای مختلفی استفاده میشود که در سالهای اخیر برخی از
آنها نتایج بسیار قابل قبولی در دنیای واقعی از خود نشان دادهاند .الگوریتمهای دادهکاوی
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مته بهینه حفاری در یک منطقه نفتی در جنوب ایران استفاده کردند .آنها معماری ساختار

بهکمک نرمافزارهای متداول در دادهکاوی مانند نرمافزار وکا 9پیادهسازی شدهاند .با توجه به
گسترۀ این الگوریتمها نمیتوان به این سوال که کدام الگوریتم بهترین الگوریتم بهکار رفته در
تحقیق ،تعداد دادهها و متغیرهای موجود و همچنین بسیاری از فاکتورهای دیگر برمیگردد.
اما بررسی و استفاده از انواع مختلف این الگوریتمها سبب شده برخی از آنها بهدالیلی از
جمله سرعت و دقت کارکردشان معروفتر و پر استفادهتر شوند [ .]56در ادامه برخی از این
الگوریتمها که در این پژوهش استفاده شده به اختصار معرفی میشوند:
1. WEKA

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.7.9

مورد انتخاب مته است ،پاسخ دقیقی داد .علت این موضوع به هدف از تحقیق ،شرایط
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 .1درخت تصمیم
درخت تصمیم مجموعهای از شرطهای منطقی است که بهصورت یک الگوریتم با
ساختار درختی برای ردهبندی یا پیشبینی یک پیامد بهکار میرود [ .]33در درخت تصمیمگیری،
تعدادی پرسش وجود دارد و با مشخص شدن پاسخ هر پرسش ،پرسشی دیگر طرح میشود.
اگر پرسشها درست و سنجیده مطرح شوند ،به تعداد کمیاز پرسشها برای پیشبینی دسته
نیاز است .عملکرد درخت تصمیم به این صورت است که یک گره ریشه در باالی آن کشیده
شده و برگهای آن در پایین قرار دارند .هر نمونهای که در گره ریشه وارد میشود ،در یک
بر خالف دستهبندی کنندههای تکمرحلهای رایج که هر نمونه روی تمام دستهها امتحان
میشود ،در یک درخت دستهبندی کننده ،هر قسمت از نمونه (با توجه به مشخصههای آن)
روی زیرمجموعههای خاصی از دستهها امتحان شده و محاسبات غیر الزم حذف میشوند.
اگر چه الگوریتم های درخت تصمیم به لحاظ تنوع زیادند اما در این پژوهش تنها
الگوریتمهای  LTMو  J48که در این تحقیق استفاده شدهاند توضیح داده میشوند:
 :J48الگوریتمی برای تولید درخت تصمیم الگوریتم  C4.5است که بهصورت هرس و
غیر هرس کار میکند .درخت C4.5سعی میکند تا بهصورت بازگشتی مجموعه دادهها را با
استفاده از اطالعات نرمال به زیرمجموعههایی تقسیم کند که از ریشه بهسمت برگ حرکت
کرده و در نهایت به کالس مورد نظر میرسد [.]39
 :LMTدرختی تصمیمی است که برگها دارای توابع رگرسیونی هستند .این الگوریتم
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آزمون قرار میگیرد تا روشن شود که این رکورد به کدام یک از گرههای بعدی ارسال شود.

میتواند با متغیرهای باینری ،چندطبقهای ،عددی ،اسمی و حتی متغیرهایی که مقادیر آنها از
دست رفته سروکار داشته باشد [.]35
بیزین ساده:

یکی از روابط مهم احتمال ،رابطۀ احتمال بیز است که بهکمک آن احتمال برچسب
کالس یک نمونه از دادهها تخمین زده میشود .استفاده از این قانون برای طبقهبندی ،دقت و
سرعت خوبی را در پایگاه دادههای بزرگ بههمراه دارد .در این روش فرض بر این است که
1. Bayesian
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 .2احتمال بیزین

1
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تأثیر مقدار یک صفت خاصه روی برچسب کالس ،مستقل از مقادیر دیگر صفات خاصه
است و این موضوع استقالل شرطی

9

کالس نامیده میشود .این فرض چنانکه در ادامه

مشاهده میشود ،باعث سادهتر شدن محاسبات میشود.
فرض کنید  Cنام صفت خاصۀ کالسی با  mمقدار متمایز در مجموعه دادههای آموزشی
(  P (C = ci|dباشد .برای تخمین برچسب نمونهای مانند  ،dهمۀ احتماالت شرطی
محاسبه و بیشترین احتمال برچسب کالس  dرا تعیین میکند .اگر مجموعه دادۀ  Dدارای
یک صفت خاصه باشد d ،میتواند بهصورت ( )6بیان شود [:]33

و قانون بیز میتواند بهصورت ( )1نشان داده شود:

) P (A1  a1 ,..., A n  an | C  c i )  P (C  c i
P (C  c i | A1  a1 ,..., A n  an ) 
) P (A1  a1 , A 2  a2 ,..., A n  an
) P (A1  a1 ,..., A n  an | C  c i )  P (C  c i

