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چكیده
مدت، ميان مدت و  های كوتاه های زماني در دوره بيني سری ، توصيف و عملکرد آن در پيشL-CO-Rتکاملي   در اين مقاله الگوريتم هم

، بر  گذاری از ابعاد مختلفگيری و سياست برای تصميمبيني و منافع حاصل از آن،  امروزه اهميت پيش مدت تجزيه و تحليل شده است. بلند
 در ممکن خطای كمترين كه دارای دارند مناسب كاربردی و ماندگاری قابليت هايي روش طبيعي، بطور راه اين در كسي پوشيده نيست.

، سابقه چنداني در زمينه  اند بودههای ساختاری كه در تبيين وضع موجود به طور نسبي موفق  ، مدل های اخير در سال. باشند بيني پيش
های زماني با استفاده از الگوريتم  ها آزمون معروف سریترين آن اند كه مهم های ديگری توسعه يافته اند. به همين جهت آزمون بيني نداشته پيش

تا سال  6831راق بهادار تهران از سال بورس او بازده سهام، ماهانه و ساالنه های زماني روزانه سری است. در اين پژوهش L-CO-Rتکاملي  هم
تواند با استفاده از مقادير  مي L-CO-Rتکاملي  الگوريتم همدهد كه  های آماری نشان مي است. نتايج تحليلبررسي قرار گرفته مورد  6831

همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه الگوريتم  بيني كند. مدت را پيش مدت و بلند مدت، ميان های زماني كوتاه واقعي مشخص شده، افق
های  كند در حاليکه روش  باكس و جنکينس برای دوره های ديگر عمل مي بهتر از روش های بلندمدت برای دوره L-CO-Rتکاملي  هم

 مدت عملکرد بهتری دارند. كوتاه
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مقدمه -1

های  های مشاهده شده در يک كار يا وظيفه يا حتي فعاليت موجود در رشتهسری زماني عبارت است از توالي زماني داده

ها  مقادير سریبيني  پيش ،های زماني بيني سری های ديگر. بنابراين پيش اجتماعي و رشتهاقتصاد يا علوم شناسي،مهندسي، زيست

بيني  در بحث پيش .است بر اساس مقادير به دست آمده قبلي و جاری به منظور دستيابي به اطالعاتي درباره مدل مورد نظر

 آينده بيني مقادير . اولين بعد انتخاب پريودهای زماني)يا تاخيرها( است كه برای پيشنمودهای زماني بايد به سه بعد توجه  سری

 های زماني افزايش يا كاهش مدت، سری دومين بعد روند است يعني آيا در يک دوره زماني بلندگيرند.  مورد استفاده قرار مي

مدت،  های بلند به خاطر دشوار بودن استفاده از دوره معموالً ست كه بايد مورد توجه قرار گيرد.بيني ا پيش   . بعد آخر، دورهيابند مي

 باشد. شود. از طرفي نتايج آن نيز قابل اعتمادتر مي مدت استفاده مي های كوتاه ز دورهها ا بيني برای پيش

سال و   ماه، هر  روز، هر  ای از مشاهدات يک متغير در طول زمان در فواصل زماني منظم است )هريک سری زماني مجموعه

هدف اصلي تحليل تکامل  . براساس مقادير حال و گذشته استآينده بيني مقادير بيني سری زماني شامل پيشغيره(. بنابراين پيش

تواند به سه بيني ميباشد. بعالوه، پيشبيني صحيح و دقيق ميبيني مقادير آينده پيشمتغير با در نظر گرفتن رفتار گذشته، و پيش

  6جلوتر يک قدم   بينيپيش  همچون مدتكوتاهبيني مدت تقسيم گردد. به طور كلي، پيش مدت و بلندمدت، ميانی كوتاهدسته

تر بوده و گاهي به سبب ترويج خطا قابل مدت( مشکل مدت يا بلند تر )ميانی زماني طوالنيبيني در بازهباشد، چراكه پيش مي

توان به  را ميها  های زماني طراحي شده است. اين تکنيک بيني سری سازی و پيش های زيادی برای مدل تکنيک .اطمينان نيست

های مشتق شده از  خطي مدرن، و تکنولوژی های خطي و غير های سنتي توصيفي، مدل بندی كرد: تکنولوژی های زير دسته گروه

 ( كه توسط باكس و جنکينس ARIMA)  ها، روش ميانگين متحرک جامع خودرگرسيو حوزه محاسبات نرم. از ميان اين تکنولوژی

 .ركاربردترين روش است، مشهورترين و پاست طراحي گرديده

های  ( و الگوريتمRBFNهای تابع پايه شعاعي) ه شده است. اين الگوريتم از شبکهاستفاد L-CO-Rدر اين تحقيق، از الگوريتم 

ها از توابع های آن دانند كه نورون های عصبي پيشخوری مي را شبکه RBFN، (6333)كنند. برومهد و لويي ( استفاده ميEAتکاملي)

ای دست يابند كه قادر  های عصبي اين است كه به شبکه،كنند. هدف از اين كار سازی استفاده مي شعاعي به عنوان توابع فعالپايه 

ها برای های زماني را پيدا كرده و از آن های خاص سری سازی كند و از طرف ديگر تاخير های زماني را مدل باشد از طرفي سری

يند، مشکل اصلي تکاملي قابل دسترسي است. اين فرآ يند همآنمايد. اين هدف دوگانه با كمک يک فربيني مقادير آتي استفاده  پيش

های  های سری كند. بنابراين يکي از جوامع تحقيق، مجموعه تاخير باشند تقسيم مي تر كه به هم مرتبط مي را به دو مشکل فرعي

كند تا بتواند مدل  ها را كامل مي RBFNديگر يک  مجموعه از كند و جامعه  بيني مقادير آتي مشخص مي زماني را برای پيش

