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 خالصھ
ت فضاھای زیرزمینی بوجود آورنده وضعیت پیچیده و مبھم زمین در ھنگام ساخ

ابھامات و عدم قطعیت ھای زیادی می باشد کھ در صورت رخداد ممکن است موجب 
وارد آمدن خسارات مادی و معنوی بر ذینفعان پروژه شود. مدیریت ریسک 
ژئوتکنیکی می تواند در کاھش این امر یاریگر باشد. ھمچنین ھوش مصنوعی بھ 

محاسبات پیچیده را حذف نماید امری قابل توجھ و در عنوان روشی کھ می تواند 
)، ANNحال توسعھ می باشد. این مقالھ، با استفاده از شبکھ عصبی مصنوعی (

امتیازھای مدیریت ریسک ژئوتکنیکی را بھ روش نیمھ کمی مورد توجھ قرار داده 
و با استفاده از آن یک مدل مبتنی بر ھوش مصنوعی،کھ در یک پروژه حفاری 

 نل مترو بھ روش مکانیزه انجام گرفتھ است را مورد بررسی قرار می دھد.تو
شبکھ عصبی مصنوعی، مدیریت ریسک ژئوتکنیکی، پرسپترون چند کلمات کلیدي: 

  الیھ، عوامل خطرزا، تونلسازی
 
 

  مقدمھ  .1

 
، ھنگامی کھ مدیریت ریسک برای اولین بار در حوزه نرم 1980از اواخر دھھ 
ردید تا بحال پیشرفت ھای نسبتا اندکی در روش شناسی معمول افزاری اجرا گ

مدیریت ریسک حاصل شده است. یکی ار ضعف ھای عملی مدیریت ریسک موجود عدم 
توانایی آن در تطابق ریسک ھای شناسایی شده در مقابل کارکرد گذشتھ در پروژه 

وان یک راه . در این مقالھ از روش شبکھ عصبی مصنوعی بھ عنھای مشابھ می باشد
برای تخمین وقوع احتمال ریسک استفاده می گردد.  بھ طور خالصھ سوال اصلی کھ 

احتمال موفقیت پروژه بھ میزان « باید در این مورد پاسخ داده شود عبارتند از 
خواھد بود؟چگونھ می توانیم بھ صورت حقیقی ریسک ھایی را کھ بر دستیابی بر 

برای دستیابی بھ پاسخ این  »ا محاسبھ نماییم؟اھداف پروژه تاثیر گذاشتھ اند ر
سواالت باید احتمال موفقیت یا شکست را در نظر گرفت کھ در آن می توان با در 
نظر گرفتن تعدادی از پارامترھای کلیدی حدود رویداد ھر ریسک را پیش بینی نمود 

صنوعی و راه حل را برای کاھش یا حذف آن در نظر گرفت. استفاده از شبکھ عصبی م
معیار یک ماتریس یادگیری را تشکیل دھد  nحالت در  mمی تواند با در نظر گرفتن 

و از آن بھ عنوان ورودی استفاده نماید. برای ھر معیار نیز یک امتیاز صفر یا 
یک در نظر گرفتھ می شود تا احتمال پیروزی یا شکست در ریسک مورد نظر تحقق 

 پیدا کند.
ا توجھ بھ دارا بودن مخاطرات بسیار جدی در مدیریت ریسک ژئوتکنیکی ب

بسیار کاربردی می باشد و زمینھ خود، حوزه نسبتا جدیدی بھ شمار می رود کھ 
پروژه ھای شھری و برون شھری کھ درون زمین حفاری می گردند با عدم قطعیت ھای 
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بسیار زیادی مواجھ می باشند کھ در صورت وقوع ھر کدام می توان خسارات مادی و 
جانی فراوانی را برای این پروژه ھا متصور شد. از طرف دیگر دارا بودن یک تیم 
بسیار قوی و با تجربھ در تجزیھ و تحلیل و ھمچنین دارا بودن سوابق پیشین 
فراوان بھ کاھش یا حذف ریسک ھای مرتبط با این امر کمک شایان و قابل توجھی می 

نوعی با روش آزمون و خطا بھ عنوان نماید. بھ ھر روی استفاده از شبکھ عصبی مص
یک روش توسعھ ای می تواند در تشخیص ریسک ھای خطر زا بھ تیم طراحی و اجرایی 
پروژه ھا کمک نماید و دست محققان را در توسعھ آن و تلفیق با روش ھای جدیدتری 

 باز گذارد.
 

