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 چکيده
 ,CDPAکه بر مبنای چهار روش جدید  این مقاله مدل جدیدی را مطرح می کند

MEPA RST  وGA می باشد تا به بهبود عملکرد پیش بینی بازار سهام بپردازد. 

ر د برای پیش بینی قیمت های سهام کارآمد یبه عنوان روش تکنیکال تحلیل تجزیه و

باشد. مدل هیبریدی پیش بینی کننده قیمت های سهام با استفاده از می سرمایه بازار 

روند  قدقی چندگانه برای پیش بینی تکنیکالشاخص های ترکیب چهار روش ذکر شده و 

 ارائه می شود.بازار سهام 

کارایی مدل مطرح شده بر مبنای دو نوع ارزیابی عملکرد، صحت و درآمد حاصل از سهام 

بورس شرکت برتر  05برای ساله  هفت زمانی یک دوره برای TEPIX در مجموعه داده

به عنوان مجموعه داده آزمایشی می باشد. نتایج تجربی  و محاسبه شدهتهران اوراق بهادار 

، از نقطه نظر دیگرپیش بینی شده  های مدل نشان می دهد که مدل مطرح شده برتر از

دهد که منافع ایجاد شده توسط  دقت بوده و ارزیابی مربوط به سود سرمایه نشان می

 می باشد. دیگراز سه مدل  یشترمدل پیشنهادی ب

، رافنظریه مجموعه  ، قیمت سهام،کالیشاخص های تکن :يديکل واژگان

 .نتروپی کمینهآعی، روش اصل الگوریتم ژنتیک، روش توزیع احتمال تجمّ
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  2 حسين جهانگيرنيا،  1 مجتبی صدیقی

 .رانی، اقم، ی، دانشگاه آزاد اسالمقم واحد ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 1
 .رانی، اقم، یدانشگاه آزاد اسالماستادیار گروه مالی و حسابداری،  2

 

 نام نویسنده مسئول:
 حسين جهانگيرنيا

 تئوري از استفاده با سهام قيمت بينی پيش سازي مدل

 ژنتيک الگوریتم و راف مجموعه
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 مقدمه
بینی روند سهام بپردازیم که این به دلیل فاکتورهای پیچیده ای می باشد که بازارهای در بازار سهام، بسیار مشکل می باشد تا به پیش 

سهام و روابط غیر خطی را تحت تاثیر قرار داده که در بین دوره های متفاوتی از قیمت سهام مد نظر قرار می گیرد. روش های پیش بینی 

 [1,2]پردازد. کار گرفته شده است تا به پیش بینی قیمت سهام به بیشماری ب

به عنوان یکی از روش های تحلیلی مهمی می باشد که توسط سرمایه گذاران برای  تکنیکالدر حوزه پیش بینی بازار سهام، روش تحلیل 

ن  بردبه منظور باال تکنیکال گرفتن تصمیمات سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد، و بسیاری از محققان تمرکز خود را بر روی تحلیل

دارای قابلیت پیش بینی مسیر قیمت های آینده با بررسی داده های  تکنیکالسود سرمایه گذاری شان قرار می دهند. عالوه بر این روش تحلیل 

بر این فرض می باشد که قیمت سهام و مقدار آن به عنوان  تکنیکال بازاری در گذشته، به ویژه قیمت سهام و مقدار آن می باشد. روش تحلیل

فاکتور مهم در تعیین مسیر آینده در رفتار سهام خاص یا بازار و شاخص های فنی که حاصل فرمول های ریاضی بر مبنای قیمت سهام و دو 

عیین ن ها برای تآمقدار آن می باشد، که می تواند برای پیش بینی نوسانات قیمت و همچنین ایجاد داده برای سرمایه گذاران، و توانمند ساختن 

 [5-3]کار گرفته شود. ه ی خرید یا فروش سهام بزمان بند

، بسیاری از مدل های پیش بینی عددی متعارف توسط محققان مالی مطرح شده است که شامل مدل کالیعالوه بر روش های تحلیل تکن

ورگرسیو بولراسلو، مدل میانگین متحرک ات ARCH (GARCH)(، مدل عمومی ARCHناهماهنگی پراکنش مشروط اتورگرسیو انگل )