 ،ها ها، ارتباطات بين نورون بيني طراحي كند. جامعه دوم ساختار شبکه و پارامترهايي همچون تعداد اليه مناسبي برای اين پيش

كند كه در آن اعضای يک  استفاده مييند همکاری آيک فراين روش از بنابراين  كند. ها را مشخص مي های نورون اوزان و شعاع

 های بهتر دست يابند. مکاری كنند تا بتوانند به راه حلتوانند با اعضای جامعه ديگر ه جامعه مي

دهد،  كاهش مي را  مدت اهكوت  های در افقهای زماني  بيني سری  از پيش ناشي  نه تنها خطاهای  L-CO-Rتکاملي  الگوريتم هم

مدت را با استفاده از  های زماني بلند ها، افق بيني نيز قابل استفاده است. اين مدل برخالف اكثر مدل متنوع پيشهای  بلکه برای افق

مدت را با استفاده از مقادير مشخص  مدت يا بلند مدت، ميان كوتاهتواند هر افق زماني  كند بلکه مي بيني نمي مقادير برآوردشده پيش
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ها  بيني ها در پيشها را به عنوان مهمترين مقادير مشخص كرده تا از آنكه خود الگوريتم آن بيني كند، مقاديری و واقعي پيش

 استفاده كند. 

مروریبرمبانینظریوپیشینهتحقیق-2

های تحقيقاتي مهم در زمينه آمار و تحقيقات عملياتي بوده است.  های زماني در سال های اخير يکي از حوزه بيني سری پيش

 های زماني طراحي شده است.  بيني سری سازی و پيش های متعددی برای مدل خطي، روش يرهای خطي و غ با كمک مدل اخيراً

 01های سنتي و مدرن كشيد. در ، يک خط مرزی بين روش91ی در دهه (6391باكس و جنکينس ) ARIMAهای ظهور روش

های زماني با بيني سریپيش سازی و با مقصود اجرای امور مدلهای جديد را ديديم كه سال اخير، رشد سريع بسياری از روش

های زماني مورد استفاده سازی سری های خطي به طور گسترده جهت مدلهای خطي و غيرخطي تهيه شدند. روشاستفاده از مدل

بندی مفيد از ها يک طبقهوشبودند. اين ر 11و  01ی های استاندارد در دههاز جمله روش های برازش نماييگيرند. روشقرار مي

سازی نمود يا خير. يا ضربي مدل 1دهد بسته به اينکه آيا بتوان آنها را به شکلي افزايشيالگوهای روندی و فصلي ارائه مي

 باشند. مي Holt-Winterهای و برخي از روش Holtهای خطي ، روش(SES)ها برازش نمايي ساده پركاربردترين مدل

ی (، از دوران دهه6330هاوری،های ساختاری )و مدل (6339)وست و هريسون ،های خطي پويا حالت، و مدلهای فضای مدل

-به دست مي هماهنگهای زماني مورد استفاده بودند. اين رويکردها يک چارچوب بيني سریتوسط آمارگران و جهت پيش 31

های برازش نمايي های زيادی با روشها شباهتر واقع اين روشتواند نوشته شود و ددهند كه در آن هر مدل سری زماني خطي مي

-بيني بهتر نميهای فضای حالت منجر به پيشگيری نمود كه پيچيدگي جانبي افزوده شده توسط مدل( نتيجه6331)فيلد دارند. 

، به بررسي 6333در سال  لوييبرومهد و تر همچون برازش نمايي مقايسه كنيم. های سادهها را با روشكه اين روش شوند، درصورتي

های زماني  بيني سری ها برای پيشبرد آنرها پرداختند همچنين كا ANNكاربرد توابع پايه شعاعي به عنوان توابع فعالسازی برای 

های زماني  سری بيني ها نيز افرادی همچون كارس و فوگارتي تحقيقات خود را روی پيشرا نيز مورد تحقيق قرار دادند.  بعد از آن

 متمركز كردند. 

های  بيني سری ای مختلف در هنگام پيش به بررسي تاثيری پرداختند كه توابع پايه (1111)در تحقيقات بعدی هارفام و داوسن

با  RBFNهای زماني با يک طرح كدگذاری برای آموزش  نيز از سری (1113و زهانگ)گذارد. به عالوه دو  مي RBFNزماني روی 

ها(  )مراكز و عرض ها( و هم پارامترها ها و ورودی های گره ساختار)تعداد انتخابدر اين های ژنتيک استفاده كرد.  استفاده از الگوريتم

RBFN ها و  های ژنتيک تکامل يافتند تا اينکه انتخاب گره وزوم ارائه شده و به صورت همزمان توسط الگوريتممدر قالب يک كرو

مدت و  مدت، بلند بيني )كوتاه صورت اتوماتيک انجام پذير شود. تحقيقات انجام شده را مي توان براساس افق پيشها به  ورودی

بيني يک گام به جلو بيشتر  مدت مانند پيش های كوتاه بيني ها، تمايل به پيش بيني در پيش مدت( دسته بندی كرد. معموالً ميان

بنابراين از ل انتشار خطا، چندان قابل اعتماد و معتبر نيستند. ترند و گاهي اوقات به دلي تر سخت مدتهای بلند بيني است  زيرا پيش

در تحقيق خود از  (1160)گودویو  مدت استفاده شده است. برای مثال، پرز های كوتاه بيني های شبکه عصبي بيشتر برای پيش مدل

مدت قيمت روغن  مدت و ميان بيني كوتاه در پيش  RBFNهای همکاری و رقابتي برای كاربرد  يک الگوريتم تکاملي مركب از مولفه

 زيتون استفاده كردند.

