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GMDH
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خانم ندا ملکوتی -حوزه هیأت مدیره

«بخش نخست»
چکیده
شناسـایی سـاختار یـك فرآینـد در پیشبینـی،
کنتـرل ،تجزیـه و تحلیل و ارزیابـی آن امری حیاتی
اسـت .در اقتصـاد کان ،تأثیـر عواملـی همچـون:
سیاسـت ،خطمشـي شـرکتها ،شـرایط اقتصـادي،
انتظـار سـرمایهگذاران در تغییـرات بـازار ،نیـاز بـه
یـك مدلسـازی صحیـح ،سـازمانیافته و دارای
قـدرت ،صحـت پیشبینـی را بـه یـك ضـرورت
اجتنـاب ناپذیـر بدل میکنـد .در این بیـن ،عملکرد
روشهـای سـنتی پیشبینـی از قبیـل :سـریزمانی
و روشهـای تکنیکـی آمـاری ،بـا تردیدهایـی بـرای
پیشبینـی دقیـق رفتار پویـا (دینامیکـی) در فرآیند
مواجـه گردیـده و روشهـای نوینـی هماننـد :روش
ـ » ،توانایـی بالقـ ّوه
ـ
« ـ
خوبـی از خـود نشـان داده و کاربردهـای فراوانـی
یافتهانـد .ایـن مقالـه بـا هـدف بررسـی مدلهـای
شـبکه عصبـی مصنوعـی بـا رویکـرد خـاص بـه
مـدل « »GMDHتأکیـدی بـر اسـتفاده از ایـن
مـدل در پیشبینیهـای غیرخطـی و قـدرت مـدل
« »GMDHاسـت کـه بهعنـوان یك ابـزار مدیریتی

قـوی بـه مدیـران ،اقتصاددانـان ،سـهامداران و
سـرمایهگذاران در تصمیمسـازی یـاری میرسـاند.
پیشبینی ،شبکه عصبی مصنوعی،
ا
مدل«.»GMDH
مقدمه
بانـك ،بهعنـوان یـك نهـاد بنیادیـن اقتصـادی،
نیازمنـد بررسـی رشـد اقتصـادی مـداوم و پایـدار
عملکـرد خـود اسـت کـه در هـر اقتصادی مسـتلزم
تجهیـز و تخصیـص بهینـه منابـع اسـت (مهـرآرا
و همـکاران .)1388 ،بارزتریـن ویژگـي مسـائل
شـدت تحتتأثیـر
اقتصـادي ایـن اسـت کـه به ّ
مسـائل اجتماعـي ،سیاسـي و فرهنگـي هسـتند و
پارامترهـاي آنهـا ناشـناخته اسـت و بـا روشهـاي
کمي بهسـختي قابـل انـدازه گیري هسـتند ،به نظر
ميرسـد کـه روشهـاي مناسـب ،صحیـح و متکـي
بـه اصـول علمـي در بررسـی ابعـاد بازارهـای مالی و
سـرمایهای الزم اسـت.
در ایـن بیـن ،پیشبینی یکـی از تمایـات الیتناهی
بشـر نیـز بهعنـوان یکـی از عناصـر کلیـدی
تصمیمگیریهـای اقتصـادی ،پیشآمدهـای آینـده

را بـا هـدف کاهـش ریسـك تخمیـن میزنـد .در
حـال حاضـر ،ظرافتهـای موجـود در صحـت
پیشبینــی علمــی ،ســرعت ،انعـطافپــذیری و
شبیهسـازی مدنظـر آنانـی اسـت کـه بهدنبـال
دسـتیابی بـه اهـداف تعالـی در جهـان رقابتـی،
حداکثـر کـردن سـرمایه ،بیشـینه نمـودن بـازده و
اجـرای اسـتراتژیهای برد-بـرد در تجارت هسـتند.
وجـود خطـای پیشبینـی در بهکارگیـری مدلهای
مختلـف ،طبیعـی بـوده و بهطبـع مدلـی ارجـح
اسـت کـه از میـزان خطـای پیشبینـی کمتـری
برخـوردار باشـد .از ایـن رو ،یـك مـدل پیشبینـی
هوشـمند و مناسـب کـه باعـث تخصیـص بهینـه
منابـع و در نتیجـه ،افزایـش کارآیـی در ایـن بـازار
شـود را محـرز مینمایـد .امـروزه همزمـان بـا
افزایـش کارآیـي الگوریتـم هوشـمند در تحلیـل
دادههـا ،طبقهبندي و اسـتخراج ویژگـي و همچنین
شناسـایي نظامهـا و الگوهـا ،مـوارد اسـتفاده ایـن
الگوریتمهـا در شـاخههاي مختلـف علـوم ،بهویـژه
اقتصـاد و مدیریـت ،رو بـه گسـترش اسـت .یکـي
از پرکاربردتریـن انـواع الگوریتمهـاي هوشـمند،
1- Group Method of Data Handeling