(ARMA)  باکس و جنکین، و مدل میانگین متحرک یکپارچه اتورگرسیو(ARIMA)  .[8-6]می باشند 

در دهه های اخیر، بسیاری از محققان از روش های دیگری برای پیش بینی مالی استفاده می کنند: که شامل الگوریتم های هوش مصنوعی 

اده از شبکه های عصبی، سیستم پیش بینی را برای بازار سهام ایجاد کرده اند. نیکولوپولوس می باشد، کینوتو و همکارانش با استف 1995در سال 

و فلراس به ادغام الگوریتم های ژنتیک و شبکه عصبی برای ایجاد یک سیستم کارشناسی هیبریدی برای تصمیمات سرمایه گذاری پرداخته اند. 

ظر قرار دادن گسسته سازی و تعیین میزان ارتباط برای شبکه های عصبی مصنوعی به کیم و هان یک روش الگوریتم ژنتیک را به منظور مد ن

منظور پیش بینی شاخص قیمت سهام مطرح کرده اند. هارنگ و یو یک شبکه عصبی توسعه پسین را برای ایجاد روابط فازی در سری زمانی 

بکه عصبی  و مدل سری زمانی برای پیش بینی فراریت شاخص قیمت کار گرفته اند. رو به ادغام شه فازی برای پیش بینی قیمت های سهام ب

 [14-9]سهام پرداخته است. 

( تحلیلگران بازار 1از تحقیقاتی که در باال مطرح شده است، به هر حال سه مانع در روش های پیش بینی و مدل ها مد نظر قرار می گیرد:

یش بینی روند بازار سهام بر مبنای تجربه شخصی شان بکار می گیرند، که منجر به سهام  و مدیران سرمایه شاخص های فنی مختلفی را برای پ

( در ارتباط با اکثر روش های آماری، فرضیاتی در ارتباط با متغیرهای بکارگرفته شده در 2قضاوت های نادرست عالئم موجود در بازار می گردد. 

( شبکه های عصبی مصنوعی 3یی بکارگرفته شود که توزیع آمار را دنبال نمی کنند.  و تحلیل ها وجود دارد، که نمی تواند برای مجموعه داده ها

 [15,16]به عنوان روش جعبه سیاه می باشند، و قوانین حاصل شده از ان ها به آسانی قابل درک نمی باشد. 

تا بر روی موانعی که شامل مدل های برای بهبود مدل های پیش بینی گذشته، یک مدل اصالح شده می بایست دارای این قابلیت باشد 

ن این یقبلی می باشد؛ غلبه کرده و می بایست روش های مناسبی را ارائه دهد که به اسانی توسط سرمایه گذار مورد استفاده قرار می گیرد. بنابرا

کرده و چهار روش جدید را در مقاله یک مدل پیش بینی کننده هیبریدی را برای اصالح روش های گذشته در پیش بینی قیمت سهام مطرح 

)روش توزیع  CPDA( استفاده از 2( انتخاب شاخص های فنی ضروری با استفاده از ماتریس همبستگی؛ 1پیش بینی مراحل ایجاد می کند: 

 )روش اصولی انتروپی حداقل برای تشخیص مختصه های شرطی( و خصوصیات تصمیم گیری ) نوسانات قیمت MEPAاحتمال جمع پذیر( و 

 بکارگیری الگوریتم های ژنتیک (4کارگیری نظریه مجموعه ها برای ایجاد قوانینی حاصل از ارزش های زبانی شاخص های فنی؛ و ه ب (3روزانه(؛ 

(GAs ) .[17] برای اصالح قوانین حاصل شده برای بهبود دقت پیش بینی و سود سهام 

کار می ه بر مبنای پایگاه داده آزمایشی ب را ) شاخص سهام و قیمت سهام مجزا(تجربی، این مقاله دو نوع از پایگاه داده سهام  لحاظاز 

 گیرد. با تطبیق مدل، می توان نشان داد که مراحل اصالحی در بهبود دقت پیش بینی موثر بوده و بر مبنای شواهد، یک سرمایه گذار و تحلیل