()5

) P (A1  a1 ,..., A n  an | C  c k )  P (C  c k

m
k 1





مقدار ) P(C =ciرا میتوان از روی مجموعه دادههای آموزشی  Dبرحسب کسری از
دادهها که دارای برچسب کالس  Ciهستند ،محاسبه کرد .مقدار احتمال زیر نیز برای همه
کالسها یکسان است و بنابراین تأثیری در تصمیمگیری ندارد [.]33
()8

) P (A1  a1 , A2  a2 ,..., An  an
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()6

d  A1  a1 , A2  a2 ,..., An  an 

آنجا که میتوان محتملترین کالس (بزرگترین مقدار برای رابطه از میان کالسهای
موجود) را برای نمونهای از دادههای آزمایشی تخمین زد و با توجه به اینکه مقدار مخرج
رابطۀ بیز برای همۀ کالسها یکسان است ،فقط کافی است صورت کسر محاسبه شود.
بیشترین مقدار ،کالس نمونهی آزمایشی تخمین زده شود [.]33
n

()1

) P (C  c i )   P (A j  a j | C  ci
i 1

شبکه بیزی
1. Conditional Independence
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بنابراین کافی است برای هر یک از کالسهای موجود ،رابطۀ ( )1محاسبه و با توجه به
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شبکههای بیزی وابستگیهای شرطی بین متغیرها (ویژگیها) را شرح میدهد .با استفاده
از این شبکهها دانش قبلی در زمینه وابستگی بین متغیرها با دادههای آموزش مدل طبقهبندی،
ترکیب میشوند .شکل  9یک نمونه شبکه بیزین را نمایش میدهد [.]35

در شبکه بیزین ،گره ها متغیرهایی هستند که هر کدام مجموعه مشخصی از وضعیتهای
دوبه دو ناساگاز دارند .کمان (یال) نشاندهندۀ وابستگیهای متغیرها به یکدیگر است .برای
هر گره توزیع احتمال محلی وجود دارد که به گره وابسته است و از وضعیت والدین مستقل
است [ .]35فرض مهم در روش بیز ساده ،استقالل شرطی طبقهها از یکدیگر است اما در
عمل این وابستگی بین متغیرها وجود دارد .شبکههای احتمالی بیزین این نوع احتمالها را
بررسی میکند .یک شبکۀ بیزی از دو بخش گراف غیرحلقوی و احتمالهای شرطی تشکیل
شده است اگر کمانی از  Yبه  Zوصل شود بدین معناست که  Yپدر  Zاست .هر کمان دانش
علل و معلولی بین متغیرهای مرتبط را نشان میدهد .هر متغیر  Aبا والدین Bn,.... ,B2 ,B1
یک جدول احتمال شرطی وجود دارد در این جدول برای هر متغیر رابطۀ آن با والدینش در
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شکل . 1نمونهای از شبکه بیزین

نظر گرفته میشود [.]35
فرض کنید داده  xبا ویژگی  x1,x2,…xnاست در این صورت رابطۀ ( )93احتمال
n

()93

p  x1 , x 2 ,.., x n   p  x i | parents  yi  
i 1

 .4قوانین انجمنی
روش دیگری که برای طبقهبندی دادهها استفاده میشود ،استخراج مجموعهای از قوانین9
بهصورت شرط است .در این بخش نشان داده میشود که میتوان این شروط را بهطور
1. Rules
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شرطی با توجه به وابستگی بین متغیرها را نشان میدهد [.]35
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مستقیم از مجموعه دادههای آموزشی استخراج کرد [.]32
یک قانون بهصورت کلی( )99نمایش داده میشود:
()99

op v 2  and ... Then Class  c i

 A2

op v 1  and

 A1

If

که در آن  A1نشاندهندۀ نام یک صفت خاصه v1 ،یک مقدار مشخص ،متغیر  Classبه
صفت خاصۀ کالس و  Ciبه یکی از مقادیر کالسها اشاره میکنند .متغیر  opاز میان
عملگرهای مقایسهای انتخاب میشود [.]32
}Op  {, , , , 
()95

کامل (همراه با تخمین کالس) را بهعنوان یک قانون بیان میشود .چنانکه در شکل کلی هر
قانون مشاهده میشود ،قسمت ابتدایی و سمت چپ هر قانون مجموعهای از آزمونهایی
است که روی صفات خاصه انجام شده است .میان این شروط از عملگر منطقی  andاستفاده
میشود .قسمت نتیجهگیری قانون (سمت راست) همیشه تعیین یک کالس از مجموعه
برچسبهای موجود در دادههای اصلی است .چنانچه مجموعۀ شروط سمت چپ یک
قانون برای نمونهای از دادهها صادق باشد ،در واقع قانون مزبور ،آن نمونه را پوشش میدهد.
بنابراین میتوان گفت یکی از اهداف ما یافتن قوانینی است که تعداد نمونههای بیشتری از
مجموعه دادههای آموزشی را پوشش دهد [ .]32بدینترتیب مدل با تعداد قوانین کمتری قابل
توصیف است .عالوه بر این امکان دارد نمونه یا نمونههایی موجود باشند که شروط سمت
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در این بخش سمت چپ هر قانون را با واژۀ شرط یا شروط شناخته میشود و هر شرط

