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 قیوت در تاسارّای تزق
 اعتبد ، 1ٔطٕذ ضغیٗ خبٚیذی دؽت ثیبك ، دا٘ؾدٛی دوتزی ،1ٔغقٛد ثؾزی، وبرؽٙبط ارؽذ،  1فّی درٚدی

 

 ایزاٖ -ٔؾٟذ -فزدٚعی ٔؾٟذدا٘ؾٍبٜ  -دا٘ؾىذٜ ٟٔٙذعی ثزق -1
al.darudi@stu-mail.um.ac.ir 

کٌٌذگاى تاسار دارد. تِ  تیٌی صحیح قیوت اّویت فزاٍاًی تزای تواهی ضزکت ، ییصتجذیذساختاریافتِدر تاسارّای تزق  :چكیذُ

تَاًذ تِ تٌْایی تواهی الگَّای هختلف هَجَد  تیٌی ًوی ّای سیگٌال قیوت تاسار، یک هَتَر پیص ّای خاظ ٍ پیچیذگی دلیل ٍیضگی

ّا، ایي هقالِ یک رٍش ّیثزیذ کٌٌذُ ارائِ  ٍ هذل ًوایٌذ. تٌاتزایي، جْت افشایص صحت پیص تیٌیدر سیگٌال قیوت را ضٌاسایی 

تیي  پیطٌْادی سِ هَتَر پیصتیي استفادُ ًوایذ. در رٍش  ّای چٌذ هَتَر پیص دّذ تا تتَاًذ اس تِ صَرت ّوشهاى اس هشیت هی

تیٌی هقذهاتی استفادُ ضذُ در ایي هقالِ عثارتٌذ  دٌّذ. سِ هَتَر پیص اس قیوت تاسار تزق ارائِ هی ّایی هستقل تیٌی هقذهاتی پیص

هتحزک خَدگزداى   يیاًگیهرٍش ٍ ( ANFIS) یعصث-یفاس یقیاستٌتاج تطث ستنیس ّای عصثی هصٌَعی چٌذ الیِ، اس: ضثكِ

(ARMA) .یكذیگز تزکیة ًوَدُ تا  تیٌی هستقل را تا سپس یک الگَریتن تزکیة اطالعات جذیذ ارائِ ضذُ است کِ ایي سِ پیص

تاسخَرد گزفتِ  هقذهاتی يیت صیپ یگذضتِ هَتَرّا یخطا شاىیاس ه رٍش پیطٌْادیتیٌی ٍاحذ اس قیوت تزق ارائِ ًوایذ.  یک پیص

 ّای قیوت تاسار اسپاًیا اعوال ضذُ اًذ تا رٍش پیطٌْادی تز رٍی دادُ .ذیًوا تٌظین تیٌی ًْایی پیصدر  ّا را ز آىیاثهیشاى تتا 

ّای  ّایی ارائِ دّذ کِ اس ّزکذام اس پیص تیٌی تَاًذ پیص تیٌی دّذ کِ رٍش پیطٌْادی هی کارایی آى ارسیاتی ضَد. ًتایج ًطاى هی

 هَتَرّای هقذهاتی تْتز است. 

 اًتگزال فاسی چكَئیت. هیاًگیي هَسٍى تزتیثی، ،)فیَصى(تزکیة اطالعات ،تاسار تزق، پیص تیٌی قیوت: کلیذی ٍاصُ ّای
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 هقذهِ -1

 ٙدذٜ یٔٙذ٘ذ تب ٘غجت ثٝ آ فاللٝ یق وٙٛ٘ثز یوٙٙذٌبٖ در ثبسارٞب ؽزوت

تب ثتٛا٘ٙذ رفتبر خدٛد را ٔتٙبعدت ثدب آٖ     بثٙذی یثبسار ثزق آٌبٞ تیٚضق

ثدبسار ثدزق، ودٝ اس     ٕدت یل یٙد یث ؼی. ثدٝ عدٛر خدبؿ، پد    ٙذیٕ٘ب ٓیتٙؾ

 ٍزاٖیثبس یثزا یٟٕٔ بری، ٘مؼ ثغ >1=ثبسار اعت یٞب ٍٙبَیع ٗیتز ٟٔٓ

 یتٕددبٔ یثددبسار ثددزق ثددزا  ٕددتیل صیفددط یٙددیث ؼیثددبسار دارد. پدد 

تٛاٖ ٚ ٔقزف وٙٙدذٌبٖ   ذیتِٛ یٞب اعت؛ ؽزوت ذیوٙٙذٌبٖ ٔف ؽزوت

 ؾدٟٙبد یپ یاعدتزاتض  تٛا٘ٙدذ  یثدبسار ٔد   ٕتیل یٙیث ؼیثشري ثٝ وٕه پ

ٔمدبْٚ   ٕدت یوٙٙذ ٚ خٛد را در ٔمبثُ ٘ٛعدب٘ب  ل  بریٔٙبعت اخت ٕتیل

ا٘تمبَ  یٞب ، ؽزوت>2=ٚری التقبدی خٛد ا افشایؼ دٞٙذ ٚ ثٟزٜ ٙذیٕ٘ب

وٛتبٜ ٔذ  خدٛد   یٞب یشیر ثز٘بٔٝ ٕت،یل یٙیث ؼیتٛا٘ٙذ ثز اعبط پ یٔ

ٚ  ٙدذ یٕ٘ب ٓیثبر تٙؾد  ییپبعخٍٛ یٞب را در ٔٛرد خزٚج ٚاضذٞب ٚ ثز٘بٔٝ

 یتٛاٖ ثدزا  ٕتیل یٙیث ؼیاس پ تٛا٘ٙذ یٔ شیثزدار ثبسار ٘ ثٟزٜ یٞب ؽزوت

 .>3=ذٙیؽجىٝ اعتفبدٜ ٕ٘ب یثزدار ٚ ثٟزٜ یشیر ثز٘بٔٝ

خبؿ  یٞب یضٌیثزق، ثٝ خبعز ٚ یثبسارٞب ٕتیل یسٔب٘ یعز یٙیث ؼیپ

 ٔب٘ٙذ: ییٞب یضٌیاعت؛ ٚ یآٖ، وبر دؽٛار

 زیٔتغ ٗیبٍ٘یٚ ٔ ب٘ظیٚار 

 بدی٘ٛعب٘ب  س 

 3= ی/ ٞفتٍیٔتقذد فقّ ی٘ٛعب٘ب  دٚرٜ ا< 

 ٍذید عٛخت، تِٛ ٕتیٔتقذد ٔب٘ٙذ ل یثٝ فبوتٛرٞب ٕتیل یٚاثغت 

 >1=یذیتِٛ یٞب ٚ رفتبر ؽزوت یآث

% دار٘دذ  35% تدب  4در ٔطذٚدٜ  ییخغب یارائٝ ؽذٜ وٙٛ٘ یٞب یٙیث ؼیپ

 .>4=غتٙذیزٙذاٖ لبثُ لجَٛ ٘ غهیر تیزیٔذ ذٌبٜیوٝ ٞٙٛس اس د
 

 یٞب ٍٙبَیع یٙیث ؼیپ یثزا یٔتقذد بریثغ یٞب تب وٖٙٛ، رٚػ        

 یٙیث ؼیا٘ذ. ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ، خٟت پ ؽذٜ ؾٟٙبدیٔختّف ثبسار ثزق پ

ٔتطزن  ٗیبٍ٘ی٘ٙذ ٔٔب یسٔب٘ یعز یٞب ثبسار ثزق، رٚػ ٕتیل

ارائٝ ٚ  >7=  ‡ٕبیآر-ِٛتیٚ رٚػ ٚ >6= †،ٌبرذ >5= *ىپبرزٝیخٛدٌزداٖ 

 هیٔب٘ٙذ تىٙ یتز ؾزفتٝیپ یٞب بدٜ ؽذ٘ذ. ثٝ ٔزٚر سٔبٖ، رٚػیپ

 یٞب ثز ؽجىٝ یٔجتٙ یٞب ، رٚػ>8=  §ٔٛسٖٚ یٞبٝ یٕٞغب ٗیتز هی٘شد

 ٕتیل یٙیث ؼیخٟت پ شی٘ >10=یفقج یفبس یٞب ٚ ؽجىٝ >9=یفقج

ثز  یؾٟٙبدیپ یٞب رٚػ ٗیا ی، تٕبٔٚخٛد ٗیثبسار ثزق ارائٝ ؽذ٘ذ. ثب ا

وٝ تٟٙب لغٕت  ٙذیٕ٘ب یُٕ ٔف ٗیث ؼیٔٛتٛر پ هیتٟٙب  یٔجٙب

 ییؽٙبعب تٛا٘ٙذ یٞذف را ٔ ٍٙبَیع یرفتبر یٞب یضٌیاس ٚ یٔطذٚد

 ٗیاس ا سىذاْیوٝ ٞ ثبؽذ ٕ٘ی  یؽٍفت ٞیر یخب ٗ،یوٙٙذ. ثٙبثزا

.>11=ٙذیثٟتز فُٕ ٕ٘ب ٝیثبسار اس ثم ظیؽزا یدر تٕبٔ تٛا٘ٙذ یٞب ٕ٘ رٚػ  

                                                 
* auto-regressive integrated moving average (ARIMA) 
†generalized auto-regressive conditional heteroskedastic 