 شبکھ عصبی مصنوعی   .2

 
ده گرفتھ و پردازش داده ھا را یک سیستم پردازشی داده ھا کھ از مغز انسان ای

بھ عھده ی پردازنده ھای کوچک و بسیار زیادی سپرده کھ بھ صورت شبکھ ای بھ ھم 
در این  پیوستھ و موازی با یکدیگر رفتار می کنند تا یک مسئلھ را حل کنند.

ھ می تواند انش برنامھ نویسی، ساختار داده ای طراحی می شود کشبکھ ھا بھ کمک د
  یا گره نیزگفتھ می شود.  nodeکھ بھ این ساختارداده  ون عمل کندھمانند نور

  ن،اعمال یک الگوریتم  آموزشی بھ آ ھا و  nodeبعد باایجاد شبکھ ای بین این 
 .)1(شکل شبکھ را آموزش می دھند 

) 1یا   onھا دارای دو حالت فعال(  nodeدر این حافظھ یا شبکھ ی عصبی 
دارای یک  ھا)  nodeد و ھر یال (سیناپس یا ارتباط  بین ) ان0یا  off  وغیرفعال( 

غیر فعال  node موجب تحریک یا فعال کردن  ی با وزن مثبت،ییالھا وزن می باشد.
متصل بعدی را غیر فعال یا مھار(در   nodeی با وزن منفی یبعدی می شوند و یالھا

  صورتی کھ فعال بوده باشد) می کنند.

  
  ھ عصبی مصنوعیآرایش یک شبک - 1شکل 

 بھ طور خالصھ یک شبکھ عصبی باید خصوصیات زیر را داشتھ باشد:
  .بتواند الگوھا را طبقھ بندی کند 
  .بھ اندازه کافی کوچک باشد تا از نظر فیزیکی واقع گرایانھ باشد 
  آموزش، قابل برنامھ ریزی باشد و قدرت یادگیری داشتھ  بھ کارگیری با

پارامترھای شبکھ ( اوزان سیناپتیکی )، در مسیر  یعنی توانایی تنظیمباشد. 
زمان کھ محیط شبکھ تغییر می کند و شبکھ وارد شرایط جدیدی می شود. ھدف از 
این کار این است کھ اگر شبکھ برای یک وضعیت خاص آموزش دید و تغییر کوچکی 
در شرایط محیطی شبکھ رخ داد، شبکھ بتواند با آموزش مختصر، برای شرایط 

دیگر این کھ اطالعات در شبکھ ھای عصبی در سیناپس ھا  د نیز کارآمد باشد.جدی
ذخیره و ھر نرون در شبکھ بھ صورت بالقوه از کل فعالیت سایر نرون ھا تأثیر 
می پذیرد. در نتیجھ اطالعات از نوع مجزا از ھم نبوده و متأثر از کل شبکھ 

  می باشد.
  ھای ارائھ شده در فرآیند آموزش، توانایی تعمیم را با استفاده از مثال

 داشتھ باشد.
با وجود برتری ھایی کھ شبکھ ھای عصبی نسبت بھ سیستم ھای مرسوم دارند، 
معایبی نیز دارند کھ پژوھشگران این رشتھ تالش دارند کھ آن ھا را بھ حداقل 

 برسانند، از جملھ: 
 یاری وجود قواعد یا دستورات مشخصی برای طراحی شبكھ جھت یك كاربرد اخت

 ندارد.



 رانیا کیژئوتکن یكنفرانس ملي مھندساولین 
 یلیدانشگاه محقق اردب یو مھندس یفن دانشکده

 ١٣٩٢آبان ماه  1مھر و  30
 

 

 توان صرفا� با استفاده از شبكھ عصبی بھ فیزیك  سازی، نمی در مورد مسایل مدل
مسألھ پی برد. بھ عبارت دیگر مرتبط ساختن پارامترھا یا ساختار شبكھ بھ 

 پارامترھای فرآیند معموال� غیرممكن است.
 .دقت نتایج بستگی زیادی بھ اندازه مجموعھ آموزش دارد 
 ھ ممكن است مشكل یا حتی غیرممكن باشد. آموزش شبك 
 پذیر  بینی عملكرد آینده شبكھ ( عمومیت یافتن ) آن بھ سادگی امكان پیش