 کار گیرد.ه ی بهبود مدل ها و ابزارهای پیش بینی، بگر سهام می تواند مراحل اصالحی مطرح شده را در این مقاله برا

  

 استراتژي اجزاي مختلف مدل. 1
این بخش به مرور فعالیت های مربوطه برای تحلیل فنی، روش توزیع احتمال جمع پذیر، روش اصلی انتروپی حداقل، مجموعه نظریه ها، 

 و الگوریتم های ژنتیک می پردازد. 
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 تکنيکالتحليل  1-1
تالشی به منظور پیش بینی جا به جایی قیمت سهام آینده با تجزیه و تحلیل توالی گذشته از قیمت های سهام می باشد.  کنیکالتتحلیل 

ان تکیه ای بر روی نمودارها داشته و به دنبال پیکره بندی خاصی می باشد که به نظر می رسد دارای ارزش پیش بینی باشد. تحلیل گران 

ان شناسی سرمایه گذار قرار می دهند، که واکنش های معمول سرمایه گذار را نسبت به شکل گیری قیمت خاص و جا تمرکزشان را بر روی رو

 به جایی های قیمت برای تحلیل نوسانات بازار سهام، نشان می دهند. قیمتی که سرمایه گذاران تمایل دارند خرید و فروش انجام دهند بستگی

مفهوم بسیار مهم می باشد که متقاضیان بازار رشد اینده را پیش بینی کرده و اقدامات به موقعی انجام می  به انتظارات فردی دارد. درک این

مایه به منظور بهبود منافع سر تکنیکالدهند که منجر به جا به جایی قیمت می گردد. از این رو بسیاری از محققان تمرکزشان را بر روی تحلیل 

 [18,19] گذاری انجام می دهند.

 

 (CDPA)روش توزیع احتمالی جمع پذیر 1-2

دهد. نظریه احتمال روش  احتمال اشاره ای به بررسی تصادفی بودن و عدم قطعیت دارد. در هر شرایط، یکی از چند احتمال روی می

اصله خط حقیقی به صورت فروی  باشد. چون توزیع احتمال بر هایی را برای تعیین شانس، احتماالت، ایجاد کرده که مرتبط به نتایج مختلف می

کامال توسط  Xمی باشد. توزیع احتمال متغیرهای تصادفی با مقدار حقیقی   میباشد، بنابراین [p(a, bنیم باز 

 [20] : توسط فرمول زیر بدست می آید Xهر  X ،CDFگردد. برای هر عدد  مشخص می (CDF)توزیع جمع پذیر  تابع

 
با  Fمی پذیرد.  xمقداری کمتر یا برابر با  Xمی باشد که متغیر تصادفی  (p)ان دهنده احتمال که در این فرمول بخش سمت راست نش

حروف کوچک که تابع چگالی احتمال و تابع  fحرف بزرگ برای نشان دادن تابع توزیع جمع پذیر مورد استفاده قرار می گیرد که در مقایسه با  

 [21,22]به صورت زیر تعریف می گردد:  fاز نقطه نظر تابع چگالی احتمال  xیا  CDF مقدار احتمال را نشان می دهد، قرار می گیرد.

 
محاسبه می شود، به صورتی  pبا مد نظر قرار گرفتن احتماالت نظری به نظیر در  و  نرمال توسط پارامترهای  CDFمعکوس 

استاندارد به صورت  CDFتابع معکوس استاندارد از نقطه نظر  نشان دهنده انحراف معیار داده می باشد. نشان دهنده میانگین و  که 

 [23,24] :زیر تعریف می گردد

 
 که 

 
 احتمال جمع پذیر توزیع نرمال برای تعیین فواصل مورد استفاده قرار می گیرد.

 

  (MEPA)روش اصلی انتروپی حداقل  1-3
پایگاه داده مورد نظر می باشد. انتروپی توزیع احتمال بر مبنای اندازه  هدف تجزیه و تحلیل انتروپی حداقل تعیین محتوای اطالعاتی در

قاط نگیری مبهم بودن توزیع می باشد. برای تقسیم کردن داده به تابع عضویت، ایجاد نقاط تقطیع شده بین مجموعه داده ها مورد نیاز می باشد. 