(GARCH) 
‡ Wavelet-ARIMA 
§ weighted nearest neighbors techniques 

ٔٛرد تٛخٝ ٔطممبٖ لزار ٌزفتٝ  ذیجزیٞ یٙیث ؼیپ یٞب رٚػ زا،یاخ

 ٗیث ؼیوٝ اس ٘ىب  لٛ  زٙذ ٔٛتٛر پ وٙٙذ یٔ یٞب عق رٚػ ٗیاعت. ا

تٛعدظ   یٔتقدذد  ذید جزیٞ یٞب . ٔذَٙذیفٛر  ٕٞشٔبٖ اعتفبدٜ ٕ٘ب ثٝ

 ٍزیىذیرا ثب  یٔقِٕٛ ٗیث ؼیٔٛتٛر پ ٗیٔطممبٖ ارائٝ ؽذ اعت وٝ زٙذ

 یٞدب  وٛؽدؼ  ّٝیثٝ ٚعد  ذیجزیٞ یٞب رٚػ یثخؾ اثز. وٙٙذ یٔ تیتزو

 وٙٛ٘ی ذیجزیٞ یٞب رٚػٔب . >12=ؽذٜ اعت ذییتب یفّٕ حیٚ ٘تب یتئٛر

 :ٕ٘بییٓ ٔی ٓیرا ثٝ دٚ دعتٝ تمغ

 ّٝیا زٙذ ٔزض   

 ٙخغب یٙیث ؼیثز پ یٔجت   

ٔختّدف ثدٝ    ٗیثد  ؼیزٙذ ٔٛتٛر پد  ،یزٙذ ٔزضّٝ ا یٞب در رٚػ

 هی یٔقٙب وٝ خزٚخ ٗیثذ ز٘ذ؛یٌ یپؾت عز ٞٓ لزار ٔ یفٛر  آثؾبر

>, 1=ؽدٛد  یدادٜ ٔد  یثدٝ ٔٛتدٛر ثقدذ    یثٝ فٙٛاٖ ٚرٚد ٗیث ؼیٔٛتٛر پ

خغدب، اس   یٙیث ؼیثز پ یٔجتٙ یٞب در رٚػ ٍز،ید عٛی اس. >15=–>13=

ٔٛتدٛر   یٙیث ؼیپ یتب خغب ؽٛد یاعتفبدٜ ٔ یوٕى ٗیث ؼیٛتٛر پٔ هی

افدالش   ییٟ٘دب  یثش٘ذ ٚ ثز آٖ اعدبط خزٚخد   ٗیرا تخٕ یافّ ٗیث ؼیپ

 .>16>, =11=ؽٛد یٔ

وزدٖ  ذیجزیخٟت ٞ ذیخذ یىزدیٔب رٚ یؾٟٙبدیپ ٗیث ؼیٔٛتٛر پ

عدبیز  ٔؾدبثٝ   ،یؾدٟٙبد ی. در رٚػ پدٞدذ  یارائٝ ٔ یٙیث ؼیپ یٔٛتٛرٞب

ٔغتمُ اعتفبدٜ ؽذٜ اعت وٝ  ٗیث ؼیاس عٝ ٔٛتٛر پ ذ،یجزیٞ یٞب رٚػ

ٓ یع ٚ (ANNؽجىٝ ٞبی فقدجی ٔقدٙٛفی    فجبرتٙذ اس  اعدتٙتبج   غدت

ٔتطزن خدٛدٌزداٖ    ٗیبٍ٘یرٚػ ٔ ( ANFISٚ  یفقج-یفبس یمیتغج

 ARMA)ٞدز   ح،ید را ذید جزیٞ یٞدب  رٚػ زیثز خالف عب ،ٚخٛد ٗی. ثب ا

را   لیٕدت ثدبسار(   ٞدذف  زید ٔتغ ٕبیٔغدتم  ٗیثد  ؼیپ یٔٛتٛرٞب اسوذاْ 

 ٗید ا فیدٛصٖ(  اعالفدب    تید تزو تٓی. عپظ، اٍِدٛر وٙٙذ یٔ یٙیث ؼیپ

 یٙد یث ؼیپد  هید تب  وٙذ یٔ تیتزو ٍزیىذیٔغتمُ را ثب  یٞب یٙیث ؼیپ

اس ؽدذٜ ثٟتدز    تید تزو یٞدب  یٙیث ؼیوٝ پ ٓیٚاضذ ارائٝ ؽٛد. ا٘تؾبر دار

 ثبؽٙذ. یٔمذٔبت یٞب یٙیث ؼیپ

وزدٖ زٙذ ٔٛتٛر  ذیجزیٞ یثزا ذیراٞجزد خذ هی، ٔب ٔمبِٝ ٗیدر ا

اعالفدب  اعدت.    تید ثدز تزو  یوٝ ٔجتٙ ٓیدٞ یٔختّف ارائٝ ٔ ٗیث ؼیپ

ودٝ   ؽدٛد  یاتالق ٔد  ییٞب ثٝ راٞجزدٞب ٚ رٚػ  فیٛصٖ( اعالفب  تیتزو

. ٞذف وٙذ یٔ تیتزو ٍزیىذیخٕـ ؽذٜ اس ٔٙبثـ ٔختّف را ثب  یٞب دادٜ

ثدبالتز   تید فیثدب و  یدعت آٚردٖ اعالفبت ثٝاعالفب ،  تیتزو یاس اخزا

 فیددثددبالتز ثددب تٛخددٝ ثددٝ ٘ددٛؿ وددبرثزد تقز  تیددفیاعددت. ٔٙؾددٛر اس و

 یٞدب  ٔٙؾدٛر اس دادٜ  ،یٙد یث ؼیدر وبرثزد پ ت،یتزت ٗی. ثذ>17=ٌزدد یٔ

ثدبالتز،   تید فیٞذف، ٚ ٔٙؾٛر اس و زیاس ٔتغ ٝیاِٚ یٞب یٙیث ؼیپ ،یٚرٚد

 ثب فطت ثبالتز اعت. ییٞب یٙیث ؼیپ

اعدتفبدٜ ؽدذٜ    یٔتقذد یٞب ٙٝیاعالفب  در سٔ تیاس تزو تبوٖٙٛ،

اس  یىددی. یتٔخددبثزا یٚ وبرثزدٞدب  هیددرثبت ،ٌیددزی ا٘دذاسٜ اعدت: ٔب٘ٙددذ  

. >18=اعدت  یعٙغٛر تیاعالفب  در تزو تیتزو یوبرثزدٞب ٗیتز ٟٔٓ

خدبؿ   زید ٔتغ هید   ٌیدزی  ا٘دذاسٜ زٙب٘سٝ زٙذ عٙغٛر ٔختّف خٟدت  

ٙغدٛرٞب ثدب   ع ٗید ؽدذٜ تٛعدظ ا   یزید ٌ ا٘دذاسٜ  زیٔمبد ٓ،یاختقبؿ دٞ

۳۴



 لیٕت در ثبسارٞبی ثزق ثیٙی ارائٝ یه ٔٛتٛر پیؼ ثیٙی ٔجتٙی ثز تزویت اعالفب  خٟت پیؼ
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ؽدذٜ را تٛعدظ    یزید ٌ ا٘ذاسٜ زیٔمبد ٗیا تٛاٖ یٔتفبٚ  اعت. ٔ ٍزیىذی

ٔمذار  هیادغبْ ٕ٘ٛد تب  ٍزیىذیاعالفب  ثب  تیثز تزو یٔجتٙ یٞب رٚػ

اس  >19=. ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ، در ٔزخـ ذیٞذف ثٝ دعت آ زیٔتغ یٚاضذ ثزا

ثدٝ وٕده زٙدذ     ـیٔدب  هید  بٖید ٔطبعجٝ ٘دزظ خز  یٞب ثزا دادٜ تیتزو

ودٝ رٚػ   دٞدذ  ی٘ؾبٖ ٔ حیٔتٕزوش اعتفبدٜ ؽذٜ اعت. ٘تب زیعٙغٛر غ

 ؼیرا افدشا  بٖید ٘دزظ خز  ٗیاعالفب  تٛا٘غتٝ اعت فطت تخٕد  تیتزو

اعدتفبدٜ   شید ٞدب ٘  رثدب   تیٔٛلق ٗیتخٕ یاعالفب ، ثزا تیتزو اس دٞذ.

فدٛر    ٗیدٚ تخٕ ،وبِٕٗ تیتزو ّتزیٔزخـ، ف ٗی. در ا>20=ؽذٜ اعت

 تید تزو ٍزیىدذ یرا ثدب   ٗیدٚرثد  هید ٔغبفت عٙح  ٚ  هیٌزفتٝ تٛعظ 

اعالفددب  اس  تیددرٚػ تزو ٗیتخٕدد دٞددذ، یٔدد ٖ٘ؾددب حی. ٘تددبوٙددذ یٔدد

در ٔزخدـ   ٗ،یاعت. ٕٞسٙ تز كیدل ٗیت عٙح ٚ دٚرثٔغبف یٞبٗ یتخٕ

ا٘ذ  ؽذٜ تیتزو ٍزیىذیثب  ُیٚ سٔبٖ تطٛ ٍٙبَیلذر  ع یٞب ، دادٜ>21=

 تید اعدتفبدٜ ٔٛفم  زغٓید فّ سدٜ ؽدٛد.  ٗیتّفٗ ٕٞزاٜ تخٕ هیتب ٔىبٖ 

ٔختّدف، اس   یٞب ٙٝیاعالفب  در سٔ تیثز تزو یٔجتٙ یٞب اس رٚػ شیآٔ

 یدر ثبسارٞدب  یٙیث ؼیپ اِخقٛؿ یفّ ،یٙیث ؼیپ یاعالفب  ثزا تیتزو

 اعتفبدٜ ؽذٜ اعت.ٝ ٘ذر  ثثزق، 

 یثدزا  ذید خذ یٙد یث ؼیرٚػ پد  هید ارائدٝ   پدضٚٞؼ  ٗیٞذف اس ا

در ثبسار ثزق اعدت. ٔٛتدٛر ارائدٝ ؽدذٜ،      لیٕت  ٍٙبَیوٛتبٜ ع یٙیث ؼیپ

 ٔؾبثٝ اعت: یٞب پضٚٞؼ زی٘غجت ثٝ عب زیس یٞب ی٘ٛآٚر یدارا

 اعالفب  ارائٝ ؽذٜ اعت وٝ  تیثز تزو یٔجتٙ ذیزبرزٛة خذ هی

ٔغدتمُ را   یٔمدذٔبت  ٗیث ؼیضبفُ اس عٝ ٔٛتٛر پ یبٞ یٙیث ؼیپ

 .ذیٚاضذ ثٝ دعت آ یٙیث ؼیپ هیتب  وٙذ یٔ تیتزو ٍزیىذیثب 

 شاٖید ارائٝ ؽذٜ اعت وٝ اس ٔ ذیاعالفب  خذ تیتزو تٓیاٍِٛر هی 

 ٗی. ثدذ زدید ٌ یثدبسخٛرد ٔد   یٔمدذٔبت  ٗیث ؼیپ یٔٛتٛرٞب یخغب

ٔ   تٓ،یاٍِدٛر  ٗید ا ت،یتزت ٔ  یٍٞٙدب  یٞدب فدطت ٔٛتٛر  شاٖید ودٝ 

 تٛا٘دذ  یٔتفبٚ  اعت ٔ ٍزیىذیاس  یلبثُ تٛخٟ شاٖیثٝ ٔ ٗیث ؼیپ

 اعالفب  ارائٝ دٞذ. تیتزو یٞب رٚػ زی٘غجت ثٝ عب یثٟتز حی٘تب

 

 یؾدٟٙبد ی، زبرزٛة پ2در ثخؼعبختبر ٔمبِٝ ثٝ ؽزش سیز اعت. 