 سهام(( بر بازار شاخص بيني پيش در مصنوعي عصبي شبکه مدل عنوان ))كاربرد با ای مقاله ( در1166) 8همکاران و گورسن

 خطي های مدل عملکرد اند كوشيده سهام، بيني شاخص پيش در مصنوعي عصبي شبکه مدل كردن مؤثرتر و پويا مبني بر ای ايده پايه
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 تايوان سهام های بازار فازی عصبي شبکة مدل كارگيری به با ( نيز1166) 0همکاران و وی يينگ .بخشند بهبود را سنتي غيرخطي و

آماری  های مدل و مصنوعي عصبي شبکة های مدل بر فازی عصبي شبکة های مدل برتری بيانگر اين پژوهش اند. نتايج كرده بررسي را

 بيني پيش      مدل  و موجک تجزية از استفاده ( با1166) 0طاهراسماعيل و لوادیا .است بوده زماني سری های مدل ازجمله

 ورياضي  مهندسي،فيزيک،  همچون علومي در موجک های تبديل ورود به ايشان .اند كرده وتحليل تجزيه را زماني های سری داده

 را سری زماني های داده بيني پيش و در بررسي موجک تبديل برتری و مزايا خود، پژوهش در و كنند مي اشاره آمار )اقتصادسنجي(

 كارگيری به ( با1161)1شوارتز .اند كرده استفاده عمان سهام های روزانة داده از خود، هدف اثبات درجهت اند. ايشان داشته بيان

 با ( نيز1113)9لنتو .است كرده بررسي را گذاری سرمايه بر هاآن اثر و مالي بازارهای های پيچيدگي مختلف آشوب، جوانب های آزمون

 .است كرده بررسي را كانادا مالي های در بازار سود و بلندمدت های وابستگي ميان رابطة هرست، آشوب آزمون های روش از استفاده

 61هانگ ، و (1113) 66گودارد و ، اونالي (1110) 61ياالمووا و ، كارنليس (1110) 3المباردو و ، مليگان (6331) 3پترز طوركلي، به

 های مدل به اقتصادی گذاران سياست توجه بورس، های بازار سازی  مدل برای كه اخيراً اند كرده اشاره نکته اين ( به1161)

های  آزمون به توان مي ها مدل اين ازجملة اند. شده اقتصادسنجي وارد رياضيات و فيزيک ازعلوم كه شده است جلب ای غيرخطي

 .كرد اشاره ...و موجک فركانس تجزية روش آشوب،

باکسوجنكینسبینیروشپیش-3

 ها با تأكيد بر اند. آن های زماني سهم به سزايي داشته بيني سری باكس و جنکينس در فراهم آوردن يک روش كلي برای پيش 

شود.  ها نسبت داده مي به آن ARIMAهای ناايستا بسازند و رده كلي الگوهای  توانند الگوهايي را برای سری تفاضلي كردن، مي

 سازند. های كلي برآورد و بررسي نارسائي را فراهم مي همچنين روش

اين موضوع با امتحان كردن  ها را تفاضلي كرده تا ايستا شوند. جنکينس اين است كه داده -اولين مرحله در روش باكس

به صفر تنزل كرده و از آن اثر فصلي تا  "سريع نسبتاً"های تفاضلي شده مختلف تا پيدا شدن يکي كه  هميشگي نگارهای سری

مناسب  ARIMAيابد. بعد از اينکه به طور آزمايشي مشخص كرديم كه چه الگوی فصلي  اندازه زيادی حذف شده باشد، ادامه مي

های دوم باقيمانده به طريق مشابه با آنچه كه  های دوم پارامترها را با مينيمم كردن مجموع توان است، برآوردهای كمترين توان

فصلي، بايد كفايت الگوی برازنده شده  های فصلي و غير برای داده آوريم. معمولي بيان گرديد، به دست مي ARIMAبرای الگوهای 

اند، مورد بررسي قرار گيرند كه اساساً شامل امتحان كردن  ناميده "بررسي تشخيص نارسايي"س و جنکينس آنرا به وسيله آنچه باك

تصادفي بودن وجود دارد يا خير. اگر الگوی برازنده شده  های الگوی برازنده شده است تا ببينيم كه آيا دليلي بر غير باقيمانده

ديگر را مورد آزمايش قرار داد. پس از اينکه  ARIMAردن الگوی رضايت بخشي، الگوهای مناسب به نظر برسد، مي توان تا پيدا ك نا

 شوند.  ها به سهولت محاسبه مي بيني الگوی رضايت بخشي پيدا كرديم، پيش
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( در   و خود )  های برازش شده را تا زمان  ها، مشاهدات و باقيمانده بيني داده شده باشند اين پيش   ها تا زمان  وقتي داده

( مورد بحث قرار گرفته 6391بيني به طور كامل به وسيله باكس و جنکينس ) های كلي پيدا كردن فرمول پيش گيرند. روش بر مي

برابر              های آينده يعني  بيني )مثالَ كمترين مربعات( تمام باقيمانده ها به اين واقعيت كه بهترين پيش است. آن

 فصلي زيررا در نظر بگيريد: ARIMAد برای مثال الگوی باشن صفر هستند، متکي مي

                                   

 به صورت:     بيني  پيش

 ̑             ̑            ̑ ̑     

مقدار      بيني  باشد. پيش مي     باقيمانده برآورد شده در      ̑ و  θو  αبرآوردهای  ̑ و ̑  شود كه  داده مي

بديهي است كه چندين الگو در مرحله تشخيص .كنيم  بيني را منظور مي يشدارد و لذا به جای آن مقدار پ را در بر     )نامعلوم( 

ها، از  بخش باشند. برای تقليل آن بايد پيشنهاد شود، و اگر بررسي به طور كامل صورت گيرد، الگوهای متمايزی ممکن است رضايت