ـ
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شـبکههاي عصبـي مصنوعي هسـتند .سیسـتمهاي
مبتنـي بـر شـبکههاي عصبـي ،بهعلّـت دارا بـودن
خصوصیاتـي مثـل هـم گرایـي سـریع ،پیادهسـازي
آسـان الگوریتـم ،چـه از لحـاظ نرمافـزاري و چـه از
لحـاظ سـختافزاري و نیـز قابلیتهاي گسـترده در
یادگیـري ،حـوزه کاربـرد وسـیعي یافتهانـد .مـدل
شـبکه عصبـی مصنوعـی گرتهبـرداری شـده از
سیسـتم عصبـی انسـان ،یکـی از ابزارهـای جـذاب
قـرن حاضـر بـرای شناسـایی الیههـای پنهـان
در بررسـی رفتـار دینامیـك در علـوم اقتصـادی،
بـوم شناسـی و سیسـتم هـای مهندسـی اسـت کـه
بهطـور عمـوم ،پیچیـده هسـتند و در اطاعـات
پایهای محدودیت دارنــد ،ضــمن ایـنکــه قانــون
طبـیـعـــی پیشبیــنی ایـــن علــوم ،پـــردازش
الیههــای پنهــانی و ســازوکار اسـتنتاجی آنهـا
اسـت)L.Anastasakis & N. Mort( .
بـا توجه بـه حساسـیت انتخـاب روش پیشبینی در
حـوزه مالـی ،بهدنبـال شـبکه عصبـی خودسـازمانی
بـوده کـه عـاوه بـر اینکـه بـا هوشـمندی بـر
رویدادهـای ورودی از نظـر کمـی و کیفـی آن،
تصمیمسـازی میکنـد ،الیههـای ناشـناخته
ارتباطـی را نیـز درسـت محـك زده و از همیـن رو،
صحـت پیشبینـی را با توجه بـه اعتبار نرونسـازی
در شـبکه عصبی مصنوعی با متغیرهای اسـتنتاجی،
بـاال میبـرد.
بانكهـا ،بادرنـگ در ابعـاد متنوعـی نیازمنـد
پیشبینـی درسـت و صحیـح ،بـا در نظـر گرفتـن
متغیرهـای دینامیکـی و الیههـای پنهانـی هسـتند.
مـدل « »GMDHروش ابتـکاری خودسـازمانی
اسـت کـه در اسـتفاده از متغیرهـای مؤثـر و
ارزشـی ،پیشبینـی صحیحتـری بـرای مدلهـای
پیچیـده اقتصـادی ارائـه میکنـد .بنابرایـن از ایـن
مـدل میتـوان در مسـائل حیاتـی بانـك از جملـه:
پیشبینـی مقـدار منابـع جـذب شـده ،بـا توجـه
بـه تغییـرات نـرخ ارز ،نفـت و طـا بهـره بـرد.
بدینترتیـب ،زنجیـرهای قابـل اتـکا در فرآیندهـای
اجرایـی بانـك بهدسـت خواهـد آمـد کـه بهدلیـل
پیشـی گرفتـن در اسـتراتژیهای بـازار ،ایجاد مزیت
رقابتـی کـرده و منجـر بـه بهینـه کـردن عملکـرد
سـازمان می شـود .برای مثـال :میتوان امـکان ارائه
خدمات متنـوع محصوالت بازاریابـی بانك ،از جمله:
بلندمـدت ،در فضـای رکـود تورمـی را نام
اعتبـارات
ّ
بـرد .همچنیـن امـکان پیشبینـی ریسـك اعتباری،
قیمتگـذاری داراییهـای مشـهود بانـك ،ارائـه
محصـوالت خدماتی متناسـب با وضعیـت اقتصادی،
4- Expert System

بهوضـوح امـکان اتخـاذ اسـتراتژی متناسـبتر را
بـرای سـازمان تسـهیل میبخشـد.
سیری در مبانی نظری
در سـالهای اخیـر؛ مطالعـات بسـیاری در زمینـه
انـواع نوسـانات در بـازار مالـی و ابزارهـای مربـوط
صـورت گرفتـه اسـت .نهتنهـا محققیـن دانشـگاهی
بــهصــورت آکادمیـك بلــکه تجربـه گــرایــان به
صـورت تجربـی و عملـی فعالیتهـای شـایانی در
زمینـه پیشبینـی نوسـانات آتـی بازارهـای مالـی و
نـرخ بازدهـی سـود تجـاری انجـام داده و ابزارهـای
استراتــژیکی مالــی بســیاری طــراحی کـردهانـد
کـه بتوانـد پیشبینیهـا را بـه سـود تبدیـل کنـد.
()Chen ,Leung. &Daouk,2003
1