اعالفدب    تید ، رٚػ تزو3. در ثخدؼ ٌدزدد  یارائٝ ٔد  یٙیث ؼیٔٛتٛر پ

اعالفب  ٔتدذاَٚ ارائدٝ خٛاٞدذ ؽدذ. ثدٝ       تیٚ دٚ رٚػ تزو یؾٟٙبدیپ

 ٗیثد  ؼی، اس ٔٛتٛر پ4در ثخؼ ،یؾٟٙبدیفّٕىزد رٚػ پ یبثیٔٙؾٛر ارس

 بیثدبسار ثدزق اعدپب٘    ٕدت یثقدذ ل  عدبفت  24 یٙیث ؼیپ یثزا یؾٟٙبدیپ

ٝ یثدٝ ٘ت  5ثخدؼ  ٟ٘بیتدب،  اعتفبدٜ ؽذٜ اعدت.   رٚػ  حیاس ٘تدب  یزید ٌ دد

 اعت. بفتٝیاختقبؿ  یؾٟٙبدیپ

ثتٌی تز تزکیة چْارچَب پیطٌْادی ه -2

 اطالعات

٘ؾبٖ دادٜ ؽدذٜ   (1 در ؽىُ  ایٗ ٔمبِٝ ؽذٜ ارائٝ یٙیث ؼیزبرزٛة پ

ثدٝ   یٔمدذٔبت  یٙد یث ؼیپد  یاعالفب  ثدٝ تقدذاد   تیتزو تٓیاعت. اٍِٛر

ٔٛتدٛر   یتقدذاد  ذید ٔدب اثتدذا ثب   ٗ،یدارد. ثٙدبثزا  بسیخٛد ٘ یفٙٛاٖ ٚرٚد

، ANN ٔٛتدٛر پدضٚٞؼ عدٝ    ٗید . در آیا٘تخبة وٙ یٔمذٔبت ٗیث ؼیپ

ANFIS  ٚARMA زٍٍٛ٘ی آٔٛسػ ایٗ ٔٛتٛرٞدبی   ا٘ذٜ ا٘تخبة ؽذ 

 تٓیدر ٌدبْ ثقدذ، اٍِدٛر    ٔمذٔبتی در ضٕیٕٝ ؽدزش دادٜ ؽدذٜ اعدت(.   

 یٔٛتٛرٞدب  ٗید ا٘ددبْ ٌزفتدٝ تٛعدظ ا    یٞب یٙیث ؼیاعالفب ، پ تیتزو

 ٍٙبَیعد  یٌذؽدتٝ افدّ   یسٔدب٘  یرا، ثٝ وٕه عدز  یٔمذٔبت ٗیث ؼیپ

 ٍٙبَیٚاضدذ اس عد   یٙد یث ؼیپ هیتب  ذیبٕ٘ یٔ تیتزو ٍزیىذیٞذف، ثب 

 ٞذف ارائٝ دٞذ.

 تید تزو تٓیثدٝ فٙدٛاٖ اٍِدٛر    تٛا٘ذ یٔ یتٕیٞز اٍِٛر ،یعٛر وّ ثٝ

زٙذ دادٜ  تیتزو یاعالفب  اعتفبدٜ ؽٛد؛ ثٝ ؽزط آ٘ىٝ ثتٛاٖ آٖ را ثزا

فطت  یدارا یوٝ خزٚخ یآٔٛسػ داد، ثٝ ٘طٛ یخزٚخ هیثٝ  یٚرٚد

اس دٚ رٚػ  ٘بٔدٝ،  بٖیپب ٗیٝ ثبؽذ. در اداؽت ٞب ی٘غجت ثٝ ٚرٚد یؾتزیث

 تید زىٛئ ی( ٚ ا٘تٍدزاَ فدبس  OWA  یجد یٔدٛسٖٚ تزت  ٗیبٍ٘یٔتذاَٚ ٔ

ثزخٛردار ٞغتٙذ.  ییثبال ییٚ وبرا یاعتفبدٜ ؽذٜ اعت ززا وٝ اس عبدٌ

 ؾدٟٙبد یپ شید ٘ OWA تٓی٘غدخٝ افدالش ؽدذٜ اس اٍِدٛر     هیدر ادأٝ، 

 دادٜ خٛاٞذ ؽذ. ؽزش 4-3ٞب در ثخؼ  رٚػ ٗیا ب ی. خشئٓیا ٕ٘ٛدٜ

 اعت: زیس یٞب تیٔشدارای  یؾٟٙبدیزبرزٛة پ ٗیاس ا اعتفبدٜ

 زید ٔتغ یسٔدب٘  یٔتفبٚ  در عدز  یرفتبر یاٍِٛٞب ییؽٙبعب -

ٔ  تٛا٘دذ  یٕ٘د  ییثدٝ تٟٙدب   ٗیث ؼیٔٛتٛر پ هیٞذف: فٕٛٔب،   یتٕدب

اعتفبدٜ اس  ٗ،یوٙذ. ثٙبثزا ییؽٙبعب زیٔتغ هیرا در  زییتغ یاٍِٛٞب

اعالفدب ، ثدٝ    تید ٔتفدبٚ  در رٚػ تزو  ٗیثد  ؼیٔٛتٛر پ ٗیزٙذ

ٔتفبٚ  ٔٛخٛد  یاٍِٛٞب ـیؾخٔٙدز ثٝ ت تٛا٘ذ یفٛر  ثبِمٜٛ، ٔ

 ٌزدد.

ودٝ لدجال اؽدبرٜ ؽدذ،      عدٛر ٗ یتز: ٕٞ عبدٜ یٙیث ؼیپ ٙذیفزا -

ی ٞدب  یٙد یث ؼیفدطت پد   تٛا٘ٙدذ  یاعالفب  ٔ تیتزو یٞب تٓیاٍِٛر

 یمدذٔبت ٔ ٗیثد  ؼیپ یاس ٔٛتٛرٞب ٗ،یدٞٙذ. ثٙبثزا ؼیرا افشا ٟ٘بیی

ٚ  یٔؾدىُ عزاضد   ت،ید تزت ٗیاعتفبدٜ ٕ٘ٛد. ثذ تٛاٖ یٔ یتز عبدٜ

 شید تدز ٘  ذٜید سیپ ٔبوٝ فٕٛ تز، صیفط یٙیث ؼیپ یآٔٛسػ ٔٛتٛرٞب

ثددب تٛخددٝ ثددٝ آ٘ىددٝ  ٗ،ی. ثٙددبثزاوٙددذ یٔدد ذایددپ فیددٞغددتٙذ، تخف

ٞغدتٙذ،   یا ٘غدجتب عدبدٜ   یٞب اعالفب  رٚػ تیتزو یٞب تٓیاٍِٛر

تدز   لبثدُ لجدَٛ، عدبدٜ    یٙد یث ؼیثب فطت پ ،یٙیث ؼیپ ٙذیوُ فزا

 خٛاٞذ ؽذ.

 ی تزکیة اطالعاتّا رٍش -3

ی ٔمددذٔبتی فددزاٞٓ آٔذ٘ددذ، السْ اعددت، ٞددب ثیٙددی پددظ اس آ٘ىددٝ پددیؼ

ثیٙدی   ی تزویت اعالفب  ٔٙبعت افٕبَ ؽٛ٘ذ تب یده پدیؼ  ٞب تٓیاٍِٛر

ٚاضذ فزاٞٓ آیدذ. در ایدٗ ثخدؼ اثتدذا دٚ اٍِدٛریتٓ تزویدت اعالفدب         

. ؽدٛ٘ذ  یٔد فبسی زىٛئیت ؽدزش دادٜ   ٚ ا٘تٍزاَ OWAٔقِٕٛی ؽبُٔ 

ی تزویت اعالفب ، یه ٘غدخٝ  ٞب رٚػعپظ، ثٝ ٔٙؾٛر ثٟجٛد فّٕىزد 

 .ٌزدد یٔ٘یش ارائٝ  OWAافالش ؽذٜ اس 

۳۵



  بكیدؽت ث یذیخبٚ ٗی، ٔطٕذ ضغی، ٔغقٛد ثؾزیدرٚد یفّ

 

       1393 غتبٖپبییش ٚ سٔ 6پضٚٞؾی ویفیت ٚ ثٟزٜ ٚری فٙقت ثزق ایزاٖ عبَ عْٛ ؽٕبرٜ  -٘ؾزیٝ فّٕی

 (OWA) **هیاًگیي هَسٍى تزتیثی -3-1

( یه اٍِٛریتٓ تزویت اعالفدب   OWAرٚػ ٔیبٍ٘یٗ ٔٛسٖٚ تزتیجی  

تب وٖٙٛ، ارائٝ ؽذٜ اعت.  [22]عبدٜ أب ٔطجٛة اعت وٝ تٛعظ ییٍزدر 

ٝ  OWAاس  ثٙدذی،   در وبرثزدٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٕٞب٘ٙذ تقٕیٓ ٌیزی، دعدت

ُ      دادٜ  ثدب  وبٚی ٚ... ثٝ وبر ٌزفتٝ ؽذٜ اعدت  ثدٝ ٔٙؾدٛر آؽدٙبیی وبٔد

  .(ٔزاخقدٝ ودزد   [23]ٔدی تدٛاٖ ثدٝ     OWA٘دٛیٗ   ٚ ٔذِٟبی وبرثزدٞب

 :ی آٖ اعتٞب یٚرٚد، تزویجی خغی اس OWAخزٚخی 

 1) 
1

OWA( ) ( ). ( )
N

k k

k

t w t agnt t


    t       

 تقذاد ٔٛتٛرٞبی  ٞب یٚرٚدتقذاد  Nٚسٟ٘بی ٟ٘بیی ٞغتٙذ.  w،وٝ در آٖ

)ثیٗ ٔمذٔبتی( ٚ  پیؼ )iagnt t٘یش iثیٙی ٚرٚدی اس ِطدبػ   أیٗ پیؼ

ٔیددشاٖ ثشرٌددی  
21( ) ( ) ... ( )Nagnt t agnt t agnt t   .اعددت )

ثدیٗ ٔمدذٔبتی خدبؿ     ثٝ یده ٔٛتدٛر پدیؼ    OWAی ٞب ٚسٖثٙبثزایٗ، 

اس ِطبػ ٔیشاٖ ثشرٌدی   ٞب آٖ، ثّىٝ ثٝ خبیٍبٜ تزتیجی ا٘ذ بفتٝی٘اختقبؿ 

 دارای لیٛد سیز ٞغتٙذ: ٞب ٚسٖ ٔزتجظ ٞغتٙذ. 