چپ قانون را ارضا کنند ،اما کالسی متفاوت از کالس تخمین زده شده بهوسیلۀ قانون داشته
باشند .در این مورد دقت مدل نهایی کمیکاهش مییابد .در برخی از منابع میتوان رابطههایی
[.]32

N Cover
| |D

Coverage (rule ) 

()93
N Correct
N Cover

Accuracy (rule ) 

پس از یافتن چنین قانونی کافی است کالس تخمین زده شده بهوسیلۀ این قانون بهعنوان
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را برای ارزشیابی یک قانون پیدا کرد که در رابطۀ ( )93از رایجترین آنها بهشمار میرود:
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کالس نمونهی آزمایشی در نظر گرفته شود [ .]32بهطورکلی میتوان گفت در همۀ این راه
حلها یک نوع اولویتگذاری میان قوانین مطرح است .برای مثال در برخی از روشها
ترتیب میان قوانین اهمیت ویژهای دارد .بدینمعنی که برای یک نمونۀ آزمایشی ،باید قوانین
بهترتیب خاصی آزمون شوند .بدینترتیب اولین قانونی که نمونۀ ازمایشی را پوشش دهد،
بهعنوان قانون اصلی برای تخمین برچسب کالس نمونه انتخاب میشود .ترتیب قرارگیری
این قوانین میتواند بر اساس اولویت کالسها تعیین شود [ .]32این الگوریتمها پس از یافتن
همۀ قوانین مربوط به یک کالس خاص به سراغ قوانین کالس بعدی میروند .مدلهای
شروط ایجاد شود که از جمله معروفترین آنها  JRipاست [ .]36در الگوریتم  JRipابتدا
کالسها در اندازههای بزرگ بررسی میشود و یک مجموعه اولیه از قوانین برای کالس با
استفاده از افزایش هرس کاهش خطا تولید میشود [.]36
 .7روشهای مبتنی بر تشابه
همۀ روشهای طبقهبندی که تاکنون توضیح داده شد ،ابتدا مدلی را با کمک دادهها طراحی
میکنند و پس از آن با استفاده از مدل ،برچسب کالس نمونۀ خواسته شده را تخمین میزنند.
تصور کنید بدون ساختن مدل ،روش با مقایسۀ نمونۀ آزمایشی و مجموعه دادهها و یافتن
مشابهترین نمونه قادر باشد کالس دادۀ آزمایشی را تخمین بزند .این روش الگوریتمهایی
موسوم به یادگیرندههای تنبل است .کلمۀ تنبل به ایندلیل انتخاب شده است که روش تا
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مختلف الگوریتمهای آموزشی سبب شده مدلهای مختلفی از الگوریتمهای مبتنی بر یافت

ورود دادۀ آزمایشی صبر میکند و به ساخت مدلی برای طبقهبندی نمیپردازد .این دسته از
الگوریتمها به تکنیکهای کارایی برای ذخیرهسازی و بازیابی نیاز دارند و مناسب برای
پیچیدهای دارند نیز عملکرد خوبی دارند .چرا که راهکارهای دیگر برای ساختن مدل برای
چنین دادههایی با مشکالتی روبرو میشوند.
الگوریتم نزدیکترین همسایگی

1

این الگوریتم از زمانی که قدرت محاسباتی کامپیوترها افزایش یافت محبوب شد و یکی
(1. K-nearest neighbors algorithm)KNN

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.7.9

پیادهسازی در محیطهای موازی هستند .در ضمن این روشها روی دادههایی که مدل
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از کاربردهای رایج آن تشخیص الگوست .برای یک دادۀ آزمایشی ،الگوریتم به دنبال  kنمونه
از نزدیکترین نمونهها میگردد ( kنمونۀ مشابه) .نزدیکی دو نمونه با بهدست آوردن تشابه و
یا فاصلهی میان این دو نمونه محاسبه میشود .فاصله و تشابه از رابطههای ( )92و ()96
بهدست میآیند [:]35
)| Dis (Ai , A j )  Max (|1 v |,| 0 v

()92

)| Dis (Ai , A j )  Min (|1 v |,| 0 v

()96

برای صفات خاصه غیرعددی کافی است حداقل یکی از آنها ناقص باشد ،تا فاصله برابر با
محاسبۀ فاصله و یا تشابه میان زیرمجموعهای از صفات خاصه بهجای فضای کل است.
بدینترتیب که در ابتدا فاصلۀ میان نمونهی آزمایشی و دادههای ذخیره شده با توجه به
زیرمجموعهای از صفات خاصه بهجای همۀ آنها محاسبه میشود .در این صورت چنانچه
فاصله (تشابه) از مقدار تعریف شدهای بیشتر (کمتر) باشد ،بدون محاسبۀ کامل فاصله یا
تشابه به سراغ دادهی بعدی باید رفت .بهعالوه اگر به هر نحوی قادر باشد برخی از نمونهها
را از فضای جستجو خارج کند بدون شک سرعت الگوریتم افزایش مییابد [.]35
روش کا-استار