كنند به نفع  استفاده خواهيم كرد، كه در آن الگوهايي كه در به كارگيری پارامترها اسراف مياصل امساک كه در آمار معمول است 

 (.6833)نيرومند،شوند اند كنار گذاشته مي الگوهايي كه جنبه اقتصاد را رعايت كرده

هایزمانیبینیسریتكاملیهمكاریوپیشهایهمالگوريتم-0

تر و  های فرعي جونگ مطرح گرديد شامل تفکيک يک مشکل به يک سری مولفه تکاملي همکار كه توسط دو الگوريتم هم

يابند. برای انتخاب نمايندگان و  ها شکل گرفته و تکامل مي شود. اجزای هر مشکل فرعي با همکاری اعضای ديگر گروه خردتر مي

كه در اكثر  ) رين همکاریکاری تصادفي، بهتمهای متفاوتي وجود دارد. برای مثال: ه اری كرد روشمکها ه اعضايي كه بتوان با آن

تحقيقات مورد استفاده قرار گرفته(، همکاری كامل و همکاری مختلط. نکته مهم ديگر روش تخصيص اعتبار همکاری است، يعني 

د: حداكثر، رو به كار مي سه روش معموالً قسمت ترين را انتخاب كرد. در اين توان از ميان چند همکار بهترين و مناسب چگونه مي

 ميانگين و حداقل. اما ثابت شده كه روش حداكثر از دو روش ديگر خيلي بهتر است.

كند. وقتي جامع اوليه ايجاد شدند  اين الگوريتم دو جامعه اوليه ايجاد كرده و اعضای هر كدام از اين جوامع را ارزيابي مي

كند كه قصد دارند بخشي از جامعه فرعي شوند. در  اعضايي را انتخاب ميخيرها، ود. در ابتدا، جامعه تأش تکامل شروع مي يند همآفر

شود و اعضا از طريق انتخاب  از سه عملگر انتخاب نسل، تركيب ناهمگن و جهش كاتاليزميک استفاده مي الگوريتم ژنتيک معموالً

از نسل بعدی باقي  ها شوند و بهترين يشوند. بدترين افراد از جامعه حذف م ارزيابي مي RBFNهمکاران از ميان اعضای جامعه 

نيز شروع به  RBFNها، تکامل يافتند جامعه  ای از نسل خيرها در تعداد از قبل تعيين شدهمانند. سپس هنگامي كه جامعه تأ مي

از جامعه گيرند و سپس يک همکار  كند. بنابراين اعضای جوامع فرعي انتخاب شده و عملگرها مورد استفاده قرار مي كامل شدن مي

 شود تا ميزان برازندگي هر عضو را مشخص كند.  خيرها انتخاب ميتأ

خير به دست خواهد آمد. اولين شبکه عصبي ايجاد شده و مجموعه تأ تکاملي، دو مدل توسط يند همآسرانجام در انتهای فر

خيرها و بهترين همکار آن جموعه تأين مدل متشکل از بهترين ممدل از بهترين شبکه و از بهترين همکار آن تشکيل شده و دوم

بيني برای  سپس يک سری مقادير پيش. د شد.نها به عنوان مدل نهايي انتخاب خواه ترين آن بهترين و مناسبو نهايتاً باشد.  مي

ها به دست خواهدآمد. در اين مرحله فاز پس پردازش شروع خواهد شد كه در آن مي توان خطای نهايي آزمون را  آزمون داده

به صورت يک طرح پي در پي و زنجيره مانند اجرا خواهد شد به اين صورت كه دو جامعه ذكر  L-CO-Rالگوريتم  محاسبه كرد.
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ها، در پايان هر مرحله  حله توليد، فقط يکي از اين جوامع فعال است. در ديگر الگوريتمريابند. در طول هر م شده به نوبت تکامل مي

كند. اما در اين الگوريتم فقط هنگامي كه عضو يک  بهترين عضوش را با جامعه ديگر مبادله ميتوليد، جامعه در حال تکامل 

كند تا  ای از ميان اعضای جامعه ديگر يک همکار انتخاب مي شود. هر جامعه مجموعه به همکار نياز داشته باشد همکار ارائه مي

بينانه برای اعتبارسنجي  از طرح بهترين همکاری و رويکرد خوش  L-CO-Rتکاملي  الگوريتم هم بتواند برازندگي آن را ارزيابي كند.

كند. در  كند. اين الگوريتم برای هر عضو از اولين جامعه، بهترين همکار را از جامعه دوم انتخاب مي و تفويض اعتبار استفاده مي

وقتي كه هر عضو  اند. جوامع هنوز ارزيابي نشدهشوند زيرا  يند تکامل، اعضا به وسيله يک همکار تصادفي ارزيابي ميآابتدای فر

كند. بنابراين ارتباطات در پايان يک مرحله  همکار )بهترين همکار( خود را انتخاب كرد آن جامعه از جامعه ديگر تقاضای همکار مي

بنابراين اعضايي  ر كند.ز جامعه ديگر درخواست همکاكه يک جامعه ا دشو شوند بلکه هنگامي ايجاد مي )يک نسل( ايجاد نمي توليد

ها رانشان خواهد داد. تابع برازندگي  شوند و نتايج به دست آمده برازندگي آن كه تمايل دارند ارزيابي شوند با يک همکار جفت مي

 .(1160)پراس و همکاران،شود محاسبه مي  زير فرمولبا استفاده از 

                          
 

√
 

 
∑         

 
   

             .                                                                        6فرمول 

هاارزيابیکارايیمدل-1-4

های زماني، معيارهای متفاوتي پيشنهاد  های سری بيني به كاربرده شده برای داده پيشهای  برای تعيين درستي و صحت روش 