 2) 
1

( ) 1
N

k

k

w t


  ٚ [0,1]kw   

، زٍٍٛ٘ی ا٘تخبة OWAی اعتفبدٜ اس ٞب زبِؼیٗ تز ثشريیىی اس 

یی ثدب ٚسٖ ثبثدت در عدَٛ سٔدبٖ     ٞب رٚػاس  تٛاٖ یٔی آٖ اعت. ٞب ٚسٖ

. در ٌدزدد  یٔاعتفبدٜ ٕ٘ٛد وٝ، اضتٕبال، ٔٙدز ثٝ وبٞؼ دلت خزٚخی 

ٞبی  ٘بٔٝ، اس رٚػ وبٞؼ ٌزادیبٖ ثزای ا٘تخبة ٚسٖ یبٖفٛك، در ایٗ پب

را در ٞدز ٌدبْ    OWAی ٞدب  ٚسٖاعتفبدٜ ؽذٜ اعت وٝ  OWAٚرٚدی 

 .ذیٕ٘ب یٔرٚس  ثیٙی ثٝ پیؼ

ٞب ارضدب ؽدٛ٘ذ، اس یده تغییدز     w( ثزای 2اثتذا، خٟت آ٘ىٝ لیٛد  

 ٔتغیز ثٝ ضبِت سیز اعتفبدٜ ٔی ٕ٘بییٓ:

 3) 

i

j

λ (l)

i
λ (l)

1

(l
e

e

)
N

j

w






 

ی ٔمذٔبتی ٞغتٙذ. ثز اعبط راثغٝ فٛق، ثدٝ  ٞب ٚسٖ iوٝ در آٖ،

 w، ٔمدبدیز ٚسٟ٘دبی ٟ٘دبیی     iاسای تٕبْ ٔمبدیز ٕٔىٗ ثزای ٚسٟ٘دبی 

 ( را ارضب خٛاٞٙذ وزد.2لیٛد راثغٝ  

ی ٞدب  ٚسٖی ٔطبعدجٝ  فزَٔٛ وبٞؼ ٌزادیبٖ ثدزا  ضبَ السْ اعت 

 :[24] را ارائٝ دٞیٓ  iٔمذٔبتی 

      

   1, 2, ..., N

1 ( )

( ) ,

i i i it w OWA t

OWA t d i

t agent t

t

     

  
 

 4) 

                                                 
** Ordered Weighted Average 

یه پبرأتز عبختبری اعت ودٝ ٘دزظ    ٌبْ سٔب٘ی ٚ tوٝ در آٖ، 

تزویدت    ، ٔیدشاٖ خزٚخدی ٔغّدٛة   تبیٟ٘ب. ذیٕ٘ب یٔیبدٌیزی را تٙؾیٓ 

 :ؽٛد یٔٔطبعجٝ  (Hurwicz  ، ٘یش تٛعظ رٚػ ٞٛرٚیىش d(l)اعالفب ،
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 5) 

. زٙب٘سدٝ  دٞدذ  یٔد ی ٔغّٛة ٔب را ٘ؾبٖ ٙیث خٛػٔیشاٖ در آٖ، وٝ 

یی دعت ثبال ثزای ٔتغیز ٞذف داؽتٝ ثبؽیٓ، ثبیذ ٞب ثیٙی ثخٛاٞیٓ پیؼ

ثیٙدی   ا٘تخبة وٙیٓ. در عزف ٔمبثُ، در یه پیؼ ٔمذار ثبالیی ثزای

را ٘شدیه ثٝ فدفز ا٘تخدبة   ، ثبیذ ٔمذار ی دعت پبییٗ  وبرا٘ٝ ٔطبفؾٝ

 ٕ٘بییٓ.

ثٝ تٙبعت تفبٚتؾدبٖ اس   ،ٞب ٚسٖوٝ  دٞذ یٔفزٔٛالعیٖٛ فٛق ٘ؾبٖ 

. ٘زظ ایٗ افالش ٘یش ٔتٙبعت ثب ؽٛ٘ذ یٔافالش  ،ثیٙی تزویت ؽذٜ پیؼ

 ثیٙی تزویت ؽدذٜ ٚ ٔیدشاٖ ٔغّدٛة تزویجدی     ٔیشاٖ تفبٚ  ٔمذار پیؼ

 OWA(t) – d(t)) .اعت 

 اًتگزال فاسی چكَئیت -3-2

ثیٗ ٔمدذٔبتی ثدٝ فدٛر      ثیٙی ٔٛتٛرٞبی پیؼ ، پیؼOWAدر رٚػ 

در ٘ؾدز   ٞدب  آٖخذاٌب٘ٝ اس یىذیٍز ٚ ثب تخقیـ یه ٚسٖ ثٝ ٞزودذاْ اس  

. ثٙبثزایٗ، اعالفبتی وٝ ثٝ فٛر  ثبِمٜٛ در راثغٝ ثیٗ ایٗ ا٘ذ ؽذٌٜزفتٝ 

. در ایٗ ثخؼ، اس یده  ذ٘ؽٛ یٕ٘ٚخٛد دارد، در ٘ؾز ٌزفتٝ  ٞب یٙیث ؼیپ

رٚػ تزویت اعالفب  اعتفبدٜ ؽذٜ اعت ودٝ تٛا٘دبیی در ٘ؾدز ٌدزفتٗ     

ی ٚرٚدی را ٞدب  ثیٙدی  ی ٔختّدف پدیؼ  ٞدب  تید تزواعالفب  ٔٛخدٛد در  

(اعددتفبدٜ Fuzzy measureداراعددت. اثتددذا، اس تئددٛری ا٘ددذاسٜ فددبسی 

تدب یده ؽدبخـ إٞیدت  ا٘دذاسٜ فدبسی( ثدٝ ٞزودذاْ اس سیدز           ؽٛد یٔ

ی ٞدب  ثیٙدی  ی ٔختّدف ٚرٚدی  یدب ٕٞدبٖ پدیؼ    ٞب تیتزوٞبی  ٕٛفٝٔد

ثیٙی  ٔمذٔبتی( اختقبؿ دادٜ ؽٛد. عپظ، خٟت ثٝ دعت آٚردٖ پیؼ

ٚاضذ ٟ٘بیی، السْ اعت اس یه ا٘تٍزاَ فدبسی اعدتفبدٜ ؽدٛد تدب تٕدبٔی      

ی ٔختّف را ثب تٛخٝ ثدٝ ا٘دذاسٜ   ٞب تیتزؤمبدیز اختقبؿ دادٜ ؽذٜ ثٝ 

 مذار ٟ٘بیی تجذیُ ٕ٘بیذ. فبسی ٔتٙبؽزؽبٖ ثٝ یه ٔ

 اًذاسُ فاسی   -3-2-1

یددده ا٘دددذاسٜ فدددبسی ٘زٔدددبِیشٜ ثدددز رٚی یددده ٔدٕٛفدددٝ ٔتٙدددبٞی  

  1,...,  NX x xٝای ( یه تبثـ ٔدٕٛف  set function)    )

 اعت وٝ دارای ؽزایظ سیز ثبؽذ:

 6) 

   

   

   

 : 0,1 ,

0,  1, 

   

P X

X

A B A B
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 لیٕت در ثبسارٞبی ثزق ثیٙی ارائٝ یه ٔٛتٛر پیؼ ثیٙی ٔجتٙی ثز تزویت اعالفب  خٟت پیؼ

 

       1393 پبییش ٚ سٔغتبٖ 6پضٚٞؾی ویفیت ٚ ثٟزٜ ٚری فٙقت ثزق ایزاٖ عبَ عْٛ ؽٕبرٜ  -٘ؾزیٝ فّٕی