پیشبینی
پیشبیــنی یکــی از قدیـمــیترین فعـالیــتها و
وظایـف مدیریـت و تجـارت بوده اسـت .در روزگاران
قدیـم نمونههایـی از پیشگوییهـا و پیشبینیهـا
وجـود دارد .بـه طورکلـی ،مدیری را میتـوان موفق
دانسـت کـه از قـ ّوه تجسـم باالیـی در تصمیمگیری
و قضـاوت برخـوردار باشـد .روشهـای هـوش
مصنوعـی ،توانایـی باالیـی را در پیشبینـی و ارائـه
عملکـرد بهتـر در مواجهـه بـا مسـائل غیرخطـی
و سـایر مشـکات مدلسـازی سـریهای زمانـی
نشـان دادهاند«.رحمـان و بهتنـگار» ( )1998یـك
مـدت
سیسـتم خبـره را بـرای پیشبینـی کوتاه ّ
طراحـی کردنـد؛ ایـن درحالـی اسـت کـه چیـو
( )Chew- 1997یـك شـبکه عصبـی را در ترکیب
بـا سیسـتم خبـره قانونمنـد بـرای همیـن منظـور
در تایـوان مـورد اسـتفاده قـرار داد .همچنیـن
تحقیقـات کانلـن و جیمـز (Conlon & James-
 )1998نشـان دادنـد کـه میتـوان بین مشـخصات
داراییهـای اقتصـادی و ارزش داراییهـای تجـاری
در یـك بـازار خـاص پیونـد برقـرار کـرد و بـه مدل
مدت
ارزشگذاریای رسـید کـه به پیشبینـی کوتاه ّ
نوسـانات ارزشگـذاری در اسـتفاده از شـبکههای
عصبـی میپـردازد .روشهـای پیشبینـی میتوانند
ً
بلندمدت،
مـدت یـا
ّ
کامـا سـاده یـا پیچیـده ،کوتاه ّ
کمـی یـا کیفـی باشـند (مـدرس .)1380 ،از منظـر
دیگـر پیشبینـی متغیرهـا را به دوگـروه طبقهبندی
می نماینـد:
ا
قبـل از وجـود رایانههـا و اسـتفاده از آنهـا بـرای
پیشبینـی در حوزههـای مالـی ،کار پیشبینـی
بـا روشهـای دیگـری انجـام میشـده اسـت .ایـن
3- Data mining

روشهـا عبارتنـد از :تجزیـه و تحلیـل تکنیکـی،
تحلیـل اساسـی و تحلیـل تصادفـی.
 ،سعی در پیشبینی
را
 Éر
بازار ،بهوسیله دنبال کردن الگوهای موجود و استفاده
از اطاعات گذشته مربوط به بازار را دارند .این گروه
معتقدند؛ محاسبه هر گونه ارزش ذاتی ،باید براساس
نمودار ،جداول ،الگوی تاریخی رفتار قیمت سهام و
اطاعات مالی انجام گیرد.
ـ ـرا ا ـ ایـن گـروه
 Éرـ
هـر گونـه پیشبینـی در زمینـه مالـی و اقتصـادی
را ناشـی از عوامـل تصادفـی میداننـد .بـرای مثـال:
رفتـار قیمـت سـهام را دارای حرکـت تصادفـی
دانسـته و بـا توجـه بـه ارزش داخلـی یـك سـهم،
اقـدام بـه پیشبینـی مینماینـد .ایـن گـروه ،قیمت
سـهام در هـر دوره را برابـر بـا قیمت سـهام در دوره
قبـل ،بهعـاوه بسـیاری از عوامـل تصادفـی دیگـر
می داننـد.
د  ،این اسـت کـه جریان
ـ
 Éرـ
اطاعـات سـریعاً بـر پیشبینیهای حـوزه اقتصادی
تأثیـر گذاشـته و تغییرات فـردا تنهـا منعکسکننده
اخبـار همـان روز اسـت؛ بهطوریکـه ایـن تغییرات،
مسـتقل از تغییرات امروز اسـت.
بهدنبـال تاشهـای دانشـمندان علـوم ریاضـی
و سیسـتمهای پویـا روشهـای جدیـدی بـرای
پیشبینـی فعالیتهـای مالـی ایجـاد شـده
اسـت .کاربـرد مدلهـای غیرخطـی و همچنیـن
مدت زمان کمی توانسـته
تکنیكهـای پیشـرفته در ّ
اسـت ،جایـگاه خـود را در علـوم مختلـف ،بهویژه در
اقتصـاد بـاز کنـد .متخصصیـن سیسـتمهای غیـر
خطـی ،سـعی در توضیـح رفتـار بازارهـای مالـی
و پیشبینـی آن از طریـق روشهـای پیشـرفته
غیرخطـی کردهانـد .ایـن روش هـا عبارتنـد از:
نظریـه آشـوب و روشهـای هـوش مصنوعـی.
از آنجاییکـه پیشبینیهـای بازارهـای مالـی ،از
جملـه بانكهـا از نـوع کمـی بـوده و اساسـاً پویـا،
غیرخطـی ،پیچیـده و غیرمتریـك اسـت و از مـدل
بـــینظـمــی در طبیــعت )1996Chaotic in
 (,Nature /Abu-Mostafa & Atiyaتبعیـت
میکنـد؛ از همیـنرو ،بـرای پیشبینـی آن بـا
روشهـا و متدهـای متـداول ماننـد :سـری زمانـی و
رگرسـیون ،بهسـختی میتـوان بـه پاسـخ صحیـح
دسـت یافـت .در ایـن گونـه مسـائل مدلهـای
4
شـبیه سـازی ،2داده کاوی ،3سیسـتمهای خبـره
2- Simulation