1

یک روش طبقهبندی مبتنی بر تشابه اسـت که براساس موارد آموزشی مشابه ،طبقهبندی
را انجام میدهـد و در مقایسه با الگوریتمهای یـادگیری ماشین ،نتـایج مطلـوبی را حاصل
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یک و تشابه برابر با صفر تنظیم شود [ .]35روش کاربردی دیگر برای بهبود الگوریتم اولیه،

مینماید .این روش برخالف دیگر روشهای دادهکاوی که براساس تابع فاصله مبنی بر
آنتروپـی ،طبقـهبنـدی را انجـام میدهند ،از تابع شباهت برای تخمین متغیرهای مختلف
کالسهای مشابه داشته باشد [.]38
 .4سیستم استنتاجی نروفازی تطبیقی

2

رایانش نرم نسل جدیدی از سیستمهای تلفیقی هوشمند را ارائه کرده است که با تلفیق
شبکههای عصبی و سیستمهای فازی ،تخمین جواب و بهینهسازی مسائل پیچیده را انجام
1. K-STAR
)2. Adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.7.9

استفاده میکند .فرض اصلی طبقهبندی مبتنی بـر تشابه ،ایـن اسـت کـه موارد مشابه

انتخاب متۀ حفاری بهینه با استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی-مطالعۀ موردی

444

میدهند .سیستمهای نروفازی استنتاجی تطبیقی ملقب به  ،ANFISنمونهای از این سیستمهای
تلفیقی هوشمند است که در این بخش در مورد آن بحث میشود [.]31
سیستمهای نروفازی

برای پیادهسازی یک سیستم فازی به پایگاه قواعد نیاز است ،حال آنکه در بسیاری از
کارهای عملی این پایگاه قواعد موجود نیست ،بلکه تنها یک سری ورودی-خروجی در
دسترس است که نمیتوان رابطۀ بین ورودیها و خروجیهای موجود را کشف کرد که دلیل
آن میتواند پیچیدگی مسئله و یا کافی نبودن دانش شخص باشد .از اینرو ،دغدغه استخراج
فازی است .برای اینکه بتوان این مشکل را حل کرد ،شبکهها عصبی مصنوعی بهترین
گزینهی انتخاب هستند [ .]53ولی مشکلی که در رابطه با شبکهها عصبی مصنوعی بهوجود
میآید این است که این شبکهها بهعنوان یک جعبۀ سیاه عمل میکنند و به ما اطالعاتی در
رابطه با دانش موجود بین ورودیها و خروجیها نمیدهند بنابراین ،نحوۀ عملکرد آنها و
چگونگی یافتن ارتباط میان ورودی–خروجی مشخص نیست .از اینرو در اواخر دهۀ هشتاد
ایدۀ ترکیب شبکههای عصبی مصنوعی با سیستمهای فازی مطرح شد و امروزه یکی از
مباحث مورد توجه جوامع علمی است .با این ایده از یک سو هوشمندی شبکهها عصبی
مصنوعی در استخراج قاعده از یکسری داده خام بهکمک سیستمهای فازی میآید و از
سوی دیگر سیستمهای فازی به شبکههای عصبی مصنوعی شفافیت میدهند .بنابراین میتوان
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قانون از یکسری اطالعات خام یکی از نیازهای استفاده کنندگان از سیستمهای استنتاجی

فرآیند تصمیمگیری را بهصورت طرحی شماتیک در شکل  5نشان داد و دریافت که از
قسمت فرآیند یادگیری تا قسمت پایان موجود در شکل  5بهوسیلۀ روش شبکۀ عصبی
قواعد و قانونهای ایجاد شده برای تصمیمگیری را نیز مشاهده کرد [.]55[-]59
بنابراین زمانی که سیستمهای فازی و شبکههای عصبی مصنوعی بهتنهایی قادر به حل
مسائل پیش روی نیستند برای حل این مشکل از تلفیق این دو سیستم فازی و عصبی استفاده
میشود .تلفیق عصبی و فازی سیستم جدیدی را بهوجود میآورد با نام  ANFISکه بهمعنی
سیستمهای استنتاجی نروفازی تطبیقی است [.]59

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.7.9

مصنوعی کنترل میشود .با این تفاوت که اگر از روش استنتاج فازی نیز استفاده شود میتوان
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شکل .2فرآیند تصمیمگیری

ساختار سیستم استنتاجی نروفازی تطبیقی ( )ANFISاز  6الیه تشکیل شده است (شکل
 .)3چنانکه در شکل  3مشاهده میشود خروجی هر ند در الیۀ  lبا عبارت  Ol,iنشان داده
میشوند که  lشمارۀ الیه و  iشمارۀ نرون الیهی بعدی است.
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ساختار سیستمهای نروفازی

شکل  .4ساختار سیستم استنتاجی ]74[ ANFIS
فازیسازی منتقل میشوند x .و yدادههای ورودی است [.]59
O1,x  x
()95
()98