 Xٔدٕٛفدٝ   (power setی  یه ٔدٕٛفٝ تدٛا٘   P(X) وٝ در آٖ

ی ٔٛتٛرٞدبی  ٞدب  ثیٙدی  پدیؼ  X. اعدت   (X تٕبٔی سیز ٔدٕٛفٝ ٞدبی  

ثدیٗ   ٚرٚدی  ٔٛتٛر پیؼ 3در وبرثزد ٔب وٝ ثیٗ ٔمذٔبتی ٞغتٙذ.  پیؼ

ٞبی فبسی ثٝ  ا٘ذاسٜ  .(8;23فضٛ اعت   8دارای  P(X)ٔمذٔبتی( داریٓ 

. ثدزای  [25]ا٘دذ  ؽدذٜ سیدز ٔدٕٛفدٝ تفغدیز     ٔقٙی ٔیشاٖ إٞیدت ٞدز  

Aٞز X ،(A)  ثٝ فٛر  ٔیدشاٖ تٛا٘دبیی ٚ لدذر      تٛاٖ یٔرا

 Aثیٙی ٔتغیز ٞدذف ثدز اعدبط دادٜ ٔٛخدٛد در       ثزای پیؼ Aتزویت 

ثیٙدی ؽدذٜ تٛعدظ     تفغیز ٕ٘ٛد  یقٙی ثذٖٚ در ٘ؾز ٌزفتٗ ٔمذار پیؼ

(. ثٙدبثزایٗ، ثدب اعددتفبدٜ اس ا٘دذاسٜ فددبسی    Aافضدبی خدبرج اس ٔدٕٛفددٝ   

را ٘یدش ثدزای    ٞدب  یٚرٚدی ٔختّف ٞب تیتزوٞز وذاْ اس  لذر  ٓیتٛا٘ یٔ

تٟٙب  OWAدر رٚػ  وٝ یدرضبِثیٙی ٔتغیز ٞذف در ٘ؾز ثٍیزیٓ   پیؼ

 (.ؽذ یٔٞز ٚرٚدی ثٝ فٛر  خذاٌب٘ٝ ِطبػ 

ضبَ، ثٝ ٔٛضٛؿ زٍٍٛ٘ی تخقیـ ٔیشاٖ ا٘ذاسٜ فبسی ثٝ ٞزودذاْ  

ثدزای  پدزداسیٓ. ثبیدذ یده رٚػ عدبختبر یبفتدٝ       یٔد ٞدب   اس سیز ٔدٕٛفٝ

تجییٗ ٕ٘دٛد. در   ٞب ٔدٕٛفٝتخقیـ یه ا٘ذاسٜ فبسی ثٝ ٞز یه اس سیز 

ودٝ دارای   [25]اعتفبدٜ ؽذٜ اعت λایٗ پضٚٞؼ، اس رٚػ ا٘ذاسٜ فبسی 

عبدٌی ٔٙبعجی اعت. در ایٗ رٚػ، اثتذا، یه ٔمذار فذدی ا٘ذاسٜ فبسی 

. بثدذ ی یٔد ی ٔمدذٔبتی( اختقدبؿ   ٞب ثیٙی  پیؼ ٞب یٚرٚداس  هی ٞزثٝ 

ا٘ذاسٜ فبسی  وٙذ یٔٔطبعجٝ ٕ٘ٛد وٝ وٕه  تٛاٖ یٔرا  λعپظ، پبرأتز 

 را تخٕیٗ ثش٘یٓ. ٞب یٚرٚدٞزوذاْ اس سیزٔدٕٛفٝ ٞبی تزویت 

 λای ٘زٔددبِیشٜ را در ایٙقددٛر  ا٘ددذاسٜ فددبسی  بثـ ٔدٕٛفددٝیدده تدد

 A  ٚBٞدبی   سیز ٔدٕٛفٝ (disjoint  وٝ ثزای ٞز خفت ٔدشا ٓی٘بٔ یٔ

X   ,Aاس  B Xٚ =A B :دارای ؽزایظ سیز ثبؽذ ) 

          ,

      1

A B A B A B

for some

    



  

 



 7) 

 اعتٙتبج ٕ٘ٛد: تٛاٖ یٔرٚاثظ سیز را  تٛاٖ یٔثٙبثزایٗ، 
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 8) 
 λثٝ وٕه اعتفبدٜ اس راثغٝ ثبال ٚ ؽدزط ٘زٔدبِیشٜ ثدٛدٖ ا٘دذاسٜ فدبسی      

 g(X)=1 ،)ٔ٘ٛؽت: تٛاٖ ی 

 9)  
1

1 1 (x )
i

i

N

 


   

ت ٔمذاری ثزای ا٘ذاسٜ فبسی ثزای ٞز ٚرٚدی ثٙبثزایٗ، تٟٙب السْ اع

   1(x , ...,),i i N .ٓثٝ وٕه راثغدٝ   ٔتقبلجب، (  ا٘تخبة ٕ٘بیی

ا٘ذاسٜ فبسی تٕدبٔی سیدز    تٛاٖ یٔرا ٔطبعجٝ وزد.  λٔمذار  تٛاٖ یٔفٛق 

ٔطبعدجٝ   (7ٚ اعتفبدٜ اس راثغدٝ    λرا ثب داؽتٗ ٔمذار  Xٔدٕٛفٝ ٞبی 

 ٕ٘ٛد.

x)ٔمذار ٔب  ،در ایٗ ٔمبِٝ  )i  ثٝ فدٛر   را ثزای ٞز ٚرٚدی را

ثٝ ٞزوذاْ اس ٚرٚدی ٞدب یده   ایٓ. ثٝ فجبر  دیٍز،  دعتی ا٘تخبة ٕ٘ٛدٜ

ایٓ، ثذیٗ ٔقٙب وٝ ٕٞٝ آٖ ٞب دارای  ٔمذار إٞیت ٔؾبثٝ اختقبؿ دادٜ

دیٍدز  خدبیٍشیٗ  إٞیت ٔؾبثٟی ثب یىذیٍز ٞغدتٙذ. رٚیىدزد ٔٙبعدت    

x)وٝ ٔمذار  ثبؽذآٖ تٛا٘ذ  ٔی )i   ٞب را ٔتٙبعت ثب ٔمذار خغبی ٞدز

ثیٗ در ٌذؽدتٝ ا٘تخدبة ٕ٘دبییٓ. ثدذیٗ تزتیدت ودٝ ٘ؾدبٖ         ٔٛتٛر پیؼ

دٞیٓ ٔٛتٛری وٝ دارای فطت ثیؾتزی اعت، إٞیت ثیؾتزی دارد  ٔی

x)ٚ ٔتقبلجب  )i .ثبالتزی دارد 

 َئیتاًتگزال فاسی چك  -3-2-2

ضبَ ثب تقذادی سیز ٔدٕٛفٝ ٚ ا٘ذاسٜ فبسی ٔتٙبؽزؽبٖ رٚ ثدزٚ ٞغدتیٓ؛   

٘یدبس   ٔبٖ یٙیث ؼیپ، ٔب یه ٔمذار ٚاضذ را ثٝ فٙٛاٖ خزٚخی وٝ یدرضبِ

عبسی تٕدبٔی   داریٓ. ثٙبثزایٗ، ثبیذ ثٝ د٘جبَ یه رٚػ ٔٛثز ثزای خالفٝ

ی ٞدبی فدبس   ٔمبدیز تبثـ فبسی ثٝ یه خزٚخی ثبؽیٓ ودٝ ثتٛا٘دذ ا٘دذاسٜ   

ی فدبسی اثشارٞدبی ٔٙبعدجی    ٞب ا٘تٍزأَتٙبؽزؽبٖ را ٘یش در ٘ؾز ثٍیزد. 

. در ایٗ پضٚٞؼ، اس ا٘تٍزاَ فبسی زىٛئیت [26]ثزای ایٗ ٞذف ٞغتٙذ 

 ی ٔقِٕٛی اعت.ٞب ا٘تٍزاَای ثز  اعتفبدٜ ؽذٜ اعت وٝ تٛعقٝ

. ٓیوٙدر ایٗ ثخؼ السْ اعت وٝ ا٘تٍزاَ فبسی زىٛئیت را تقزیف 

 Xیه تبثـ ثز رٚی  fاعت ٚ  Xیه ا٘ذاسٜ فبسی ثز رٚی  فزك وٙیذ

اعددددت وددددٝ دارای ثددددزد    1, ,  na a وددددٝ در آٖ  اعددددت

1 2 ... na a a  . اَ زىٛئیت ٌغغدتٝ   ا٘تٍزC  ثدز رٚی )f   ٝثد

 :[26]ؽٛد یٔفٛر  سیز تقزیف 

 10)     1

1

. | ( )
N

i i i

i

x f xC a a a 



   

0وٝ در آٖ 0a  . 

ٚ  ANN،ANFISثدیٗ   عٝ ٔٛتدٛر پدیؼ   Xٔب، افضبی  در وبرثزد

ARMA  ٞغتٙذ. تبثـf ی ایدٗ ٔٛتٛرٞدب   ٞدب  ثیٙی ٘یش ٘ؾبٖ دٞٙذٜ پیؼ

ثیٙی ؽذٜ  ٘ؾبٖ دٞٙذٜ وٕتزیٗ ٔمذار پیؼ f(x1)اعت. ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ،

ثیٙی ٔتغیز ٞذف، ثبیذ  ثیٗ اعت. ثٝ ٔٙؾٛر پیؼ تٛعظ ٔٛتٛرٞبی پیؼ

اَ زىٛئیت دادٜ ؽٛد تب ٔمذار ٟ٘بیی ی ٔمذٔبتی را ثٝ ا٘تٍزٞب ثیٙی پیؼ

 ثیٙی ثٝ دعت آیذ. پیؼ

 اصالح ضذُ OWAرٍش پیطٌْادی  -3-3

یی ٞدب  ثیٙدی  وٝ ثتٛا٘ٙذ پیؼ رٚد یٔی تزویت اعالفب  ا٘تؾبر ٞب رٚػاس 

ی ٔمدذٔبتی ٚرٚدی ارائدٝ ٕ٘بیٙدذ. ثدب ایدٗ ٚخدٛد،       ٞب ثیٙی ثٟتز اس پیؼ

ی ٞدب  ثیٙدی  وٝ اٌز ٔیشاٖ فطت پیؼ دٞذ یٔٔؾبٞذا  فّٕی ٔب ٘ؾبٖ 

۳۷



  بكیدؽت ث یذیخبٚ ٗی، ٔطٕذ ضغی، ٔغقٛد ثؾزیدرٚد یفّ

 

       1393 غتبٖپبییش ٚ سٔ 6پضٚٞؾی ویفیت ٚ ثٟزٜ ٚری فٙقت ثزق ایزاٖ عبَ عْٛ ؽٕبرٜ  -٘ؾزیٝ فّٕی

ی تزویدت  ٞدب  رٚػٔمذٔبتی ثٝ ؽذ  ثب یىذیٍز ٔتفبٚ  ثبؽذ، فّٕىزد 

. ثٝ فجدبر  دیٍدز، زٙب٘سدٝ یده ٔٛتدٛر      وٙذ یٔاعالفب  ثٝ ؽذ  افت 

ثیٗ ٔمذٔبتی خغبیی ثغیبر ثبالتز اس عبیز ٔٛتٛرٞدب داؽدتٝ ثبؽدذ،     پیؼ

اٍِٛریتٓ تزویت اعالفب  دزبر ٌٕزاٞی خٛاٞدذ تدب ضدذی ودٝ ٕٔىدٗ      

یی ثب خغبیی ثیؾتز اس خٛد ٔٛتٛرٞبی ٔمذٔبتی ارائدٝ  ٞب ٙیثی اعت پیؼ

 دٞذ.