1- Forecast
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و روش شـبــکههای عصـبــی « »5NNsبــرای
رفتارهـای ناشـناخته متغیرهـای دارای نوسـان باال،
ایـدهآل بهنظـر میرسـد .مـدل « »GMDHاز نـوع
شـبکه عصبـی ،دارای توانایـی منحصـر بهفـرد در
یافتـن مدلهـای چندگانـه بهینـه بـرای دادههـای
پارامتریـك و غیرپارامتریـك اسـت.
شبکه عصبی مصنوعی
از قـرن نوزدهـم ،بهطـور همزمـان امـا جداگانـه ،از
سـویی نروفیزیولوژیسـتها سـعی کردنـد ،سیسـتم
یادگیـری و تجزیـه و تحلیـل مغـز را کشـف کنند و
از سـوی دیگـر ،ریاضیدانـان تـاش کردنـد تـا مدل
ریاضـی بسـازند کـه قابلیـت فراگیـری و تجزیـه و
تحلیـل عمومـی مسـائل را دارا باشـد .نخسـتین
کوشـشها در شبیهسـازی بـا اسـتفاده از یـك
مـدل منطقـی توسـط «مـك کلـوک و والتـر پیتز»
( )McCulloch& Walter Petzانجـام شـد
کـه امـروزه بلـوک اصلـی سـازنده اکثـر شـبکههای
عصبـی مصنوعـی اسـت .شـبکههای عصبـی یکی از
پرکاربردتریـن و عملیتریـن روشهـای مدلسـازی
مسـائل پیچیـده و بـزرگ اسـت کـه شـامل صدهـا
متغیر هسـتند (رضا خسـروی )1392،و شـبکههای
عصبـی را میتـوان بـا اغمـاض زیـاد ،مدلهـای
الکترونیکـی از سـاختار عصبـی مغـز انسـان نامیـد
کـه اساسـاً بـر تجربـه اسـتوار اسـت .بهطـور کلـی،
سیسـتم عصبـی انسـانها از یـك سـری عناصـر
پـردازش سـادهای بـا نـام «نـرون» ()neuron
تشـکیل شـدهاند کـه مجموعـهای از ایـن نرونهـا،
عصـب را تشـکیل میدهنـد .شـیوه کار نرونهـا
بـرای پـردازش اطاعـات بدینصـورت اسـت کـه
هـر کـدام از ایـن نرونهـا یـك سـیگنال ا ّولیـه را
دریافـت میکننـد کـه حـاوی اطاعـات مهمـی از
یـك نـرون دیگـر و یـا محـرک خارجـی اسـت و آن
را بـه کمـك توابـع فعالسـازی یـا تبدیل ،پـردازش
مینمایـد( .شـکل الـف وب ) این ویژگی شـبکههای
عصبـی (پـردازش اطاعـات ) ،آن را بهعنـوان یـك