می گیرد؛ سپس مراحل قطعه بندی را با تقسیم کردن ان به دو دسته آغاز قطعه بندی شده از طریق روش گزینش حداقل انتروپی مد نظر قرار 

داده به  هکنید. بنابراین، پارتیشن بندی تکراری با توجه به مقدار محاسبه نقاط تقسیم شده این امکان را به ما می دهد تا به پارتیشن بندی پایگا

در مشکالت مرتبط به پیش بینی مورد استفاده قرار گرفته است.  MEPAتعدادی از مجموعه های فازی بپردازیم. در سال های اخیر، 
[25,25,26] 

 و  x,x]1 [ مد نظر قرار می گیرد. معادله انتروپی برای مناطق  2xو  1x فرض کنید مقدار نقطه تقسیم برای نمونه هایی در محدوده بین

]2[x,x  نوشته شده، و نشان دهنده اولین منطقهp  و دومین منطقهq باشد. انتروپی هر مقدار  میx [27,28]: به صورت زیر نوشته می شود 

 

 
 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(0)  
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 که 

 
 

 
 

می  x,x1[x+2 [و x]x]1,x1+به ترتیب در منطقه  kبر مبنای احتماالت شرطی می باشند که نمونه  kq(x)و  kp (x)و به ترتیبی که

 [29,30] می باشند.   x,x1[x+2 [و  x]x] 1,x1+به ترتیب در منطقه بر مبنای احتماالتی می باشد که تمام نمونه ها  q(x)و  p(x) باشد، و

 
 

و  و  و  که جداقل انتروپی را نشان می دهد بر مبنای مقدار بهینه هر بخش می باشد. تخمین انتروپی  xمقدار 

 [31] .به صورت زیر محاسبه می گردد 

 

 

 

 

 
 

می  1,x1[x[x+تعداد کل نمونه های واقع در  n(x) است، x]x] 1,x1+می باشد که واقع در  k تعداد نمونه دسته nk(x) که در این فرمول

 x,x1[x+2 [تعداد کل نمونه هایی می باشد که واقع در  N(x)بوده،   x]x,x1+2 [می باشد که واقع در  kتعداد نمونه های دسته  Nk(x) باشد.

 [32,33] می باشد.  x1[x,2[تعداد کل نمونه ها در  nاست و 

 

 نظریه مجموعه ها 1-4
در پیش بینی های مالی و اقتصادی  RSTمطرح شده است. در سال های اخیر  1992توسط پاواک در سال  (RST)نظریه مجموعه ها 

رضیه می بر مبنای این ف RSTبرای کشف قوانین تجارت استفاده می کنند. مفهوم  RSTمورد استفاده قرار گرفته اند. بسیاری از محققان از 

باشد که با مد نظر قرار دادن اهداف مربوطه موضوع بحث، بعضی از اهداف اطالعاتی مشخص شده توسط اطالعات مشابه از نقطه نظر اطالعات 

در دسترس مرتبط به ان ها غیرقابل تشخیص می باشد. هر مجموعه از تمام اهداف غیر قابل تشخیص بر مبنای مجموعه اولیه ای می باشد و 

عاتی را در مورد این بحث ها شکل می دهند. هر واحد از مجموعه های مقدماتی به نام مجموعه مشخصی می باشد؛ در غیر اینصورت این اطال

 مجموعه به صورت ناهنجار می باشد.

باشد.  با در نظر گرفتن این مجموعه های ناهنجار، زوجی از این مجموعه های دقیق، به نام تخمین سطح باال یا سطح پایین می

از مجموعه ناهنجار، مرتبط به یکدیگر می باشند. تخمین سطح پایین شامل تمام  و  

 .اهدافی می باشد که مطمئنا به آن مجموعه تعلق دارد، و تخمین سطح باال شامل تمام اهدافی می باشد که احتماال به ان مجموعه تعلق دارند

ی می باشند که متعلق به مجموعه هستند. تفاوت بین تخمین باال و پایین منطقه کرانی تفاوت بین تخیمنی پایین و باال شامل تمام اهداف

ناهنجار ) یا به سختی قابل تعریف(  Bبه  ، با توجه به اطالعات مربوطXمجموعه ناهنجار را می سازد. مجموعه  