  ٝ ارائدٝ   OWAای افدالش ؽدذٜ اس اٍِدٛریتٓ     در ایٗ ثخدؼ، ٘غدخ

ؽزایغی را وٝ ٔیشاٖ خغبی ٔٛتٛرٞبی ٔمدذٔبتی   تٛا٘ذ یٔوٝ  ٓیدٞ یٔ

ثٝ ؽذ  اس یىذیٍز ٔتفبٚ  اعت، ٔذیزیت ٕ٘بیذ. ٔفدبٞیٓ افدّی رٚػ   

. ثب ایٗ ٚخٛد، در رٚػ پیؾٟٙبدی اعت OWAپیؾٟٙبدی ٔؾبثٝ رٚػ 

ٔب، اٌز یه ٚرٚدی ثٝ ؽذ  ثذتز اس دیٍزاٖ فُٕ ٕ٘بیذ، اثدز  اضتٕدبال(   

. ایدٗ  ؽٛد یٔخزٚخی تزویت اعالفب  ثٝ عٛر وّی خٙثی  ثزی آٖ ٔٙف

أز، ثب ففز وزدٖ ضزیت ٚس٘ی ٔتٙبؽزػ در خزٚخی تزویت اعالفدب   

 .زدیپذ یٔا٘دبْ 

ز، اثتدذا ثبیدذ یده ٔمیدبط     خٟت پیبدٜ عبسی افدالضب  ٔدذ ٘ؾد   

ثدیٗ ٔمدذٔبتی تقزیدف ٌدزدد.      عٙدؼ فّٕىزد ثزای ٔٛتٛرٞدبی پدیؼ  

ی ثدٝ فٙدٛاٖ ٔمیدبط    ٙد یث ؼیپد تٛاٖ اس خغبی وٙدٛ٘ی ٔٛتٛرٞدبی    ٕ٘ی

اعتفبدٜ ٕ٘ٛد؛ سیزا، در ٞز ٌبْ سٔب٘ی ،خغبی وٙدٛ٘ی ٞدز    ٞب آٖفّٕىزد 

ثددیٗ ٔمددذٔبتی ٔؾددخـ ٘یغددت. ثددٝ فٙددٛاٖ ٔثددبَ، در   ٔٛتددٛر پددیؼ

عبفت  24عبفت ثقذ، تٟٙب خغبی ٔزثٛط ثٝ ثیؼ اس  24ی ٞب ثیٙی پیؼ

ٌیزی اعت. در ٚالـ، ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ثدٛد   پیؼ اس سٔبٖ ضبَ لبثُ ا٘ذاسٜ

ثیٗ  ثیٙی ٔٛتٛرٞبی پیؼ اس خغبی پیؼ تٛا٘غت یٕ٘افّی   OWAوٝ 

وٝ اس ٔیدشاٖ   ٓیوٙ یٔ، پیؾٟٙبد ٙبثزایٗٔمذٔبتی ثبسخٛرد دریبفت وٙذ. ث

ثیٗ در رٚس ٌذؽتٝ ثٝ فٙدٛاٖ ٔمیدبط عدٙدؼ     ؼخغبی ٔٛتٛرٞبی پی

وٝ فّٕىزد ٔٛتٛرٞبی  ٓیا ٕ٘ٛدٜفّٕىزد اعتفبدٜ ٕ٘ٛد. در ٚالـ، ٔب فزك 

ثیٗ ٔمذٔبتی در وٛتبٜ ٔذ   فبفّٝ سٔدب٘ی دٚ رٚس پیدبپی( تغییدز     پیؼ

. ثذیٗ تزتیت، زٙب٘سٝ خغبی رٚس پیؾیٗ یده ٔٛتدٛر   وٙذ یٕ٘زٙذا٘ی 

فدزك ٔدی ؽدٛد ودٝ در     ثذتز ثبؽذ،  ثیٗ ثٝ ؽذ  اس عبیز ٔٛتٛرٞب پیؼ

ثدیٗ   آٖ ٔٛتدٛر پدیؼ  ضبال ضبضز ٘یش خغدبی ثدبالیی خٛاٞدذ داؽدت ٚ     

. اثدز ایدٗ فبٔدُ    ؽدٛد  یٔد ؽدٙبختٝ   فبُٔ ٘بٔغّٛةٔمذٔبتی ثٝ فٙٛاٖ 

. ثدذیٗ تزتیدت، اضتٕدبال، عدبیز     ؽدٛد ٘بٔغّٛة در خزٚخی ثبیذ خٙثی 

ز خٛاٞٙذ ٔٛتٛرٞبی ٔمذٔبتی ثبلیٕب٘ذٜ دارای فّٕىزد ٔؾبثٟی ثب یىذیٍ

 ثیٙی ٟ٘بیی خٛاٞذ ؽذ. ثٛد وٝ ٔٙدز ثٝ افشایؼ فطت پیؼ

افالش ؽذٜ در سیز آٔذٜ اعدت. رٚاثدظ    OWAعزس فّٕىزد رٚػ 

را فبٔدُ ٘دبٔغّٛة   یه . رٚ٘ذ یٔافّی ٘یش در ثٝ وبر  OWA (5 تب  (1 

یىدی  ٔغّك پیؼ ثیٙی زٙب٘سٝ خغبی  ثٝ ایٗ فٛر  تقزیف ٔی وٙیٓ:

در  ٞدب  یٚرٚدثیؼ اس عٝ ثزاثز ثذتز اس عدبیز  در رٚس پیؾیٗ  ٞب یٚرٚداس 

 u، ودٝ ثدب   ٓی٘بٔ یٔ٘بٔغّٛة  فبُٔسٔبٖ ٔؾبثٝ ثبؽذ، آٖ ٚرٚدی را یه 

 . در فٛر  فذْ ٚخٛد فبُٔ ٘بٔغّٛة داریٓ: ٓیدٞ یٔ٘ؾبٖ 

 11) t
1

( ) ( ). ( )
N

k k

k

MOWA t w t agnt t


 

 وٝ در آٖ:

 12) ( ) (t),k 1,..., Nk kw t w   

ٝ  kw(t)ثٝ عٛری وٝ، ٔمذار  افدّی ٔطبعدجٝ    OWA ّٝیٚعد  ثد

در فدٛرتی ودٝ فبٔدُ     أب افّی(. OWA (5 تب  (3 ؽذٜ اعت  رٚاثظ 

ضدزیت ٚس٘دی ٔتٙدبؽز ثدب آٖ را فدفز      پیذا ؽدذٜ ثبؽدذ،    (u  ٘بٔغّٛثی

 :وٙیٓ ٔی

 13) ( ) 0uw t  

                                                 
. ضبَ ثب ؽٛد یٔدر خزٚخی خٙثی  ٘بٔغّٛةثذیٗ تزتیت، اثز فبُٔ 

تٛخٝ ثٝ آ٘ىٝ ثبیذ ؽدزط 
1

( ) 1
N

k

k

w t


       ٘یدش ثزلدزار ثبؽدذ، السْ اعدت

ضزیت ضذف ؽذٜ اس فبُٔ  ٘یش افالش ٌزد٘ذ. ٔب ٞب یٚرٚدی عبیز ٞب ٚسٖ

( ٓیدٞدد یٔد ٘ؾدبٖ   bٔغّٛة را ثدٝ ثٟتدزیٗ ٚرٚدی ٔٛخدٛد  ودٝ ثدب      ٘دب 

 :ٓیدٞ یٔاختقبؿ 

 14) t( ) ( ) ( )b b uw t w t w t   
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ثیٙددی پیؾددٟٙبدی ٔجتٙدی ثددز تزویددت   ثدٝ ٔٙؾددٛر ارسیددبثی رٚػ پدیؼ  

عبفت ثقذ لیٕت ثبسار ثزق اعدپب٘یب   24ثیٙی  ای پیؼاعالفب ، اس آٖ ثز

ودٝ ثدبسار    ؽٛد یٔٞفتٝ ٔختّف عبَ اعتفبدٜ وزدیٓ. خبعز ٘ؾبٖ  4در 

اعپب٘یب یه ثبسار ثب ا٘طقبر دٚخب٘جٝ ثب یه ثبسیٍز غبِت اعدت. ثٙدبثزایٗ،   

ؽبٞذ ٘ٛعب٘بتی در لیٕت ثدزق ٞغدتیٓ ودٝ ضبفدُ رفتدبر اعدتزاتضیه       

ثیٙدی لیٕدت در ثدبسار اعدپب٘یب ودبر       ٝ، پدیؼ ثبسیٍز غبِت اعت. در ٘تید

 اعت. یدؽٛار

ثدٝ   ٞدب  دادٜدر ایٗ لغٕت، ٔقیبر عٙدؼ خغب ٚ زٍٍٛ٘ی تمغیٓ 

 ٞبی فّٕىزد رٚػ .ؽٛد ثیبٖ ٔیی آسٖٔٛ، افتجبرعٙدی ٚ تغت ٞب ٌزٜٚ

 ارسیبثی خٛاٞذ ؽذ: خغبی ٞفتٍی در ٚاضذثیٙی ثز اعبط ٚاضذ  پیؼ
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trueٝ در آٖ، ودد

tP ٚf

tP   ٚ ثددٝ تزتیددت ٘ؾددبٖ دٞٙددذٜ ٔمددذار ٚالقددی

 ثیٙی ؽذٜ لیٕت اعت. پیؼ

2ٚاریب٘ظ خغبی ٞفتٍی  

eweek٘ )   ْیش ثٝ فٙٛاٖ ٔقیدبری اس فدذ

 ٔٛرد ثزرعی لزار خٛاٞٙذ ٌزفت: ٞب ثیٙی لغقیت پیؼ
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ثیٙدی لیٕدت    ٞززمذر وٝ ٔیشاٖ ٚاریب٘ظ خغب وٕتز ثبؽدذ، پدیؼ  