روش محاسـباتی قدرتمنـد بـرای یادگیـری مثالها
و تعمیـم ایـن یادگیـری بـه مثالهایی که تـا کنون
مشـاهده نشـده اسـت ،تبدیل می نمایـد (زارعنژاد و
همـکاران.)1387 ،
بیشتریـن دلیـل بـرای اسـتفاده از شـبکه عصبـی،
وجـود مسـائل بسـیار زیـاد حـل نشـدنی توسـط
الگوریتمهـای حـل مدلهـای غیرخطـی اسـت.
مزیـت اسـتفاده از شـبکه عصبـی ایـن اسـت کـه
محقـق ،نیـازی بـه دانسـتن نـوع ارتبـاط بیـن
متغیرهـای مسـتقل و وابسـته نـدارد و عـاوه بـر
بهره بـرداري از آمـار و یادگیـري بر اسـاس تجربیات
بـه جنبههـاي ذهنـي تیـز توجـه مينماینـد.
شـبکههاي عصبـي بـر اسـاس دادههـاي تاریخـي،
ميتواننـد الگوهـا و روندهـا را بدون فرمـول یا روش
خاصـي بیاموزنـد .برخـی از مزایـای شـبکه عصبـی
مصنوعـی در تقابـل بـا سیسـتم هـای پیشبینـی
سنتی شـامل:
 .1ایـن رویکـرد مدلسـازي ،همـراه بـا توانایـي
یادگیـري از طریـق تجربـه ،ابـزاري مفیـد بـراي
دسـتیابي بـه بسـیاري از مسـائل عملـي اسـت؛
چـرا کـه بسـیاري از اوقـات داشـتن داده هـا بسـیار
راحتتـر از داشـتن حدسـیات تئوریکـي خـوب در
زمینـة قوانیـن مسـلط بـر مجموعـه و یا سیسـتمي
اسـت کـه داده هـا از آن اسـتخراج ميشـوند.
 .2شـبکههاي عصبـي قابلیـت تعمیمدهـي بسـیار
باالیـي دارنـد .بعـد از آن کـه توسـط قسـمتي از
دادههـا (یـك نمونـه) آمـوزش داده شـوند ،ایـن
شـبکهها بیشتـر اوقـات ميتواننـد قسـمت دیـده
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نشـده جامعـه را حتّـي زمانيکـه نمونـه داراي
اطاعـات نویـزي ( )noisyباشـد ،بهخوبـي حـدس
بزننـد.
 .3شـبکههاي عصبي در مقایسـه با روشهاي آماري
سـنتي ،اشـکال تابعـي جامعتـر وانعطافپذیـري
بیشتـري دارنـد .بهعلّـت پیچیدگـي سیسـتمهاي
حقیقـي ،روشهـاي آمـاري سـنتي محدودیتهـاي
زیـادي در تخمیـن ایـن روابـط دارند .در ایـن میان
شـبکههاي عصبـي ميتواننـد گزینـهاي مناسـب
بـراي تخمیـن ایـن روابط باشـند.
 .4شــبکههاي عصبــي ،بــر خــاف روشهــاي
اقتصادســنجي ســري زمانــي ،داراي الگوهــاي
غیرخطيانــد؛ ایــن در حالــي اســت کــه بیشتــر
ســريهاي زمانــي حقیقــي ،غیرخطــي هســتند.
 .5قــدرت رهگیري و مســیریابي بــاال و خطاي کمینه
پي بینــي متغیــر هــدف ،یکــي از ویژگيهــاي
برجســته شــبکههاي عصبــي در مقایســه بــا ســایر
روشهــاي ســري زمانــي اســت .در روش شــبکه
عصبــي مدلســازي ،بــر اســاس نظــرات ،طراحــي
و ســپس بــر اســاس خروجيهــاي شــبکه ،مــدل
نهایــي اســتخراج ميشــود .نظریــات اقتصــادي
و نظــرات و دانــش خبــره ،در قالــب وروديهــاي
شــبکه وارد جریــان مدلســازي غیرخطــي پویــا
شــده و نتایــج بهصــورت مرحلــهاي (معــادالت
الیههــاي پنهــان) و خروجــي نهایــي ،تحــت یــك
معادلــه غیرخطــي ،کــه بــا واقعیــت رفتــاري و
ســاختاري مقادیــر خروجــي ،انطبــاق بیشتــري
دارد ،مــدل ميشــود.
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5- Neural networks
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« ابریشـمی ،حمیـد و مهـرآرا ،محسـن و احـراری ،مهـدی و میرقاسـمی ،سـوده (« ،)1388الگوسـازی و پیش بینـی رشـد اقتصـادی ایـران بـا رویکـرد شـبکه عصبـی  ،»GMDHمجلـه تحقیقـات
اقتصـادی ،شـماره  ،88ص .1-24
« پاکدامـن نایینـی ،مهـدی و طارمیـان ،حمیدرضـا و بـرادران هاشـمی ،هومن (« ،)2010پیشبینی بازار سـهام با اسـتفاده از شـبکه عصبی» ،کنفرانس بینالمللی سیسـتمهای اطاعـات کامپیوتر
و کاربـرد در صنعت مدیریت ،ص.136-132
« حیدری زارع ،بهزاد و کردلوئی ،حمیدرضا (« ،)1389پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی» ،فصلنامه مدیریت ،شماره .17
» Avci, E. )2007(. Forecasting daily and sessional returns of the ISE-100 index with neural network models. Journal of Dogus University, 8)2(, 128–142.
» Ayodele A, Adebiyi. Charles K, Ayo. Marion O, Adebiyi , and Sunday O, Otokiti , “Stock Price Prediction using Neural Network with Hybridized Market
Indicators”, Department of Computer and Information Sciences, Covenant University, Ota, Nigeria, Journal of Emerging Trends in Computing and
Information Sciences, VOL. 3, NO. 1, January 2012.
» E. Latysh, O. Koshulko. Testing k-value in k-fold cross validation of forecasting models for time series analysis of G-spreads of top-quality RUB
bonds. In: Proc. of Intern. Conf on Inductive Modeling )IWIM-2012(, Kyiv, 2012, 4 pp.