  نیست.
ھر گره دارای دو وضعیت فعال و غیرفعال است(صفر یا یك) و ھر یال نیز 

ی با وزن مثبت بین دو گره تا گره فعال دیگری را یھایال. باشددارای یك وزن می
ھای با وزن منفی بین دو گره، گره فعال دیگری را غیر فعال كنند و یالك میتحری

عملكرد شبكھ بدین صورت است كھ ابتدا یك گره بھ تصادف انتخاب  نحوه سازند. می
ھای دار یالھای آن گره فعال بودند جمع وزنشود. اگر یك یا بیشتر از ھمسایھمی

شود و در این جمع مثبت بود گره فعال می شود. اگرھا حساب میمنتھی بھ آن گره
یك گره دیگر بھ  غیر این صورت گره مذكور غیرفعال باقی خواھد ماند. سپس مجددا� 

شود تا شبكھ بھ یك حالت تصادف انتخاب شده و ھمین عملیات آنقدر تكرار می
 پایدار برسد.

لخواه و تواند ھم الگوھای د پرسپترون یک سیستم دستھ بندی الگو ھست کھ می
ھم الگوھای ھندسی را تشخیص دھد. اولین پرسپترون یک سیستم بینایی بود. 

ھای بسیار زیادی دارند چون آنھا فقط در مسائلی ھای دو الیھ محدودیتپرسپترون
 روند کھ فضای راه حل آن مسئلھ از نظر خطی تفکیک پذیر باشد. بکار می

 
  یک شبکھ تک الیھ پرسپترون - 2شکل

ھاي پرسپترون چند الیھ یا کھ معموال� بھ عنوان شبکھ ،پیشخور چند الیھھاي شبکھ
MLP ھاي عصبي مطرح ھستند. یک بھ عنوان پرکاربردترین نوع شبکھ  شوندنامیده مي

از تعدادي نورون تشکیل شده کھ در یک آرایش پیشخور بھ دنبال ھم قرار  MLPشبکة 
 اند.گرفتھ

تعدادي الیة پنھان و یک الیة خروجي است. الیة شامل یک الیة ورودي,  MLPشبکھ 
ورودي عمال� شامل نورون نیست بنابراین معموال� ( بھ جز در برخي منابع ) جزو تعداد 

شود. تابع محرک نورون یک تابع غیرخطي ھموار ( پیوستھ و  ھاي شبکھ حساب نميالیھ
 BPشبکھ از دو روش  پذیر ) مانند سیگموئید است. بطور معمول براي آموزش اینمشتق

 .کنیماستفاده مي LMو 
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  یک شبکھ چند الیھ پرسپترون - 3شکل

 
 مفاھیم مدیریت ریسک  .3

 
  بر طبق تعریفPMI :ریسک بھ صورت زیر بیان می شود 

ئن یا موقعیتی کھ اگر اتفاق بیفتد، برھدف پروژه مرویدادی نامط«
درصورت اتفاق تاثیر مثبت یا منفی خواھد گذاشت. ریسک دلیلی دارد و 

 »نیز تجربھ ای از آن حاصل خواھد شد.
  از مدیریت ریسک: 84444تعریف استاندارد انگلیسی 

بکارگیری سیستماتیک مدیریت سیاستھا، روش ھا و اصول آنالیز، 
 ارزیابی و کنترل ریسک.

از دیدگاه مدیریت پروژه، ریسک، معیاری برای تعیین احتمال و شدت وقوع یک 
 پدیده مخرب است کھ بھ صورت کمی توسط رابطھ زیر ارائھ می شود:

)1(                                                                                        

         
 

 سکتاثیر ریسک * احتمال وقوع ریسک = ری
منشا ریسک ھا را می توان در وجود محدودیت و نقص در آگاھی، دانش، تجربھ، 
اطالعات و وجود عدم قطعیت در آینده دید. ریسک ھا در ھر سیستمی بھ عنوان یک 

 واقعیت شناختھ شده است.
 گام ھای مختلف تحلیل و بررسی ریسک یک پدیده شامل موارد زیر می باشد :

 نامطلوب اثرگذار در یک سیستم (استفاده از چک  شناسایی ریسک ھای وقایع
 لیست، طوفان ذھنی و ..........)