 خٛاٞذ ثٛد. تز ٔغٕئٗٚ  تز كیدل

۳۸



 لیٕت در ثبسارٞبی ثزق ثیٙی ارائٝ یه ٔٛتٛر پیؼ ثیٙی ٔجتٙی ثز تزویت اعالفب  خٟت پیؼ

 

       1393 پبییش ٚ سٔغتبٖ 6پضٚٞؾی ویفیت ٚ ثٟزٜ ٚری فٙقت ثزق ایزاٖ عبَ عْٛ ؽٕبرٜ  -٘ؾزیٝ فّٕی

ٛسػ زٍٛ٘دٝ ثدزای آٔد    ٞدب  دادٜزٍٛ٘دٝ   دٞدذ  یٔد ٘ؾبٖ  (2 ؽىُ 

ثیٗ ٔمذٔبتی ٚ ٔجتٙدی ثدز تزویدت اعالفدب  اعدتفبدٜ       ٔٛتٛرٞبی پیؼ

ی ا٘تخدبة ؽدذٜ ٚ تقدذاد    ٞدب  یٚرٚد. اثتدذا، در دٚرٜ آٔدٛسػ   ؽدٛد  یٔ

. عدپظ، در ٔزضّدٝ افتجدبر    ٙٙدذ یث یٔٔتقذدی ٔٛتٛر ٔمذٔبتی آٔٛسػ 

 تدب  ؽدٛ٘ذ  یٔد عٙدی، عبختبری وٝ وٕتزی خغب را ٘ؾبٖ دٞذ، ا٘تخبة 

پیؼ . ٕٞسٙیٗ، در ٔزضّٝ ؽٛ٘ذٜ تغت اعتفبدٜ ثیٙی در دٚر ثزای پیؼ
ثیٗ ٔمذٔبتی ا٘تخبة ؽذٜ ثدٝ دٚ   ی ٔٛتٛرٞبی پیؼٞب ثیٙی ، پیؼتغت

تب اثز ؽزایظ اِٚیٝ  ؽٛد یٔافالش ؽذٜ دادٜ  OWA  ٚOWAاٍِٛریتٓ 

 ی ایٗ دٚ اٍِٛریتٓ وبٞؼ یبثذ. ٞب ٚسٖثز رٚی 

سیدز   ی تزویت اعالفب  ثٝ ؽدزش ٞب تٓیاٍِٛرپبرأتزٞبی عبختبری 

افالش ؽذٜ ا٘دذاسٜ ٌدبْ یدبدٌیزی     OWA  ٚOWA: در ا٘ذ ؽذٜتٙؾیٓ 

1   0.5ٚ ضزیت خٛػ ثیٙی   ایدٗ ٔمدذار   ا٘ذ ؽذٜا٘تخبة .

ثیٙی ٔتقبدَ  وٝ ٔب ثٝ د٘جبَ یه پیؼ دٞذ یٔی ٘ؾبٖ ٙیث خٛػضزیت 

ودٝ   ٓید ا ٕ٘ٛدٜئیت فزك ٕٞسٙیٗ، در رٚػ ا٘تٍزاَ فبسی زىٛ. ٞغتیٓ

دارای إٞیت ٔؾبثٟی ثزای ٔدب ٞغدتٙذ. ثٙدبثزایٗ ثدٝ      ٞب یٚرٚدتٕبٔی 

x)ا٘ذاسٜ فبسی ٔؾبثٝ  ٞب آٖٞزوذاْ اس  ) 0.4i   ٓیا دادٜاختقبؿ. 

 ی تزکیة اطالعاتّا رٍشاتی تا هقایسِ عولكزد هَتَرّای هقذه –اسپاًیا  2002ّای هختلف سال  تزای ّفتِ خطای ّفتگی در ٍاحذ(: 1جذٍل )

 ٔٛتٛرٞبی ٔمذٔبتی رٚؽٟبی تزویت اعالفب   فیٛصٖ(

 ٞفتٝ ٞبی تغت
درفذ ثٟجٛد 

OWA  افالش

 ؽذٜ

OWA  افالش

 ؽذٜ پیؾٟٙبدی

ا٘تٍزاَ فبسی 

 زىٛئیت
OWA ANFIS ANN ARMA 

 فٛریٝ(24تب18اَٚ   6.71 6.02 6.64 5.52 5.54 5.52 9.06

 فٛریٝ(26تب20دْٚ   6.13 5.64 6.41 5.03 5.18 5.03 12.13

 آٌٛعت(25تب19عْٛ  15.71 15.95 18.7 12.59 12.39 11.98 31.14

 ٘ٛأجز(24تب18زٟبرْ  21.86 11.18 11.74 13.39 13.85 10.28 8.75

 ٔیبٍ٘یٗ 12.60 9.70 10.87 9.13 9.24 8.20 15.27

 افالش ؽذٜ OWA;درفذ ثٟجٛد 100افالش ؽذٜ(* OWA خغبی  -افالش ؽذٜ( /  خغبی ثٟتزیٗ ٔٛتٛر ٔمذٔبتی  OWA خغبی 

 

، فّٕىدزد ٔٛتٛرٞدبی   دٞدذ  یٔد ٘ؾدبٖ   (1 وٝ خدذَٚ   عٛر ٕٞبٖ

ٞبی  در ٞفتٝ ، خغبی ٞفتٍی در ٚاضذ، اس ٘ؾز ٔقیبر ثیٗ ٔمذٔبتی پیؼ

، ANN: در عٝ ٞفتٝ، ؽجىٝ فقجی وٙذ یٔٔختّف ٘غجت ثٝ ٞٓ تغییز 

ٞدبی   دٞذ. رتجٝ بٖ ٔیفّٕىزد ثٟتزی ٘ؾ ARMAٚ در یه ٞفتٝ دیٍز 

ٞدبی ٔختّدف    ثیٗ ٔمذٔبتی ٘یش در ٞفتٝ دْٚ ٚ عْٛ ثٟتزیٗ ٔٛتٛر پیؼ

وٝ یه رٚػ خدبؿ ثدٝ    ؽٛد یٔ. ثذیٗ تزتیت، ٘ؾبٖ دادٜ وٙذ یٔفزق 

 ی دیٍز ثٟتز فُٕ ٕ٘بیذ.ٞب رٚػتٟٙبیی ٘تٛا٘غتٝ اعت اس تٕبٔی 

ی ٔجتٙی ثز تزویدت اعالفدب    ٞب رٚػ، (1 ثز اعبط ٘تبیح خذَٚ 

 ثب خغبی ٞفتٍی در ٚاضذ وٕتدزی یی ٞب خٛاةدر اوثز ٔٛالـ  ٛا٘ٙذت یٔ

ثیٗ ٔمذٔبتی ارائٝ دٞٙذ؛ در عَٛ عدٝ ٞفتدٝ    ٘غجت ثٝ ٔٛتٛرٞبی پیؼ

ثدیٗ   اَٚ، ٞز عٝ اٍِٛریتٓ ٔجتٙی ثز تزویت اعالفب  اس ٔٛتٛرٞبی پیؼ

ودٝ در ایدٗ    ٓیوٙد  یٔد . خبعز ٘ؾدبٖ  ا٘ذ ٕ٘ٛدٜٔمذٔبتی خٛد ثٟتز فُٕ 

افالش ؽذٜ تمزیجب ٔؾبثٝ یىذیٍز اعت؛  OWA  ٚOWAٔذ  فّٕىزد 

ززا وٝ خغبی عٝ ٔٛتٛر ٔمذٔبتی تمزیجب ثزاثز ثب یىذیٍز ٞغدتٙذ. ِدذا،   

 .ؽٛد یٕ٘فٕٛٔب فبُٔ ٘بٔغّٛثی ؽٙبعبیی 

 OWAتزویت اعالفب    ٔتذاَٚی ٞب رٚػدر ٞفتٝ تغت زٟبرْ، 

( ANN  ٚANFISٚ ا٘تٍزاَ فبسی زىٛئیدت( اس دٚ ٔٛتدٛر ٔمدذٔبتی     

وٝ اضتٕبال ثٝ خبعز آٖ اعت وٝ خغبی ٔٛتٛرٞدبی   ذیٕ٘ب یٔفُٕ  ثذتز

، در ARMAٔمذٔبتی ثدٝ ؽدذ  ثدب یىدذیٍز ٔتفدبٚ  اعدت  خغدبی        

 ANN  ٚANFISٔمیبط خغدبی ٞفتٍدی در ٚاضدذ، تمزیجدب دٚ ثزاثدز      

، ٕٞسٙدبٖ  پیؾدٟٙبد ؽدذٜ   افالش ؽدذٜ  OWA. در عزف ٔمبثُ، )اعت

 ARMA؛ ززا وٝ ذیٕ٘ب یٔی ٔمذٔبتی فُٕ ٞب ثیٙی ثٟتز اس تٕبٔی پیؼ

ی ٞفتٝ ثٝ فٙدٛاٖ فبٔدُ ٘دبٔغّٛة ؽٙبعدبیی     ٞب عبفتاس  تقذادیرا در 

 .ذیٕ٘ب یٔٚ اثز ٔٙفی آٖ در خزٚخی را خٙثی  وٙذ یٔ

در تٕبٔی ٞفتٝ ٞبی تغت، افالش ؽذٜ پیؾٟٙبدی،  OWAرٚػ 

ثٟتدز اس تٕدبٔی    تٛا٘دذ  یٔد  ثز اعبط ٔقیدبر خغدبی ٞفتٍدی در ٚاضدذ،    

ی ٔتذاَٚ ٔجتٙی ثز تزویت اعالفب  فُٕ ٞب رٚػٔٛتٛرٞبی ٔمذٔبتی ٚ 

َ  عٛر ٕٞبٖٕ٘بیذ. در ٚالـ،  ٘ؾدبٖ دادٜ   (1  وٝ در آخزیٗ عتٖٛ خدذٚ

افدالش ؽدذٜ ثدٝ عدٛر ٔیدبٍ٘یٗ ثبفد         OWAؽذٜ اعت، اعتفبدٜ اس 

ثدیٗ   ٘غجت ثٝ ثٟتدزیٗ ٔٛتدٛر پدیؼ   % ثٟجٛد خغبی پیؼ ثیٙی 15.17

افدالش   OWAٕٞسٙدیٗ ٔیدبٍ٘یٗ خغدبی رٚػ     ٔمذٔبتی ؽذٜ اعت.