O1,y  y

الیۀ دوم :خروجی گرهها در این الیه با عبارت  Ol,p,iمعرفی میشوند که  pمتغیرهای زبانی
ورودی هستند و فرض میشود که هر متغیر زبانی ورودی به تعداد  mتابع عضویت دارد .در

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.7.9

الیۀ اول :مقادیر ورودی این الیه ،دادههای ورودی هستند که پس از خروج به مرحلۀ
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این مرحله مقادیر تابع ورودی با استفاده از فازیسازهای مورد نظر ،فازیسازی میشوند .هر
ورودی میتواند به تعداد الزم تابع عضویت داشته باشد .که بهازای هر تابع عضویت برای هر
ورودی ،گره تعریف میشود .بنابراین در الیۀ دوم برای هر ورودی میتوان به تعداد دلخواه
گره و یا بهعبارتی تابع عضویت داشت [.]59
الیهی سوم:

O 2,x,i  μ Ai x 

()91

O 2,y,i  μ B i y

()53

وجود دارد که اگر  nورودی وجود داشته باشد و هر ورودی  mتابع عضویت وجود داشته
باشد ،به تعداد  nmقاعدۀ فازی در این الیه تشکیل میشود .در این الیه مقادیر وزنی هر گره
تعریف میشود .که با عملگر  ،T-normمقادیر وزنی مطابق رابطۀ زیر محاسبه میشودn .
معرف  nامین قاعدۀ فازی است [.]59
()59

O3,n  W n  Ai x  .Bi x 

 Oخروجی هر گره در این الیه حاصل تأثیر همۀ سیگنالهای ورودی است .در این الیه هر
گره ،وزن  (Wn) nامین قاعدۀ فازی را محاسبه میکند [.]59
الیۀ چهارم :در این الیه وزن محاسبه شده در هر گره ،نرمالیزه میشود که از رابطۀ ()55
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این الیه که به الیۀ مقدم شهرت دارد الیهای است که در آن به تعداد هر گره یک قاعدۀ فازی

محاسبه میشود .در حقیقت خروجی این الیه ،وزن نرمالیزه شده است.
()55

Wn
, n  1, 2,, n m
 Wn

O 4,n  Wn 

الیۀ پنجم :این الیه به الیۀ نتیجه شهرت دارد .هر گره در این الیه یک گره سازگار شونده
استکه بهصورت ( )53تعریف میشود.
()53

O5,n W n .f n W n .  p n .x  q n .y  rn 

 rn ،qn ،Pnپارامترهای نتیجه هر قاعده است .این الیه هم تعداد گرههایی برابر با گرههای
الیه پیشین دارد [.]59

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.7.9

تعداد گرههای این الیه برابر با تعداد گرههای الیۀ سوم یعنی  nmاست [.]59
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الیۀ ششم :به الیۀ خروجی ملقب است .تنها گره موجود در این الیه ،عملیات دفازی کردن را
با استفاده از تکنیکهای مختلفی مانند مرکز ثقل انجام میدهد که رابطۀ مرکز ثقل بهصورت
( )55محاسبه میشود[.]59
()55

W n .f n
 W n .f n 
 Wn

O 6,1

معیارهای ارزیابی
بهمنظور کنترل دقت الگوریتمهای دادهکاوی الزم است تا مقادیر متغیرهای وابسته از
مرکز) بهعنوان معیار تفکیک در نظر گرفته شده است .به این صورت که نمونهای با بازدهی
بیشاتر از میانه در طبقه موفق و نمونههایی با بازده عملکرد کمتر از میانه ،در طبقه ناموفق
قرار داده میشوند .عملکرد مدلهای دودویی (اغلب با استفاده از یک ماتریس در هم
ریختگی) اندازهگیری میشود .ماتریس درهم ریختگی شامل اطالعات ارزشمندی درباره
ردهبندیهای واقعی و پیشبینی شده بهوسیلۀ مدل ردهبندی است .در این مقاله ،بر مبنای
اطالعات حاصل از این ماتریس ،شاخص صحت کلی ( )ACبرای مقایسه روشها در نظر
گرفته شده است (جدول  9و جدول .]56[ )5
جدول  .1ماتریس درهمریختگی عملکرد مدل پیشبینی بازده []74
واقعی

پیشبینی

نامناسب

مناسب

نامناسب

منفی صحیح()TN

مثبت کاذب()FP

مناسب

منفی کاذب()FN

مثبت صحیح()TP

نام

نماد

تعریف

صحت

AC

درصد اطالعاتی که به درستی بهوسیلۀ مدل طبقهبندی شده

رابطۀ محاسباتی

منطقۀ بررسی شده
موقعیت چاههای بررسی شده (چاه  X-1تا  ،)X-7در میدان نفتی باتی کوزلوکا در شهر
باتمن ،استان باتمن واقع در جنوب شرقی آناتولی ترکیه است .این میدان در سال 9158

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.7.9

جدول  .2معرفی معیار ارزیابی []74

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

حالت پیوسته به دودویی (موفق یا ناموفق) تبدیل شود .از اینرو مقدار میانه (معیار گرایش به