شود. تحقيقات  ( استفاده ميMAPE) از ميانگين درصد خطای مطلق يا درصد خطای مطلق ميانگين . در اكثر موارد  شده است

(، ميانه GMRAEو  برای مثال مي توان به  ميانگين خطای مطلق نسبي) ها و معيارهای ديگری را پيشنهاد كردند ديگر مقياس

 MDRAE ،SMDAPEهای  نمود. بعدها روشاشاره  (MDAPE) و ميانه درصد خطای مطلق (MDRAEخطای مطلق نسبي)

ميانه متقارن درصد خطای مطلق( مطرح شدند. اما هيندمن و  ) SMDAPE )ميانگين متقارن درصد خطای مطلق( و 

برد زيرا گاهي اوقات  در تحقيقات خود به اين مساله اشاره كردند كه همه اين معيارها را نمي توان هميشه به كار (1111)كوهلر

در همه موقعيت ها استفاده كرد.   ها ها مقياسي را ارائه كردند كه بتوان از آن شوند. به همين دليل آن تايج نادرستي ميمنجر به ن

ناميده شد. اين مقياس نسبت به عوامل خارجي خيلي حساس نيست و  Absolute Scaled Error (MASE) Meanاين مقياس 

های  دهد و به آساني مي توان آن را تفسير كرد. در اين تحقيق از مقياس نمي های كوچک چندان تغييری از خود نشان در نمونه

MAE, MDAPE, SMDAPE, MASE و  MAPE و  است نشان داده شده 6ها در جدول  استفاده شده است . معادالت آن

بيني  خطای پيش   است. ،     بيني  پيش   است،  t=1,…,nمشاهدات در زمان    اند.  برحسب تعاريف زير محاسبه گرديده

 ( :1 فرمول )برابراست با    درصد خطاست و در نهايت             است. 

   
  

 
   

∑ |       |
 
   

1فرمول                                                                              

6جدول  

گيری خطاها                       های اندازه معيار    

MAE Mean Absolute Error    mean  |  |  
MAPE Mean Absolute Percentage Error mean  |  |  
MDAPE Median Absolute Percentage Error median  |  |  
SMDAPE Symmetric Median Absolute Percentage Error median    |     |         
MASE Mean Absolute Scaled Error mean |  |  
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تفسیرنتايج-5

های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  بازده سهام شركت مدت  و بلندمدت  مدت، ميان كوتاه بيني در اين تحقيق، پيش

ها صفر بود و همچنين  ها، روزهايي كه حجم معامالت در آن وری دادهآ مورد بررسي قرار گرفت. در اين ميان در انتهای جمع

، های روزانه ، آمار توصيفي سری1ها دارای مقادير صفر بودند از مدل حذف شدند. جدول  روزهايي كه بازده روزانه محاسبه شده آن

در اين  دهد. های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان مي بازده سهام را به تفکيک سال برای شركتساالنه وماهانه 

-L تکاملي الگوريتم هماز  (بازده ماهانه سهام)مدت  بيني ميان جهت پيش و (بازده روزانه سهام)مدت  بيني كوتاه جهت پيشتحقيق 

CO-R ها   استفاده شده است و سپس نتايج اين مدلمدل باكس و جنکينس  ( ازبازده ساالنه سهام )مدت  بيني بلند و جهت پيش

 ..نيز با يکديگر مورد مقايسه قرار گرفت

 
های روزانه ، ماهانه و  ساالنه بازده سهام  به تفکيک سال توصيفي سریآمار  -1جدول   

های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای شركت  

بازدهسهام

 سال

مروزانهسهابازده ماهانهسهامبازده  ساالنهسهامبازده   

Mean   SD Mean   SD Mean   SD 

6831 

 

366191/8   11393/1 

 

691008/1   190330/1 

 

089/08   30010/68 

6839 613016/1    18010 /1 600186/1   11363/1  01110/16  331393/6 

6833 8339/33    396168/1 611106/1   111186/1 6100/611  33860/61 

6833 160301/1   111936/1 63001/1   1193816/1 01130/90   90898/08 

6831 08310/3     183039/1 110818/1   181006/1 31913/31    33333/11 

6836 101113/1   111089/1 160661/1   188893/1 8380/10   00033/19 

6831   618303/1    113030/1   061861/1    1601336/1  8003/603    1389/631 

 39060/00 3633/613 106830/1     019130/1  1/ 110116      133101/1  كل

   

L-CO-Rتكاملیمدتبازدهسهامبااستفادهازالگوريتمهمبینیکوتاهنتايجآماریپیش5-1

شده است. در  ئهارا 1 الي 8ول ادر جد L-CO-Rتکاملي  مدت بازده سهام با استفاده از الگوريتم هم بيني كوتاه نتايج آماری پيش

بيني  نيز پيش 6نشان داده شده است. شکل با استفاده از اين مدل مدت  برای دوره كوتاهها خطاگيری  معيارهای اندازه 9جدول 

 دهد. نشان مي L-CO-Rتکاملي  مدت را با استفاده از الگوريتم هم كوتاه
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 -8جدول

 L-CO-Rتکاملي مدت بازده سهام با استفاده از الگوريتم هم بيني كوتاه نتايج آماری پيش

Class: rbf->rsnns 

Number of inputs: 1 

Number of outputs: 1 

Maximal iterations: 10 

Initialization function: RBF_Weights 

Initialization function parameters: 0 1 0 0.01 0.01 

Learning function: RadialBasisLearning 

Learning function parameters: 1e-08 0 1e-08 0.1 0.8 

Update function:Topological_Order 

Update function parameters: 0 

Patterns are shuffled internally: TRUE 

Compute error in every iteration: TRUE 

 

وزني  RBFمرتبه و تابع اوليه  61های برازش مدل  ها برابر يک است .تعداد تکرار ها و خروجي تعداد ورودی 8در جدول شماره 