ـ

38

پیـام آینــده
ــر ـ

ـ

ـ

مقاالت
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GMDH

1

خانم ندا ملکوتی -حوزه هیأت مدیره

«بخش د ّوم»
شـبکه عصبی خـود سـازمانی 2»GMDH« 1مبتنی

را بـه بهتریـن شـکل طراحـی نمایـد .معیارهـا و ضوابـط

طبـق مسـتندات روش دسـتهبندی گروهـی دادههـای

الگوریتـم ژنتیـك یکـی از الگوریتم های جسـتوجو بوده

نمـاد کلیـدی و مؤثـری محسـوب میشـود و ایـن مـدل،

یـك نرمافـزار سـاده ولـی در عیـن حـال پیشـرفته اسـت

بـر الگوریتـم ژنتیک

کـه بـر اسـاس ژنتیـك ارگانیـزم هـای زنـده پایهگـذاری
شـده اسـت .ایـن الگوریتـم اصل«انتخـاب یا بقـاي اصلح»

«دارویـن »3را بـا یك سـری اطالعـات تصادفـی ،ادغـام

نمـوده و یـك الگوریتـم جسـت وجـو بـا خصوصیت

روشهـای تکاملـی طبیعـی ایجـاد مـی نمایـد .در واقـع
اسـاس کار این گونـه الگوریتـم هـا ،حـل مسـائل دنیـای

واقعـی از طریـق

شبیهسـازي فرآیندهـاي ژنتیـك طبیعی اسـت .همچنین
بـا توجـه بـه آنکـه بسـیاري از مسـائل دنیـاي صنعتـی،

بهویـژه سیسـتم هـاي تولیـدي بسـیار پیچیـده بـوده
و بـا روشهـاي سـنتی و متـداول قابـل حـل نیسـتند،
مـدل خودسـازماندهی « »GMDHکاربـرد وسـیعی

در مراحـل مختلـف طراحـی شـبکه هـای عصبـی دارنـد.

چنانکـه دارای قابلیتهـای منحصـر بهفـردی در یافتـن
مقادیـر بهینـه و امـکان جسـتوجو در فضاهـای غیرقابـل

پیـش بینـی هسـتند.

انتخـاب دادههـای ورودی ،در الگوریتـم «»GMDH

بهصـورت هوشـمند ،داده را شناسـایی و تعـداد الیههـای

مـورد نیـاز را تعییـن میکنـد .زمانـی کـه ردیابـی
ارتبـاط ،تمامـی ورودی هـا و خروجی هـا غیرممکن باشـد،

« »GMDHکارآمـد اسـت.