 [34,35]نشان داده شده است.  1ل می باشد، اگر منطقه کران غیر تهی باشد. مفهوم اصلی در مجموعه های ناهنجار در شک

RST  به عنوان مجموعه ای از روش استدالل منطقی می باشد که برای تجزیه و تحلیل سیستم های اطالعاتی مورد استفاده قرار می

تعریف می گردد، که در  صمیم گیری مد نظر قرار می گیرد، که به صورت تگیرد. سیستم اطالعاتی به عنوان یک جدول 

به عنوان دو مجموعه از مشخصه ها  به عنوان مجموعه ای از مشخصه اولیه می باشد، و  Aعنوان موضوع بحث می باشد.  به Uان 

(6)  

(7)  

(9)  
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به عنوان مشخصه تصمیم  Dبه عنوان مشخصه مشروط و  C، که در این فرمول و  می باشند، با این فرض که 

 [36,37,38]می باشد.  Bبر  Xن به نام کیفیت تخمین می باشد.  اندازه گیری برای توصیف نادرستی طبقه بندی تخمی

 

 
 مفهوم اصلی مجموعه هاي ناهنجار .1شکل 

 

 را بکار می گیرد:  Bتقسیم می شوند، که مشخصه  Xآن نشان دهنده درصد اهدافی می باشد که به طور صحیح به دسته 

 
 ر اینصورت ناپایدار است. باشد، به این ترتیب جدول تصمیم گیری پایدار می باشد؛ در غی اگر

کاهش نسبت می باشد که در آن مجموعه کاهش یانتروپیه ای از نسبت ها، کیفیت مشابهی را از مجموعه  RSTیک مسئله مهم در 

تعریف می  RED(B)که توسط  Aاز  Bتخمین ها ایجاد می کنند. دو مفهوم بنیادین در ارتباط با این کاهش مشخصه وجود دارد. کاهش 

ایجاد  Aبه عنوان مشخصه کل  Bمی باشد، که کیفیت مشابهی از تخمین اهداف را در دسته های اولیه  Aبه عنوان زیرمجموعه حداقل  گردد،

می باشد، که بدون برهم زدن قابلیت برای دسته بندی اهداف در دسته مقدماتی  A(، به عنوان بخش مهم Bف هسته )Aاز  Bمی کند. هسته 

B [39]ود. آن فصل مشترک تمام کاهش ها می باشد. کنار گذاشته نمی ش 

 
با استفاده از الگوریتم کاهشی، قوانین از طریق تعیین مقدار مشخصه تصمیم گیری بر مبنای مقادیر نسبت داده شده شرطی مد نظر قرار 

جدول تصمیم گیری در این بررسی مد نظر و سپس در قالب تصمیم گیری نشان داده می شوند. مفهوم  IFمی گیرند. بنابراین قوانین در شرایط 

 [40,41]قرار می گیرد تا قوانینی را از روابط فازی ایجاد کند، که قوانین را برای نتایج پیش بینی بهتر ایجاد می کند. 

 

 الگوریتم هاي ژنتيک 1-5

به عنوان  GAsبسط پیدا کرد.  1999مطرح شد و توسط گولدبرگ در سال  1970توسط هالند در سال   (GAs)الگوریتم های ژنتیک 

الگوریتم های جستجو می باشند که از طریق ارزیابی تحریک شده و در جستجو برای بهینه سازی کلی به منظور کاربردهای زیاد بکار گرفته 

به رمزگذاری راه حل  به طور موفقیت امیزی در پیش بینی های مالی و اقتصادی بکار گرفته شدند. این الگوریتم ها GAsشدند. عالوه بر این 

های بلقوه برای مشکالت خاص در ساختار داده به شکل کروموزوم پرداخته  و ترکیب مجدد اپراتورها را در این ساختارها برای حفظ اطالعات 

 [45-42] مد نظر قرار می گیرد. پژوهشدر مدل مطرح شده، بر مبنای گفته های گولدبرگ برای این  GAsمهم بکار می گیرند. مراحل 

 

 پيشنهاديمدل  1-6
نشان داده شده است که به ادغام چهار روش  2شکل  پیشنهادی در بر مبنای مفاهیم مطرح شده در باال، چارچوب کلی مدل هیبریدی