و   Radial Basis Learning باشد . تابع يادگيری از نوع  مي   0.01 0.01 0 1 0های تابع اوليه به ترتيب   باشد. پارامتر مي

 است.های آن صفر  و پارامتر Topological_Orderروز شده  از نوع تابع ب باشد. مي 1e-08 0 1e-08 0.1 0.8های آن  پارامتر

)واحد اوليه( گزيده واحد پيش بخش مربوط به-0جدول      

 تابعخروجی تابععملگر اليه st subnet اريبی عملگر

0.00000 0.00000 i 0 1 Act_Logistic Out_Identity 

 

است . و اين تابع فاقد زير  6ها برابر  . تعداد اليهباشد  تابع عملگر از نوع لجستيک و تابع خروجي از نوع هماني مي 0در جدول 

 باشد. ميشبکه 

-0جدول  بخش مربوط به واحد تعريف شده در مدل  

no typeName اريبی عملگر نامواحد st عیتقمو  sites تابعخروجی تابععملگر 

1  Input_1 166486.00000 0.00000 i 1,0,0 Act_Identity   

2  Hidden_2_1 0.00000 0.01000 h 1,2,0 Act_RBF_Gaussian   

3  Hidden_2_2 0.00000 0.01000 h 2,2,0 Act_RBF_Gaussian   

4  Hidden_2_3 0.00000 0.01000 h 3,2,0 Act_RBF_Gaussian   

5  Hidden_2_4 0.00000 0.01000 h 4,2,0 Act_RBF_Gaussian   

6  Output_1 0.00827 0.00827 o 1,4,0 Act_IdentityPlusBias   

 

به  .های مختلف نوشته شده است عملگر اريبي ، موقعيت و تابع آن به ترتيب در ستون ،ها برای هر كدام از واحد 0در جدول 

و 1،0،6و موقعيت آن    11319/1و اريبي آن  11319/1مثال خروجي كه در رديف ششم نوشته شده است مقدار عملگر آن   عنوان 

ها به ترتيب بيان شده است . منظور از  وزن 1،8،0،0،1های  برای هر كدام از هدف 1در جدول   باشد. تابع عملگر نيز از نوع هماني مي

مدت با استفاده از اين مدل  هابرای دوره كوتاه گيری خطا معيارهای اندازه 9های پنهان و خروجي مدل است . در جدول  ها اليه هدف

 .نشان داده شده است
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-1جدول     بخش مربوط به ارتباط بين واحدهای تعريف شده در مدل       -9 جدول 

هامنبع:وزن site هدف  

2  1:166628.34375 

3  1:110839.50000 

4  1:55668.24219 

5  1: 1.00015 

6  5: 0.00000, 4: 0.00000, 3: 0.00000, 2: 0.00000 

 

 

 

 

 

 

 

 L-CO-R مدت )بازده روزانه سهام( با استفاده از الگوريتم  بيني كوتاه نمودار  پيش  -6شکل

L-CO-Rتكاملیبازدهسهامبااستفادهازالگوريتمهممدتبینیمیاننتايجآماریپیش5-2

شده است.  ئهارا 66 الي 3ول ادر جد L-CO-Rتکاملي  مدت  بازده سهام با استفاده از الگوريتم هم بيني ميان نتايج آماری پيش

بيني  نيز پيش 1نشان داده شده است. شکل استفاده از اين مدل با   مدت برای دوره ميانها اخطگيری  معيارهای اندازه61در جدول 

 دهد نشان مي L-CO-Rتکاملي  را با استفاده از الگوريتم هم مدت  ميان

 -3جدول 

 L-CO-Rتکاملي  مدت بازده سهام با استفاده از الگوريتم هم بيني ميان نتايج آماری پيش

Class: rbf->rsnns 

Number of inputs: 1 

Number of outputs: 1 

Maximal iterations: 10 

Initialization function: RBF_Weights 

Initialization function parameters: 0 1 0 0.01 0.01 

Learning function: RadialBasisLearning 

Learning function parameters: 1e-08 0 1e-08 0.1 0.8 

 

وزني  RBFمرتبه و تابع اوليه  61های برازش مدل  ها برابر يک است .تعداد تکرار ها و خروجي تعداد ورودی 3در جدول شماره 

و   Radial Basis Learning باشد . تابع يادگيری از نوع  مي   0.01 0.01 0 1 0ی تابع اوليه به ترتيب  ها باشد. پارامتر مي

 های آن صفر است. و پارامتر Topological_Orderروز شده  از نوع تابع ب باشد. مي 1e-08 0 1e-08 0.1 0.8های آن  پارامتر

 

 مدت ها برای دوره كوتاه گيری خطا معيارهای اندازه

MAE 0.017570 
MAPE 212.3518 
MDAPE 132.2106 
SMDAPE 0.01243195 
MASE 1.039319 
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اوليه()واحد  گزيده بخش مربوط به واحد پيش-3جدول     

 تابعخروجی تابععملگر اليه st subnet اريبی عملگر

0.00000 0.00000 i 0 1 Act_Logistic Out_Identity 

 

است . و اين تابع فاقد زير  6ها برابر  باشد . تعداد اليه تابع عملگر از نوع لجستيک و تابع خروجي از نوع هماني مي 3در جدول 

 .باشد شبکه مي

واحد تعريف شده در مدلبخش مربوط به  -61جدول    

no typeName اريبی عملگر نامواحد st عیتقمو  sites تابعخروجی تابععملگر 

1  Input_1 5549.00000 0.00000 i 1,0,0 Act_Identity   

2  Hidden_2_1 0.71520 0.01000 h 1,2,0 Act_RBF_Gaussian   

3  Hidden_2_2 0.00000 0.01000 h 2,2,0 Act_RBF_Gaussian   

4  Hidden_2_3 0.00000 0.01000 h 3,2,0 Act_RBF_Gaussian   

5  Hidden_2_4 0.00000 0.01000 h 4,2,0 Act_RBF_Gaussian   

6  Output_1 0.04393 0.03886  o 1,4,0 Act_Identity Plus Bias   

 