 برآورد احتمال رخداد واقعھ ھای نامطلوب 
 برآورد عواقب شکست و یا خسارات ناشی از واقعھ نامطلوب 
 محاسبھ ریسک 
 الویت بندی ریسک ھای موثر بر سیستم 

ه ارائھ شده است، مدل ایاالت متحد PMIکھ توسط موسسھ  PMBOKاستاندارد 
فاز فرمولھ می نماید. این استاندارد ھر سالھ توسط سازمان مزبور  6خود را در 

مورد بازنگری قرار گرفتھ و ویرایش ھای جدید بر آن اعمال می شود. اما از سال 
تا اکنون تغییرات اعمال شده جزئی بوده و مدل مدیریت ریسک آن ھمچنان  2000

 .ثابت باقی مانده است
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 PMBOKمدل استاندارد  -4شکل 

 
حوزه مورد  9مدیریت پروژه را در قالب ) PMBOK:2008(استاندارد مدیریت پروژه 

بررسی قرار می دھد کھ حوزه نھم آن مدیریت ریسک است. این استاندارد در ھر یک 
از حوزه ھای نھ گانھ، فرآیند مربوط را در قالب ورودی ھا، تکنیک ھا و ابزارھا 

جی ھا مورد اشاره قرار می دھد. مدیریت ریسک فرآیند سیستماتیک در و خرو
شناسایی و تجزیھ و تحلیل و واکنش بھ ریسک پروژه و بھ منظور بیشینھ نمودن 
نتایج وقایع مثبت و کمینھ نمودن احتمال وقوع یا اثر پیامد ھای ناگوار بر 

 اھداف پروژه است.
 استاندارد عبارتست از :گام ھای مدیریت ریسک از از دیدگاه این 

برنامھ ریزی مدیریت ریسک : تصمیم گیری درباره نحوه نگرش بھ برنامھ ریزی و  -1
 ریسک در پروژه

شناسایی ریسک : تعیین و شناسایی ریسک ھای موثر بر پروژه و مستند سازی  -2
 آنھا

آنالیز کیفی ریسک : اندازه گیری احتمال وقوع و میزان تاثیر کیفی ریسک ھا  -3
 اف پروژهبر اھد

آنالیز کمی ریسک : اندازه گیری احتمال وقوع و میزان تاثیر کمی ریسک ھا بر  -4
 اھداف پروژه

 برنامھ ریزی پاسخ بھ ریسک : طراحی تکنیک ھایی جھت مھار کردن خطرات  -5
پیگیری و کنترل ریسک : پیگیری ریسک ھای باقیمانده، تعیین ریسک جدید،  -6

ارزیابی اثر بخشی آنھا در طول اجرای برنامھ ای جھت تخفیف ریسک و 
 چرخھ عمر پروژه

بر طبق پیکره دانش مدیریت پروژه، طبقھ بندی ریسک ھا در قالب 
ساختار شکست ریسک انجام میگیرد. این ساختار، گروه ھا و زیرگروه ھایی از 
ریسک ھا را کھ ممکن است در یک پروژه معمول بروز کنند، مشخص می کند. این 

) نامیده می شود. ھمچنان کھ RBSبی، ساختار شکست ریسک (ساختار سلسلھ مرت
) بھ توانایی تعریف و تبیین جامع کارھایی کھ WBSارزش ساختار شکست کار (

باید در پروژه انجام شود برمی گردد، ارزش ساختار شکست ریسک نیز در فھم 
 جامع ریسک ھای مربوط بھ پروژه نھفتھ است.
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استفاده از یک ورودی جھت آموزش شبکھ عصبی مصنوعی الزامی می باشد. جھت این 

حالت می   mمعیار و   nیک ورودی تشکیل می شود کھ شامل  5کار مطابق با شکل
باشد. در ستون اول ریسک ھای مورد نظر تقسیم بندی می شوند و در ردیف اول 

تقسیم بندی می کنیم و در نھایت شبکھ با این  100تا  0از  تعداد پدیده ھایی را
 حالت آموزش می بیند تا بھ میزان پایداری مطلوب برسد. 
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  ورودی یک شبکھ عصبی مصنوعی- 5شکل 

 
 استفاده شده استدر پروژه حفاری مکانیزه در یک تونل شھری کھ برای مترو 

ھ و تحلیل ریسک بھ صورت ریسک ھای ژئوتکنیکی مختلفی وجود دارد کھ در تجزی
ریسک بھ عنوان ریسک ھای خطر زا تقسیم بندی شده اند و دارای  10نیمھ کمی 

 39کلی از میان این ریسک ھا بھ صورت  . )1(جدول از بخصوصی می باشندتیام
ریسک نھایی انتخاب گردیده اند، گرچھ انواع ریسک ھای دیگری نیز وجود 

بھ ی و پس از اعمال اقدامات کاھنده دارند اما در تجزیھ و تحلیل نھای
 تعداد مورد نظر رسیده اند.