انتخاب متۀ حفاری بهینه با استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی-مطالعۀ موردی

444

کشف شد و بهوسیلۀ  Petrolleri Anonim Ortakligiتوسعه یافت .تولید از این میدان
نفتی در سال  9183آغاز شد .مجموع ذخایر اثبات شده میدان نفتی باتی کوزلوکا حدود 938
میلیون بشکه است و ظرفیت تولید این میدان حدود  9233بشکه در روز است .در این
پژوهش از دادههای حاصل از حفاریهای قبلی انجام شده در منطقه برای پیشنهاد متههای
بهینه بهمنظور بهینهسازی و تسریع حفاریهای آینده در منطقه (البته بهتفکیک اعماق مختلف)
استفاده شده است .چنانکه قبالً اشاره شد ،جمعآوری دادههایی مانند دادههای ژئومکانیکی
مانند مقاومت فشاری تکمحوری و غیره ،در طول حفر چاه حتی اگر در محل امکانپذیر هم
(الگهای) چاهنگاری عالوه بر امکانپذیر یودن و سهولت در انجامشان ،بهنسبت ارزانتر
هستند .ضمن اینکه بر اساس ماهیتشان بهصورت غیرمستقیم اطالعات الیههای مختلف
زمینشناسی و مکانیکسنگی را نیز بههمراه خود دارند.
در این منطقه اطالعات ثبت شده شامل چاه نمودارهای (الگهای) موج صوتی و گاما
برای هر چاه است که در شکل  5نیز نشان داده شده است .در کنار این اطالعات ،کد متههای
بهینۀ تفکیک شده از بازههای مختلف حفاری برای هر یک از چاهها نیز در دسترس بوده
است و استفاده شده است (جدول .)3
در این مقاله از اطالعات چاههای  X-1تا  X-6بهعنوان دادههای آموزشی استفاده شده
در مدلسازی بهکار گرفته شده است و از اطالعات چاه  X-7بهعنوان دادههای آزمون برای
بررسی صحت و دقت مدلهای پیشنهادی استفاده شده و بر این اساس تعداد دادههای
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باشند عموماً زمانگیر و هزینهبر هستند .اما اطالعات بهدست آمده از چاه نمودارهای

آموزشی و دادههای آزمون بهتفکیک برای هر بازه مشخص شد (جدول  .)5توجه به
پارامترهای زمینشناسی و ژئومکانیکی ،بهویژه تغییر جنس الیههای زمینشناسی حین
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.7.9

جدول  .4کد متههای بهینه برای هر اه به تفکیک عمق []74
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شکل  .7نمودار خاکستری سمت چپ مربوط به الگ  gammaو نمودار سیاه سمت راست
مربوط به الگ ( sonicبرای چاههای  X-1تا]27[ )X-7

پیشروی متۀ حفاری بهسمت اعماق پایینتر و در نظر داشتن حساسیت روشهای هوش
محاسباتی نسبت به دادههای ورودی سبب شد که چاههای بررسی شده بهتفکیک عمق و بر
مختلف بازههای حفاری ابتدا گام پیش روی  23متر به  23متر بررسی شد .در واقع یعنی ابتدا
عمق  923تا  533متری سپس  923تا  523متری و بههمین نحو  923تا  9323متری با پنج
روش مدلسازی  Beays ،Rules ،ANFIS ،KNNو ، DTبهصورت سعی و خطا برای
یافتن بهترین نتایج برای انتخاب مناسبترین بازه مدل شد .بهعنوان مثال برای یافتن مرز
جدایش اول و ایجاد بازۀ اول از عمق 923تا  223با گام مشخص شده (طول هر گام  23متر)

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.7.9

اساس یک حد جدایش در چند بازه تفکیک شوند .برای شناسایی حد جدایش مرزهای
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مدل شد .در نهایت با توجه به نتایج بهدست آمده از انواع مدلسازیها برای هر گام در آخر
موقعیت مرز جدایش ،عمق  223متری لحاظ شد (شکل .)2
در نهایت بهکمک روشهای مذکور ،عمق  923تا  9533متری به چهار بازۀ  923تا 223
متری 223 ،تا  152متری 152 ،تا  9323متری و  9923تا  9533متری برای مدلسازی نهایی
تفکیک شد (جدول .)2
جدول  .7وضعیت دادههای آموزشی و دادههای آزمون استفاده شده در مدلسازیها بهتفکیک هر بازه
درصد دادههای آموزشی

درصد دادههای

تعداد دادههای

تعداد دادههای

بازه

84

14

144

424

84

17

117

487

444-444

84

17

74

284

444-1144

84

14

44

448

1144-1744

84

14

444

1442

کل

جدول  .4اطالعات بهترین مدلهای روش قوانین انجمنی
اطالعات مدل برای بارگزاری در نرمافزار WEKA