به  .های مختلف نوشته شده است عملگر اريبي ، موقعيت و تابع آن به ترتيب در ستون ،ها برای هر كدام از واحد 61در جدول 

و 1،0،6و موقعيت آن    18331/1و اريبي آن  10838/1مثال خروجي كه در رديف ششم نوشته شده است مقدار عملگر آن   عنوان 

ها به ترتيب بيان شده است . منظور  وزن 1،8،0،0،1های  برای هر كدام از هدف 66در جدول   باشد. تابع عملگر نيز از نوع هماني مي

با استفاده از اين  مدت دوره ميانهابرای  گيری خطا معيارهای اندازه 61های پنهان و خروجي مدل است . در جدول ها اليه از هدف

 مدل نشان داده شده است.

 

-66جدول                                                     -61جدول     بخش مربوط به ارتباط بين واحدهای تعريف شده در مدل  

هامنبع:وزن site هدف  

2  1:5543.21045 

 3  1:3691.02026 

4  1:1852.09351 

5  1: 1.00279 

6  5: 0.00705, 4:-0.00379, 3: 0.00510, 2: 0.00709 

 

 

 

 

 

 

 L-CO-Rمدت )بازده ماهانه سهام( با استفاده از الگوريتم   بيني ميان نمودار  پيش  -1شکل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 مدت ها برای دوره ميان گيری خطا معيارهای اندازه

MAE 0.1588907 
MAPE 408.2568 
MDAPE 269.173 
SMDAPE 0.2444037 
MASE 0.7153902 
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L-CO-Rتكاملیمدتبازدهسهامبااستفادهازالگوريتمهمبینیبلندماریپیشنتايجآ5-3

ه شده است. ئارا  61الي  68ول ادر جد  L-CO-Rتکاملي  بازده سهام با استفاده از الگوريتم هم مدت  بيني بلند نتايج آماری پيش

بيني  نيز پيش 8نشان داده شده است. شکل با استفاده از اين مدل  مدت برای دوره بلند ها خطاگيری  معيارهای اندازه69 در جدول 

 دهد. نشان مي L-CO-Rتکاملي  را با استفاده از الگوريتم هم مدت  بلند

 -68جدول 

 L-CO-Rتکاملي  بازده سهام با استفاده از الگوريتم هم بلندمدتبيني  نتايج آماری پيش

Class: rbf->rsnns 

Number of inputs: 1  

Number of outputs: 1  

Maximal iterations: 10  

Initialization function: RBF_Weights  

Initialization function parameters: 0 1 0 0.01 0.01  

Learning function: RadialBasisLearning  

Learning function parameters: 1e-08 0 1e-08 0.1 0.8  

 RBFمرتبه و تابع اوليه  61های برازش مدل  ها برابر يک است .تعداد تکرار ها و خروجي تعداد ورودی 68در جدول شماره 

و   Radial Basis Learning  باشد . تابع يادگيری از نوع مي   0.01 0.01 0 1 0های تابع اوليه به ترتيب   باشد. پارامتر وزني مي

 های آن صفر است. و پارامتر Topological_Orderباشد. تابع به روز شده  از نوع  مي 1e-08 0 1e-08 0.1 0.8های آن  پارامتر

)واحد اوليه( گزيده بخش مربوط به واحد پيش  - 60جدول     

 

 

است . و اين تابع فاقد  6ها برابر  باشد . تعداد اليه تابع عملگر از نوع لجستيک و تابع خروجي از نوع هماني مي 60در جدول 

 .باشد زير شبکه مي

-60جدول  بخش مربوط به واحد تعريف شده در مدل  

no typeName اريبی عملگر نامواحد st تابعخروجی تابععملگر موقعیت sites 

1  Input_1 2129.00000 0.00000 i 1,0,0 Act_Identity   

2  Hidden_2_1 0.94723 0.01000 h 1,2,0 Act_RBF_Gaussian   

3  Hidden_2_2 0.00000 0.01000 h 2,2,0 Act_RBF_Gaussian   

4  Hidden_2_3 0.00000 0.01000 h 3,2,0 Act_RBF_Gaussian   

5  Hidden_2_4 0.00000 0.01000 h 4,2,0 Act_RBF_Gaussian   

6  Output_1 0.21085 0.11793 o 1,4,0 Act_IdentityPlusBias   

 

های مختلف نوشته شده است به  ها عملگر اريبي ، موقعيت و تابع آن به ترتيب در ستون برای هر كدام از واحد 60در جدول 

  1،0،6و موقعيت آن    66938/1و اريبي آن  16130/1مثال خروجي كه در رديف ششم نوشته شده است مقدار عملگر آن   عنوان 

ها به ترتيب بيان شده است .  وزن 1،8،0،0،1های  برای هر كدام از هدف 61در جدول   باشد. و تابع عملگر نيز از نوع هماني مي

با استفاده از  مدت بلندوره هابرای د گيری خطا معيارهای اندازه 69های پنهان و خروجي مدل است . در جدول ها اليه منظور از هدف

 .اين مدل نشان داده شده است

 تابعخروجی تابععملگر اليه st subnet اريبی عملگر

0.00000 0.00000 i 0 1 Act_Logistic Out_Identity 
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-61جدول    بخش مربوط به ارتباط بين واحدهای تعريف شده در مدل  

 
 
 
 
 
 