 
 
 
 
 
 
 

   ریسک پرخطر ژئوتکنیکی در حفاری مکانیزه یک تونل متروی شھری 10 - 1جدول 

 نام ریسک ردیف
امتیاز قبل از 
اعمال اقدامات 

 کاھنده

امتیاز بعد از 
اعمال اقدامات 

 کاھنده
 60 100 نشست زمین 1
ان ھای مجاورصدمھ بھ ساختم 2  100 60 
 40 75 صدمھ در اثر روانگرایی 3
 28 55 گیر کردن کاترھد 4

5 
برخورد بھ داکت ھای فاضالب و 

 جداره ھای فلزی
60 28 

 27 80 حوادث برای نیروی انسانی 6
 24 50 نرخ پیشروی پایین دستگاه حفاری 7

8 
عدم کارکرد صحیح ابزاردقیق و 

 رفتارسنجی
50 21 

قف و دیواره تونلریزش س 9  72 20 
 20 88 عبور از زونھای ضعیف و ناپایدار 10
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  روند آموزشی شبکھ عصبی  - 6شکل 

 
  ورودی ھای شبکھ عصبی جھت آموزش - 2جدول 

 امتیاز ریسک
  100  90  80  70  60  50  40  30  20  10  شماره ریسک

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
3  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  
4  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  
5  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  
6  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  
7  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  
8  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  
9  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  
10  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  

     
مقادیر جدول فوق را  وارد کرده و  ،  NIBS Forecasterبا استفاده از نرم افزار 

می بیند تا در نھایت شبکھ بھ پایداری الزم با درصد خطای مطلوب  بکھ آموزشش
) 1ورودی باال برای ھر کدام از ریسک ھا دارای یک عدد مطابق با رابطھ (برسد. 

می باشد کھ ماتریس ورودی را تشکیل داده و اتفاقی کھ سیستم رفتار می کند بھ 
 عنوان خروجی شبکھ آموزش می دھد.
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 رم افزار جھت آموزش شبکھ نمایی از ن -7شکل 

خروجی شبکھ می تواند بھ عنوان ورودی شبکھ دیگری مد نظر باشد تا این روند 
آنقدر ادامھ یابد تا مقدار ریسک کاھش یابد کھ در اصل ھمان روند کاھش ریسک در 
فرایند مدیریت ریسک می باشد. با توجھ بھ این امر یادآوری این نکتھ الزم است 

توان یک ریسک را حذف نمود بلکھ می توان با اتخاذ راھکارھای  کھ ھیچ گاه نمی
 نرخ آن را تا سرحد امکان کاھش داد. مناسب میزان 
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با استفاده از مدل سازی شبکھ عصبی در مجموع توپولوژی شبکھ کھ دارای خروجی 
روجی می معین ریسک می باشد، بھ صورت یک ورودی، دو الیھ پنھان و  یک الیھ خ

باشد. توابع انتقال تانژانت ھیپربولیک، سیگموئید مورد آزمون قرار گرفتند. در 
الگوریتم ژنتیک نیز مورد آزمون قرار گرفت کھ دارای نتیجھ  ھاکنار این مدل 

موفقیت آمیزی نسبت بھ بقیھ داشت . استفاده از شبکھ عصبی مصنوعی نمایانگر 
ی باشد. عموما� شبکھ عصبی مصنوعی در زمینھ میانگین پیشنھادی ترخ ریسک کاربر م

شبکھ ھای عصبی مصنوعی بھ مدیریت ریسک نتایج بسیار جالب توجھی ارائھ می دھد. 
ھیچ وجھ نمی توانند جایگزین روش ھای قطعی سنتی شوند اما می توانند بھ عنوان 
ابزاری جھت پشتیبانی از تصمیم گیری ھا در فرآیند شرکت داشتھ باشند علی 

 لخصوص  اینکھ روش ھای دیگر با شکست مواجھ می گردند.ا
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