نخسـتین بـار در دهه  80توسـط پروفسـور «ایواخننکو »

بـرای مـدل کـردن سیسـتمهای پیچیـده ای کـه شـامل
یك سـری داده بـا چندیـن ورودی و یـك خروجـی بودند،

مـورد اسـتفاده قرار گرفت و بیشتریـن انعطاف را در گروه
مدلهـای پیـش بینی بـرای دادههـای تجربـی دارد .از دو

یـا چنـد سـری داده بـرای سـاختاردهی مـدل ،گزینـش،
تأییـد مـدل اسـتفاده میکنـد .در ایـن حالـت ،بهصـورت

خـودکار بـه طبقـه بنـدی منبـع داده میپـردازد .بهطـور
عمـوم ،دادههـا به دو دسـته «اسـتنتاجی» و «اسـتقرایی»
تقسـیم و مـورد مطالعـه قـرار میگیرنـد .سیسـتم هـای

مهندسـی از نـوع اسـتقرایی هسـتند؛ در حالیکـه حـل
مسـائل اقتصـادی طبیعتـاً نیاز به بررسـیهای اسـتنتاجی
دارنـد .مـدل « »GMDHبه طبقـه دادههای اسـتنتاجی
خودسـازماندهی تعلـق دارد و بـه نمونـه کوچکـی از داده

ورودی نیازمنـد اسـت تـا بتواند سـاختار مـدل پیش بینی

و قـادر اسـت بهطـور مؤثـر دادههـا را در برنامـه فراگیـر و

مـورد اسـتفاده قـرار دهـد و مطابـق بـا مسـأله ،دادههـا را

منتقـل کـرده و در نهایـت مدلـی بـرای پیشبینـی ارائـه
نما ید .

در طـی مراحـل مـدل سـازی؛ الگوریتـم ژنتیك شـامل4

نحـوه پـردازش داده در نرم افزار »«GMDH SHELL

مربـوط بـه متغییـر اصلـی -2 ،تقسـیم تمـام مشـاهدات

از نـرم افزارهـای دادهپـرداز مثل« :اکسـل» وارد نـرم افزار

خاصیـت اصلـی می شـود -1 :جمـع آوری دادههـای

بـه دو دسـته .گـروه نخسـت بـرای تخمیـن ضریـب مدل
و گـروه د ّوم جداسـازی اطالعـات جمـعآوری شـده بـه
دو گـروه داده مفیـد و مضـر .حتّـی جملـه ای معـروف
در ایـن خصـوص اسـت کـه می گویـد" :بدون جداسـازی
دادههـا »GMDH« ،وجـود ندارد -3 .ایجـاد مجموعهای

به این صورت اسـت که در مرحله نخسـت ،ورود اطالعات
مـی شـود .در ایـن مرحلـه ،هـر یـك از سـلول ها خوانـده
شـده و در صـورت نیـاز ویرایـش میگـردد .بـرای انجـام

ایـن مرحلـه ،اکتشـاف داده ای ادامـه مییابـد .بهعبارتـی
مطالعـه اکتشـافی در خصـوص داده هـای ورودی صـورت

مـی پذیـرد کـه متناسـب بـا مطالعـه مـوردی و مؤثـر بـر

از عملگرهـای ابتدایـی در رویـه تولیـد انـواع مـدل در

پیـش بینـی و متغیـر مربـوط ،باشـند .سـپس نـرم افـزار

و ضابطـه خارجـی بـرای انتخـاب بهینهتریـن مدل اسـت.

انتقـال میدهـد .در مرحلـه عملیاتـی ،پایـگاه داده

جایی کـه پیچیدگـی رو بـه افزایش اسـت -4 .یـك معیار
نرم افزار «»GMDH SHELL

4

عـددی « ،»GMDHنرمافـزار «،»GMDH SHELL

داده هـای ورودی را انتخـاب کـرده و بـرای پیش بینـی
اسـتخراج می شـود ولـی آنچه نـرم افـزار در حـال انجام

امروزه در بازارهای « ،»ITابزارهای هوش مصنوعی و

آن اسـت ،مرحلـه « »SOLVERنـام دارد کـه مدلهـا

می شود .تفاوت بین آنها بیشتر در نحوه دریافت دادههای

بهتریـن مـدل پیش بینـی انتخـاب می شـود .حاصـل این

پیش بینی بسیاری در زمینه تجاری ،اقتصادی و  ...عرضه
ورودی و یکسان سازی آنها است .بهنظر مدیران ،برخی از
مهمترین معیارهای انتخاب یك ابزار

پیش بینی عبارتند از:

اسـتخراج شـده ،سـپس اعتبارسـنجی صـورت میگیرد و

عملیـات ،اسـتخراج مـدل اسـت .نرمافـزار پیشفرآینـد

انتقـال پیـش بینـی صـورت گرفتـه را مهیـا میکنـد و

به سیسـتم شبیه سـازی انتقـال میدهـد در شبیه سـازی،

 دامنه ارائه نرمافزار در بازار و خدمات آن.