بازه

weka.classifiers.rules.JRip -F 3 -N 2.0 -O 2 -S 1

144-444

weka.classifiers.rules.PART -M 2 -C 0.25 -Q 1

444-444

weka.classifiers.rules.JRip -F 3 -N 1.0 -O 2 -S 1 -num-decimal-places 4

444-1144

weka.classifiers.rules.JRip -F 3 -N 2.0 -O 2 -S 1

1144-1744

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.7.9

شکل  .4نحوۀ انتخاب مرز بازۀ (حد جدایش) حفاری برای انتخاب بهینه مته

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

تست

تست

آموزشی
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مدلسازی و تحلیل نتایج بهدست آمده
عملیات مدلسازی و تنظیم پارامترهای مدل برای تمام پنج روشی که در بخش دوم (مواد
و روشها) توضیح داده شده بهصورت مجزا برای بازههای عمقی مختلف انجام شد.
بدینمنظور برای هر یک از بازههای عمقی مختلف در نرمافزار  WEKAو MATLAB
برای هر پنج روش پارامترهای الگوریتمها تنظیم شد .الزم بهذکر است تهیه کنندگان نرمافزار
 WEKAهنوز روش  ANFISرا به برنامۀ  WEKAاضافه نکردهاند از اینرو ،از نرمافزار
 MATLABبرای مدلسازی با  ANFISاستفاده شد جدولهای  6تا  1اطالعات مربوط به
بعد از ایجاد متناسبترین مدل از هر روش برای بازههای عمقی مختلف ،مدلها روی
دادههای آزمون ارزیابی انجام شد و ماتریسهای درهمریختگی آنها بهعنوان معیاری برای
بررسی کارکرد مدلهای مختلف برای مقایسه بررسی شد .بهصورت شماتیک در شکلهای 6
تا  1به نمایش در آمده است .در نهایت تمام نتایج مدلهای مختلف در جدول  93بهصورت
خالصه به نمایش در آمده است.
جدول  .4اطالعات بهترین مدلهای روش نزدیکترین همسایه
اطالعات مدل برای بارگزاری در نرمافزار WEKA
weka.classifiers.lazy.KStar -B 20 -M a

بازه
144-444

weka.classifiers.lazy.KStar -B 20 -M a

444-444

weka.classifiers.lazy.KStar -B 20 -M m

444-1144

weka.classifiers.lazy.KStar -B 20 -M a

1144-1744
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مدلسازی با پنج روش را نشان میدهند.

جدول  .4اطالعات بهترین مدلهای روش درخت تصمیم
اطالعات مدل برای بارگزاری در نرم افزار WEKA

بازه

weka.classifiers.trees.LMT -I -1 -M 15 -W 0.0

444-444

weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2

444-1144

weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2

1144-1744

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.7.9
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شکل  .4نتایج روشهای مختلف برای بازۀ اول
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شکل  .4نتایج روشهای مختلف برای بازۀ چهارم
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شکل  .8نتایج روشهای مختلف برای بازۀ سوم
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جدول  .8اطالعات بهترین مدلهای روش بایزین
اطالعات مدل برای بارگزاری در نرمافزار WEKA

بازه

weka.classifiers.bayes.BayesNet -D -Q
weka.classifiers.bayes.net.search.local.GeneticSearch -- -L 10 -A 100 -U 10 -R 1 -M -C
-S BAYES -E weka.classifiers.bayes.net.estimate.SimpleEstimator -- -A 0.5
weka.classifiers.bayes.BayesNet -D -Q weka.classifiers.bayes.net.search.local.K2 -- -P 1 -S
BAYES -E weka.classifiers.bayes.net.estimate.SimpleEstimator -- -A 0.5
weka.classifiers.bayes.BayesNet -D -Q weka.classifiers.bayes.net.search.local.K2 -- -P 1 -S
BAYES -E weka.classifiers.bayes.net.estimate.SimpleEstimator -- -A 0.5

144-444
444-444
444-1144
-1744

weka.classifiers.bayes.BayesNet -D -Q weka.classifiers.bayes.net.search.local.K2 -- -P 1 -S
BAYES -E weka.classifiers.bayes.net.estimate.SimpleEstimator -- -A 0.5

1144

اطالعات مدل برای بارگزاری در نرمافزار MATLAB
بیشترین تعداد آغاز

نرخ افزایش طول

دوره

گامها

نرخ کاهش طول
گامها

طول گام ابتدایی

شعاع تأثیر

بازه

933

5

3/2

3/39

3/5

144-444

933

/1

3/2

3/39

3/5

444-444

933

/1

3/2

3/39

3/31

444-1144

333

9/9

3/2

3/39

3/5

1144-1744

جدول  .14درصد صحیح طبقهبندی هر مدل به تفکیک بازههای عمقی مختلف
ANFIS

DT

Bayes

Rules

KNN

روش
بازه

59/22

86/88

36/61

85/85

36/61

85/85

36/61

85/85

36/61

85/85

144-444

82/38

16/32

33/33

63/89

52/53

19/55

65/19

12/1

59/15

86/52

444-444

58/55

16/95

3

62/16

36/95

18/55

95/81

11/6

29/58

15/38

444-1144

53/19

11/51

55/31

63/93

56/35

85/65

55/15

18/53

23/55

88/5

1144-1744

از جدول  93این نتیجه حاصل میشود که از بین همۀ مدلها ،مدلهای  ANFISمتههای
استفاه شده در چاه آزمون (چاه شمارۀ  )5را در مقایسه با سایر روشهای دادهکاوی با دقت
بیشتری طبقهبندی کردهاند .علت دقت زیاد روش  ANFISحاصل کارکرد پیچیده روش و
تطابق این پیچیدگی با اطالعات محل حفاری است .البته بهطور جامع و دقیق نمیتوان گفت