( در مراحل پیش بینی پرداخته و سه فاز اصلی را که در زیر بیان شده ) شامل GAsو  CPDA, MEPA, RSTداده کاوی جدید ) همانند 

 له( مد نظر قرار می دهد. مرح
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 . چارچوب مدل پيشنهادي2شکل 

 

 برای شرح مدل مطرح شده، هر مرحله از مدل مطرح شده به صورت زیر توصیف می گردد:

 : تبدیل داده و انتخاب شاخص های فنی ضروری1مرحله 

 16و نوسانات قیمت روز بعد، که در معادله در این مرحله، شاخص های فنی بر مبنای مختصات شرایط مورد استفاده قرار می گیرند، 

تعریف شده است، بر مبنای مشخصات تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد. شاخص های فنی حاصل از پنج کمیت اصلی می باشد ) قیمت 

 اغازین، باالترین قیمت، پایین ترین قیمت، قیمت نهایی، حجم تجارت(
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 RST. ایجاد قوانين توسط 3شکل 
 

بکار  RST (LEM2) [38,53]این روش مجموعه ابزارهایی را بر مبنای  را نشان می دهد. RSTایجاد قوانین بر مبنای مراحل  3کل ش

رزش ا می گیرد، تا به استخراج قوانین فازهای از پیش پردازش شده از مجموعه داده ذخیره زبانی استخراج کرده و به انتخاب قوانین استخراجی با

 [48-46] بپردازد. GAبه صورت جمعیت اولیه برای عملیات  حمایتی باال
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 GA. بهبود دقت و منافع حاصل از سهام توسط عمليات 4شکل 
 

برای اصالح قوانین استخراج شده  GAاین روش از  را نشان می دهد. GAدقت و بهبود منافع حاصل از سهام توسط  مراحل 4شکل 

 د دقت در رده بندی و منافع حاصل از سهام می گردد. استفاده می کند، بنابراین باعث بهبو

به منظور انتخاب این شاخص های فنی ضروری بر مبنای مشخصات شرایط که در سطح باالیی مرتبط به نوسانات قیمت روز بعد می باشد، 

 ماتریس همبستگی به کار گرفته می شود تا شاخص های ضروری را از چند شاخص رایج انتخاب کند.

 (t+1) آغازی قیمت –( t+1( = قیمت نهایی )t+1قیمت روزانه ) نوسان

 

 MEPAو  CPDA: کسستگی داده توسط 2مرحله 

برای تفکیک  MEPAکار گرفته می شود تا به تفکیک نوسان قیمت روز بعد ) مشخصه تصمیم( بپردازد، و ه ب CPDAدر این مرحله، 

قرار می گیرد. چون نوسان قیمت در بازار سهام و منافع حاصل از سهام به دقت  شاخص های ضروری ) خصوصیات فنی مشروط( مورد استفاده

به عنوان روش مناسبی برای تفکیک داده قیمت سهام می باشد. در این مدل، نوسان قیمت روز بعد،  CPDA توزیع نرمال را دنبال می کند،

این به منظور پارتیشن بندی موضوع هر شاخص فنی مهم بر مبنای توسط سه ارزش زبانی تعریف می گردد: باال، متوسط، پایین. عالوه بر 

برای تشخیص خصوصیات شرایط استفاده می کند. خصوصیات دسته بندی شده به عنوان یک مرحله  MEPAخصوصیات داده، این مرحله از 

 ایگاه داده کاهش یانتروپیه و ساده می گردد.بوده، و توسط این مرحله، ابعاد اطالعاتی مربوط به پ RSTمهم برای مراحل داده کاوی به ویژه 

به عنوان پایگاه داده آزمایشی،  TSMCاصطالح زبانی می پردازیم، زیرا با استفاده از  10در این مقاله، ما به تفکیک هر شرایط با استفاده از 

قرار می  7و  3، 2مقایسه با اصطالحات زبانی   اصطالح زبانی به بهترین وجه به اجرا در می آید که د 10صحت مدل مطرح شده با استفاده از 