اهمیت دادههـا ،عملکرد
پالتهـای پیشبینـی ،جـداول و ّ

 مدلهای پیشبینی و میزان صحت آن.

مشـاهده میکنـد ،پیـش بینـی اسـتخراج شـده اسـت.

 هزینه دریافت نرمافزار.

 محدوده پشتیبانی دادههای ورودی.
 گرافیك کاربر پسند.

بـر اسـاس بررسـیهای بسـیار در بیـن نرمافزارهـای
پیشبینـی ،»GMDH SHELL« ،بـا توجـه بـه نحـوه
اکتسـاب داده ،یکپارچگـی ،مدلهـای شـبکه عصبـی،
آنالیـز و پیشبینـی داده هـا ،یـك محیـط مناسـب دارد.

آنهـا شـبیه سـازی مـی شـود ،در حالیکـه آنچـه کاربر

شـکل (ج) نشـاندهنده مراحـل پیـش بینـي نـرم افـزار
« »GMDH SHELLاسـت.

http://www.gmdhshell.com/docs

نقاط قوت این نرم افزار عبارت است از:
 با محیط ویندوز سازگار است.

 کاربرپسـند و دارای چنـد پنجـره فعـال هم زمـان
اسـت.

 داده ها را از « »xlsو « »csvدریافت مي کند.

 مسـائل و مشـکالت مربـوط به پیـش بینیهـای انواع

4- Alexy I.Vakhnenko
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مقاالت

مختلـف نیسـت .سـپس به کمـك حداقلسـازی معیـار

میانگیـن مجـذور خطـا « »MSEو بـر اسـاس وزن های
نرون هـای مختلـف ،بـه غربال سـازی نرون هـای مؤثرتر و
حذفآن هایـی کـه مهـم نیسـتند ،می پـردازد .در نهایـت،

بـرای هـر ترکیـب ،یـك خروجـی ( )ŷاسـتخراج نمـوده

و بـه ارزیابـی عملکـرد مدل هـای حاصـل از ترکیبـات

اسـتخراجی مختلـف (حاصـل از بهکارگیـری الگوریتـم
« ،)»GMDHمـی پـردازد .مهـم تریـن محـك بـرای

اینکـه مـدل مناسـبي بـراي شـبکه عصبي انتخاب شـود،
د ّقـت یـا بهعبارتـی نزدیکـی مقـدار پیـش بینی بـه مقدار

شکل ج -مراحل پردازش داده در نرمافزار «»GMDH SHELL

واقعـی اسـت .متـداول تریـن معیـار در زمینـه پیشبینی
«( »RMSEجـذر میانگیـن مجـذور خطـا) اسـت.

سـری زمانـی و پیچیـده را انجـام میدهد.

 بهراحتـی داده هـای مناسـب و قابـل اسـتفاده را از
میـان دادههـای دیگـر انتخـاب میکنـد.

 داده ها را درست مطابق با مسأله انتقال میدهد.
 ورودیهای نامتناسب را حذف میکند.
 اصول بنیادی را خود پایهریزی نماید.

 بهتریـن مـدل سـازگار پیشبینی را میسـازد .شـکل
زیـر فضـای این برنامـه را بـه نمایـش میگذارد.

نحـوه عملکـرد مـدل شـبکه عصبـی بـا الگوریتـم ژنتیك
« ،»GMDHبدیـن صـورت اسـت کـه پـس از دریافـت
اطالعـات از الیـه ورودی ،سـعی در یادگیـری فرآینـد

تولیـد داده هـا می نمایـد که چیـزی جز تنظیـم وزن های
ارتباطـی ایـن نرون هـا بـه ازای دریافـت مثال هـای

شکل د -نمایی از برنامه «»GMDH
نتیجهگیری

بـر اسـاس د ّقت و کاربرد باالی شـبکه عصبی به مسـؤولین

و سـرمایهگذاران در بازارهـای مالـی پیشـنهاد می شـود؛

عـالوه بـر مدلهـای رایج در زمینـه پیشبینی ،شـبکههای

عصبـی مصنوعـی را نیز بهعنـوان یك ابـزار قدرتمند برای
پیشبینیهـا مـورد توجه قـرار دهند .برای بهدسـت آوردن

نتایـج بهتـر ،انتخـاب بهتـر متغیرهـای ورودی ،بهعنـوان
مثـال :متغیرهـای زمانـی و فرهنگـی در ایـران ،انتخـاب
سـاختار بهتـر برای شـبکه عصبـی ،انتخاب بهتـر مجموعه
آمـوزش دیـده بـرای اسـتفاده در مـدل «Varahrami,

 »Vidaپیشـنهاد میشـود.
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