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.7.9

آموزش

آزمون

آموزش

آزمون

آموزش

آزمون

آموزش

آزمون

آموزش

آزمون
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که پیچیدگی یک روش سبب کارکرد بهتر روش میشود اما میتوان گفت در محیطهای
پیچیده بهتر است برای مدلسازی با روشهای قویتر شروع کرد .از اینرو ،اگر نتایج مناسب
نبود از مدلهای سادهتر استفاده باید کرد.

نتیجهگیری
نتایجی که از این تحقیق بهدست میآید عبارت است از:
 .9در بررسی و مقایسه نتایج حاصل از روشهای مختلف این مسئله اثبات میشود که
قدیمیدر انتخاب متههای حفاری بهینه هستند.
 .5روشهای پیشین انتخاب مته نشان میدهد که هر یک از این روشها نیازمند
اندازهگیری پارامتر های خاص در حین حفاری و گاهاً حتی پارامترهای منحصر بهفردی
که از آزمایشهای آزمایشگاهی و صحرایی است .بدیهی است که فراهم کردن این
اطالعات و دادهها عموماً سخت ،زمانبر ،و پرهزینه هستند .بهعالوه اندازهگیری این
پارامترها مستعد پذیرش خطاهای انسانی و دستگاهی است و جدایی از مشکالت
مذکور  ،نیازمند شروع و انجام مراحل حفاری هستند که این خود یک مشکل بزرگ
برای استفاده از این روشها بوده است.
 .3روشهای هوشمند طبقهبندی که در این پژوهش استفاده شدهاند با پارامترهای مانند
الگ صوتی و الگ گاما آموزش دیدهاند که پارامترهای ورودی (چاه نمودارها) در هر

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

استفاده از روشهای هوشمند طبقهبندی سریعتر ،کم هزینهتر و کارآمدتر از روشهای

چاهی تقریباً در دسترس هستند.
 .5بررسی عمیقتر نتایج حاصل از روشهای هوشمند مختلف در کنار یکدیگر برای
روش جامعتر و سریعتر است .در واقع نتایج نشان دادند پیچیدگی پردازش دادهها در
یک روش بهصورت مطلق نمیتواند معیاری برای برتری باشد .شاید با نگاه اول این
حاصل شود که روش  ANFISنسبت به سایر روشها برتری مطلق دارد ،زیرا
روشهای مدلسازی عموماً داده محور هستند و پارامترهای مختلفی از جمله انواع
دادهها ،همبستگی نوع دادههای ورودی و پارامتر مد نظر در خروجی و غیره ،میتواند

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.7.9
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بر نتایج حاصل از روشهای مختلف تأثیر محسوسی داشته باشد پس بر همین اساس
تنها میتوان گفت روش  ANFISبرای این تیپ مدلسازی (ورودی الگ گاما و الگ
صوتی -خروجی کد متۀ بهینه حفاری) قطعاً کارآمد است .از اینرو ،در صورت وجود
دادههایی از جنسهای دیگر اطالعات زمینشناسی باید مجدداً از تمام روشهای
مدلسازی برای یافتن بهترین روش مدلسازی استفاده شود.
 .2نتایج بهدست آمده از دیگر روشها (با صرف نظر کردن از روش  )ANFISنشان
میدهد برای برخی بازهها ،روشهای سادهتر و با پیچیدگی کمتر نتایج بهتری نسبت به
درخت تصمیم ،قوانین انجمنی ،احتمال بیز و مبتنی بر تشابه نتایجی کامالً یکسان
داشتهاند .برای بازههای دیگر نیز بعد از روش  ANFISکه بهترین عملکرد را برای
مدل کردن تمام چهار بازه داشته ،برای بازۀ دوم روش درخت تصمیم و برای بازههای
سوم و چهارم روش قوانین انجمنی در اولویتهای بعدی هستند ،پس گفتۀ باال مبنی
بر عدم برتری روشها نسبت به یکدیگر مجدداً تأیید شد .البته این یک ضعف برای
این روشها نیست زیرا محققان در استفاده از این روشها بهدنبال یافتن بهترین نتایج و
درگیر فرآیند انجام شده بهوسیلۀ روش در پشت پرده نیستند پس اگر روشی هرچند
ساده جواب مناسب و قابل قبولی ایجاد کند کاربردی و کارآمد است.
 .6از جمله نتایج این تحقیق این است که بهتر است ابتدا از روشهای پیچیده برای شروع
استفاده کرد زیرا عموماً این روشهای پیچیدهتر بهتر عمل میکنند .در غیر این صورت
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سایر روشها ایجاد کردهاند .مثالً برای بازۀ اول ( 923-223متری) تمام چهار روش
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