 [49,50]گیرد. 
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 RST: ایجاد قوانین توسط 3مرحله 

ستخراج شده به برای استخراج قوانین از مجموعه داده های ذخیره شده آموزشی استفاده می کند. قوانین ا RSTاین مرحله از الگوریتم 

 شکل شرطی با توجه به ارزش شرایطی خاص و ارزش مشخصات تصمیم گیری می باشند که به صورت زیر است: 
 

 صحت مدل مطرح شده با اصطالحات زبانی مشخصات شرطی .1جدول 
 

 TEPIXصحت مدل مطرح شده با اصطالحات زبانی مختلف مشخصات شرطی براي   .2جدول 
 

 دوره های زبانی مشخصه تصمیم گیری
 10 7 3 2 دوره زبانی مشخصه شرطی

 577 5769 5763 57472 باال، شکست، پایین

 

 و با در نظر گرفتن حجم، به این ترتیب داریم   RSI=L8 اگر

) کم و بیش باال(، به  L9) متوسط( باشد، و ارزش زیانی حجم برابر با  L8به صورت  RSIبیا ن می کند که اگر ارزش زبانی  این قانون

 این ترتیب نوسان قیمت روز بعد باال می باشد. 

 

 GA. افزایش صحت و منافع حاصل از سهام توسط 4مرحله 

برای بهبود دقت پیش بینی و منافع حاصل از سهام  3از مرحله  RSTط برای اصالح قوانین استخراج شده توس  GAاین مرحله از 

 استفاده می کند. 

 

 : محاسبه منافع0مرحله 

در پیش بینی قیمت سهام می پردازد. روش استنباطی بر مبنای  4این مرحله به محاسبه منافع حاصل از سهام با استفاده از قوانین مرحله 

 ر شرح داده می شود: قوانین اصالح شده در الگوریتم زی
 

 ساختار کروموزوم ها براي مدل طرح شده. 3جدول 
 

 F1 F2 … 1-nF nF ndDPF نام ویژگی

 3-1 15-0 15-0 … 15-0 15-0 ارزش کدگذاری
 

 الگوریتم ژنتيکپارامتر  اتتنظيم. 4جدول 
 

 1555 اندازه جمعیت

 155 تعداد نسل ها

 یکد گذار حیروش صح روش ارزش دهی

 572 یتدرصد ال

 انتخاب مسابقات روش گزینش

 کنواختیمتقاطع  روش متقاطع

 5759 نسبت متقاطع

 جهش تک نقطه روش جهش

 5750 نسبت جهش

 

 
 

 دوره های زبانی مشخصه تصمیم گیری
 10 7 3 2 دوره زبانی مشخصه شرطی

 5769 5761 57450 57322 باال، شکست، پایین

(10) 
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 : ارزیابی و مقایسه.6مرحله 

حله این مر در این مرحله، برای ارزیابی دقیق عملکرد پیش بینی، صحت و منافع حاصل از سهام بر مبنای شاخص عملکردی می باشند.

 به محاسبه منافع بر مبنای سه استراتژی اقتصادی باال پرداخته و به محاسبه منافع حاصل از سهام تمام معامالت می پردازد. صحت مدل داده

 [51,52]تعریف می گردد.  25کاوی در معادله 

 
 

 i(t( : نوسان قیمت واقعیی می شود، مجموعه ای از نمونه داده می باشد که توسط مدل پیشنهادی دست بند Tکه در اینجا 

، L)2(، متوسطL)3(به عنوان دسته بندی هر نمونه داده در ارتباط با نوسان قیمت واقعی بوده که به عنوان یکی از مقادیر زبانی می باشد، باال 

  توسط مدل پیشنهادی می پردازد. itمنافع دسته بندی نمونه داده  i(t(؛  و به تنظیم L)1(و پایین

 

 مدل ارزیابی و اعتبار سنجی. 3
( پیش بینی ارزیابی دقیق: که دقت مدل پیشنهادی را 1برای تایید مدل پیشنهادی، این بخش دو نوع ارزیابی عملکرد را انجام می دهد: 

یا  RSTستفاده می کند، ایجاد کرده و دو مدل مقایسه ای دیگر را نیز ایجاد می کند.، که تنها از یک روش داده کاوی ا 25بر مبنای معادله 