      - 69جدول                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 L-CO-Rسهام( با استفاده از الگوريتم   مدت )بازده ساالنه   بيني بلند نمودار  پيش  -8 شکل                             

                       

 مدتبازدهسهامبااستفادهازروشباکسوجنكینسبینیبلندنتايجآماریپیش5-4

 63  ه شده است. در جدولئارا 63در جدول    جنکينسبا استفاده ازروش باكس و بازده سهام  مدت  بيني بلند نتايج آماری پيش

با توجه به  0در شکل  نشان داده شده است.ازروش باكس و جنکينس با استفاده  مدت برای دوره بلند ها گيری خطا معيارهای اندازه

توان نتيجه آن را در  و مي شود اينکه سری زماني ايستا در ميانگين نيست بنابراين با انجام يک عمل تفاضلي سری زماني ايستا مي

تابع خود همبستگي جزئي را به صورت زير نشان نمودار  9و شکل  نمودار تابع خود همبستگي 1شکل  مالحظه نمود. 0شکل 

ورگرسيو و همچنين تبرای قسمت ا ،های سه مشخص است كه مدل آريما با مرتبه 9و شکل  1شکل  دهد. با توجه به نمودارهای مي

مدل مربوطه برازش داده شده و برای  باشد. بهترين مدل مي، 6 با های تفاضلي برابر رامتراميانگين متحرک و پسه برای قسمت 

 كايک بيزی(آ) BIC براساس شاخص های متناظر با يک مرتبه كمتر و يا بيشتر نيز برازش داده شد. ، مدل بررسي صحت مدل ما

مدت است و خروجي و  بيني بلند لذا همين مدل موثرترين مدل برای پيش را دارد.  BIC  كمترين ميزان (8و6و8مدل آريمای )

 .نيز نشان داده شده است 63در جدول  آن ضرايب مدل

هامنبع:وزن site هدف  

2  1:2131.32837 

 3  1:1418.26697 

4  1:709.57965 

5  1: 0.99949 

6  5:-0.02113, 4:-0.00377, 3:-0.06141, 2: 0.09809 

 مدت هابرای دوره بلند گيری خطا معيارهای اندازه

MAE 68.00402 
MAPE 57639.07 
MDAPE 27602.47 
SMDAPE 87192.1 
MASE 0.9731822 
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               های ايستا شده )پس از انجام عمل تفاضلي( نمودار سری زماني داده – 0شکل                   های اصلي نمودار سری زماني داده – 0شکل            

                                              

 

 

 

                       

                                                          نمودار تابع خود همبستگي جزئي  - 9شکل                                                  نمودار تابع خود همبستگي – 1شکل                  

بازدهسهامبااستفادهازروشباکسوجنكینسمدتبینیبلندنتايجآماریپیش-11جدول

 

Series: ra1 

ARIMA (3,1,3)     

Coefficients 

 ar1 ar2 ar3 ma1  ma2 ma3 

 0.1485 0.6833 -0.0998 -0.9615 -0.5914 0.5636 

s.e. 0.1385 0.0826 0.0366 0.1367  0.1438 0.0901 

sigma^2 estimated as 8256:  log likelihood=-12616.5  

AIC=25247   AICc=25247.05   BIC=25286.64 

 مدت  با استفاده از روش باكس و جنکينس دوره بلند ها برای گيری خطا معيارهای اندازه -63جدول 

MAE 54.18098 
MAPE 766.2558 
MDAPE 101.0628 
SMDAPE 257780.6 
MASE 0.7753654 
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مدت در سری بازدهي  مدت و بلند ، ميان مدت بيني كوتاه توان پيش درصد مي 0نتايج  حاكي از اين است كه در سطح خطای 

، يعني مارتينگلي بودن و نيز غيرپذير بودنبيني، پيشنتايج اين مطالعهس  سهام بورس اوراق بهادار تهران مورد تائيد قرار داد. براسا

های فراكتال شود. از اين رو فرضيه بازارهای كارا درباره اين سری رد ميها نيز تاييد شد. بنابراين فرضيه بازار خطي بودن اين سری

 شود.درباره سری بازدهي بورس تاكيد مي

 شنهاداتگیریوارائهپینتیجه-6

تواند با  كند و مي های ديگر عمل مي بهتر از روش  L-CO-Rتکاملي  دهد كه الگوريتم هم های آماری نشان مي نتايج تحليل

تهران  اوراق بهادار  در بازده سهام  بورسمدت  مدت و بلند مدت، ميان های زماني كوتاه استفاده از مقادير واقعي مشخص شده، افق

همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه . نمايد همحاسب ، ماهانه و ساالنه مبتني بر شاخص كل سهام به صورت روزانهبراساس محاسبات 

كند در حاليکه روش  باكس و جنکينس  های ديگر عمل مي بهتر از روش های بلندمدت  برای دوره L-CO-Rتکاملي  الگوريتم هم

توان در قالب تبيين فرآيندی كارا برای ارائه پيشنهاد بر آمده از اين تحقيق را مي های كوتاه مدت عملکرد بهتری دارند. برای دوره

همچنين از سويي، در اين فرآيند به كار بستن  های سری پيچيده و پر نوسان دانست.بيني سازی و پيشای مناسب در مدلشيوه

ها را بهبود ببخشد. از بينيتواند نتايج پيششود نيز مي ميها تائيد  آن زماني بودن برای سری L-CO-Rتکاملي  الگوريتم هم روش

خطي و  های رگرسيوني غيرهای مبتني بر الگوريتم ژنتيک و مدلتوان قابليت مدل، به عنوان پيشنهادی تکنيکي نيز ميسويي ديگر

 بررسي كرد. زماني هایریبيني سخطي در زمينه پيشهای غيرهای فراكتالي را به عنوان اقسام پركاربرد از مدلمدل
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