GAکه پیش بینی هایی را تحت شرایط از پیش پردازش شده بر مبنای مدل مورد نظر می پردازد؛ ، 

ایجاد کرده و سه مدل مقایسه ای دیگر را نیز مد نظر قرار می  19و  19( ارزیابی منافع حاصل از سهام: سود سهام را بر مبنای معادله 2و 

 ، می باشند. GAو  RSTداشت، دهد: که شامل خرید و نگه

 بر مبنای پایگاه داده آزمایشی انتخاب می گردد. 1396تا  1395 سال، از  TEPIXساله از شاخص سهام  هفتدر این بررسی، دوره 

نشان می دهد که مدل پیشنهادی  آن فهرست شده اند و مقایسه  0و مدل پیشنهادی( در جدول  RST, GAsصحت این سه مدل  )

 می باشد.  دیگرلکرد بهتری نسبت به دو مدل دارای عم
 

 (TEPIX) ها مدل دقت بينمقایسه . 5جدول 
 

 مدل پیشنهادی الگوریتم ژنتیک راف یهامجموعه یتئور سال

1395 57712 57621 57765 

1391 57699 57626 57722 

1392 57092 57024 57613 

1393 57004 57001 57650 

1394 57023 57052 57045 

1390 57019 57492 57094 

1396 57014 57053 57066 
 

 مقایسه سود سهام براي چهار مدل. 6جدول 
 

 مدل پیشنهادی الگوریتم ژنتیک راف یهامجموعه یتئور استراتژی خرید و فروش سال

1395 357240- 007317 997270 13070 

1391 247713- 9979 12072 19477 

1392 6773 153774 136721 10479 

1393 24737 727361 997914 607350 

(16) 
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1394 107271- 337330 607214 777014 

1390 247735 477301 697279 997366 

1396 127105- 367291 097624 937247 

 

نشان داده شده است، مشخص است که مدل پیشنهادی برتر از سه مدل دیگر در هر  6با استفاده از مقایسه سود سهام که در جدول 

 طیشرا نیدهد که بدتر یعملکرد نشان م یابیبوده ارز یدینوسان شد یدارا 1393در سال  TEPIX می باشد. 1393جز سال ه له از تست بمرح

است ارزیابی مربوط به سود سهام به اثبات عملکرد برجسته مدل پیشنهادی می  وستهیبه وقوع پ 1393سال   یبرا یشنهادیدر مورد مدل پ

 پردازد.
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 ينتيجه گير
می باشد، تا به  (GAو  CDPA, MEPA RSTهیبریدی جدیدی را مطرح می کند، که بر مبنای چهار روش جدید )این مقاله مدل 

دف ه بهبود عملکرد پیش بینی بازار سهام بپردازد. با استفاده از داده ارزیابی عملکرد در بخش باال، می توانیم به این نتیجه گیری برسیم که

 ه بر این با بررسی دقیق داده عملیاتی، می توانیم ثابت کنیم که مدل پیشنهادی سود سهام مثبتی رااصلی این مقاله حاصل شده است. عالو

 RSTادغام  ی قیمت صحیح در بازار سهام دارد.به توانایی استثنایی مدل پیشنهادی برای مد نظر قرار دادن الگو شواهد اشاره حاصل می کند.

در فرایند پیش بینی تاثیر مثبتی را ایجاد کرده، و عملکرد مدل را باالتر می برد. با انجام این بررسی، دو مزیت برای مدل پیشنهادی  GAو 

می  RST( مدل پیشنهادی می تواند قواعد قابل درک و منطقی تری را ایجاد کند، زیرا قوانین شرطی ایجاد شده توسط 1حاصل می شود: 

( مدل پیشنهادی می تواند برای سرمایه گذاران سهام پیشنهادات هدفمندی را به منظور 2زی جنبه کیفی دانش بشری بپردازد؛ و تواند به مدلسا

  تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بازار سهام ایجاد کند، زیرا مدل پیشنهادی قوانین پیش بینی شده ای را بر مبنای داده های سهام عینی

 نی انسان ایجاد کند.نسبت به قضاوت ذه
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