 ٞبی تزویت اعالفب  اعت.  عبیز رٚػخغبی %(، وٕتز اس 8.20ؽذٜ  

ثز اعبط ٔقیبر ٚاریب٘ظ خغبی  افالش ؽذٜ OWA فّٕىزد رٚػ

. ٘تدبیح  اعت ٞبی تزویت اعالفب  ٔمبیغٝ ؽذٜ رٚػ دیٍزثب  ٞفتٍی ٘یش

ثدٝ خدٛثی تٛا٘غدتٝ    افدالش ؽدذٜ    OWA دٞذ وٝ ٘ؾبٖ ٔی (2  خذَٚ

ٞبی تزویت  غبی وٕتزی ٘غجت ثٝ عبیز رٚػٔٙدز ثٝ ٚاریب٘ظ خاعت 

 اعالفب  ؽٛد.

تیٌی ی هختلف پیصّا رٍش(: ٍاریاًس خطای ّفتگی )%( 2جذٍل )  

OWA  افالش

 ؽذٜ

ا٘تٍزاَ فبسی 

 زىٛئیت
OWA ٞفتٝ تغت 

 اَٚ 0.0030 0.0029 0.0030

 دْٚ 0.0019 0.0017 0.0019

 عْٛ 0.0133 0.0125 0.0110

 رْزٟب 0.0097 0.0099 0.0069

 ٔیبٍ٘یٗ 0.0070 0.0068 0.0057

۳۹



  بكیدؽت ث یذیخبٚ ٗی، ٔطٕذ ضغی، ٔغقٛد ثؾزیدرٚد یفّ

 

       1393 غتبٖپبییش ٚ سٔ 6پضٚٞؾی ویفیت ٚ ثٟزٜ ٚری فٙقت ثزق ایزاٖ عبَ عْٛ ؽٕبرٜ  -٘ؾزیٝ فّٕی

افالش ؽذٜ در ٞفتدٝ تغدت    OWAثیٙی ضبفُ اس اٍِٛریتٓ  پیؼ

ٔؾدبٞذٜ  ؽذٜ اعت. دادٜ ( ٕ٘بیؼ 3عْٛ ثٝ فٛر  ٌزافیىی در ؽىُ  

پدیؼ ثیٙدی ٞدبی    تٛا٘غتٝ اعت افالش ؽذٜ  OWAرٚػ ؽٛد وٝ  ٔی

ٔ  را ثب ضزایت ٔٙبعت ثب یىذیٍز تزویت ٕ٘بیذ. یٔمذٔبت ثدبَ،  ثٝ فٙدٛاٖ 

ٞبی ٔمذٔبتی  ٞیسىذاْ اس پیؼ ثیٙیتٛاٖ دیذ وٝ اٌززٝ  در رٚس اَٚ ٔی

ثیٙدی ٕ٘بیٙدذ،    پدیؼ ثدٝ خدٛثی   خبوغتزی رً٘ ٘تٛا٘غتٝ ا٘ذ لیٕدت را  

OWA      ٝافالش ؽذٜ تٛا٘غتٝ اعت ضزایت ٔٙبعدجی ا٘تخدبة ٕ٘بیدذ ثد

ثیٙی تزویت ؽذٜ ٟ٘بیی خغبی ثغیبر وٕتدزی ٘غدجت    پیؼای وٝ  ٌٛ٘ٝ

 ٞبی ٔمذٔبتی دارد. ثیٙی ثٝ ٞزوذاْ اس پیؼ

فّٕىددزد زددبرزٛة پیؾددٟٙبدی ٚ اٍِددٛریتٓ تزویددت اعالفددب     

 ٞدب  ثیٙدی  وٝ ایٗ رٚػ در افشایؼ فطت پیؼ دٞذ یٔپیؾٟٙبدی ٘ؾبٖ 

ی ٞدب  رٚػٔٛثز ثٛدٜ اعت. ثٙبثزایٗ، خبی ؽٍفتی ٘خٛاٞذ ثٛد وٝ ایدٗ  

ئٝ ارا ٞب آٖیی ثب فطت ثبالتز ثٝ ٞب یٚرٚدٔجتٙی ثز تزویت اعالفب ، اٌز 

 ٌزد٘ذ، ثتٛا٘ٙذ ٘تبیح ثٟتزی ٘یش ٘ؾبٖ دٞٙذ.

 ًتیجِ -5

وزدٖ زٙذ ٔٛتدٛر   ذیجزیٞدر ایٗ ٔمبِٝ، یه زبرزٛة خذیذ ثزای 

ثیٗ ٔتفبٚ  ارائٝ ؽذ وٝ ثز اعبط ٔفْٟٛ تزویت اعالفدب  فٕدُ    پیؼ

ثیٙدی ٔغدتمُ اس ٔتغیدز     . در زبرزٛة پیؾٟٙبدی ٔب، عٝ پیؼذیٕ٘ب یٔ

ایددبد   ANN ،ANFIS  ٚARIMAثیٙی  ٞذف تٛعظ عٝ ٔٛتٛر پیؼ

وٝ تٛعظ یه اٍِٛریتٓ تزویدت اعالفدب  ثدب یىدذیٍز تزویدت       ؽٛد یٔ

ثیٙی ٚاضذ در خزٚخی ایدبد ٌزدد. ٕٞسٙیٗ، یه  تب یه پیؼ ؽٛ٘ذ یٔ

افالش ؽذٜ ٘یش ارائٝ ؽذ  OWAاٍِٛریتٓ تزویت اعالفب  خذیذ ثب ٘بْ 

 ی خدٛد ثدبسخٛرد  ٞب یٚرٚدافّی اس ٔیشاٖ خغبی  OWAوٝ ثز خالف 

. اس زبرزٛة ٚ اٍِٛریتٓ پیؾٟٙبدی فدٛق ثدزای پدیؼ    ذیٕ٘ب یٔدریبفت 

٘ؾدبٖ   ٞدب  یعدبس ٝ یؽدج لیٕت ثبسار ثزق اعپب٘یب اعتفبدٜ ٕ٘ٛدیٓ. ٘تدبیح  

ی ثدب فدطت   ٞدب  ثیٙی پیؼ تٛا٘ٙذ یٔی پیؾٟٙبدی ٞب رٚػوٝ  ذٙدٞ یٔ

 خٛد ارائٝ دٞٙذ. ثیٗ ٔمذٔبتی ٔٛتٛرٞبی پیؼثٟتزی ٘غجت ثٝ 

 
 تیي یطٌْادی تزای هَتَر پیص(: چارچَب پ1ضكل )

 

 
  ٍتِ هٌظَر آهَسش، اعتثارسٌجی  ّا دادُ(: چگًَگی تقسین 2ضكل )

 تیٌی هَتَرّای پیص اًتخاب

 

 
تیٌی ضذُ  (: هقادیز ٍاقعی قیوت تاسار )خطَط پز رًگ( ٍ پیص3ضكل )

 سَم تست اصالح ضذُ )خطَط کوزًگ( در ّفتِ OWAتَسط 

 هاتیضواین: هَتَرّای پیص تیٌی هقذ

ثیٙی ٔمدذٔبتی   در ایٗ ثخؼ، زٍٍٛ٘ی پیىزثٙذی ٔٛتٛرٞبی پیؼ

ثدیٗ ٔمدذٔبتی    ٔختقزا ؽزش دادٜ خٛاٞذ ؽدذ. ٔدب اس ٔٛتٛرٞدبی پدیؼ    

ANN ،ANFIS  ٚARMA  ٜززا وٝ فّٕىزد خدٛثی   ٓیا ٕ٘ٛدٜاعتفبد

. فّٕىدزد ایدٗ   ا٘دذ  در پیؾجیٙی عزی سٔب٘ی لیٕت اس خدٛد ٘ؾدبٖ دادٜ  

َ عدبختبر  ثدیٗ ٔتدبثز اس    ٔٛتٛرٞبی پدیؼ  ٚ ٔتغیزٞدبی ٚرٚدی   ٞدب  ٔدذ

ثدیٗ ثدز اعدبط اٍِدٛریتٓ      ی ایٗ ٔٛتٛرٞدبی پدیؼ  ٞب یٚرٚد. ٞبعت آٖ

، ا٘تخدبة  PMI-based mRMR، یقٙدی   >27=پیؾدٟٙبد دادٜ ؽدذٜ در  

تٟٙب عزی سٔب٘ی لیٕت ثٝ فٙدٛاٖ  ، بدٌی فزایٙذضفؼ عخٟت . ذ٘ؽٛ یٔ

تبخیز ٌذؽتٝ عزی سٔب٘ی لیٕدت   168دادٜ ٚرٚدی ا٘تخبة ؽذٜ اعت. 

 ا٘ذ. ثٝ فٙٛاٖ ٔتغیزٞبی ٚرٚدی وب٘ذیذا ا٘تخبة ؽذٜ

ثدیٗ ٔمدذٔبتی ثدز اعدبط یده       ی پیؼٞب ٔذَعبختبر ٞزوذاْ اس 

ی پبرأتزٞبی لبثُ تٙؾیٕ 3خغتدٛی خبٔـ ا٘تخبة ؽذٜ اعت. خذَٚ 

َ وٝ عبختبر ٞدز ودذاْ اس    دٞذ یٔرا ٘ؾبٖ  ی فدٛق را ٔؾدخـ   ٞدب  ٔدذ

. ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ، عبختبر ؽجىٝ ٞبی فقدجی زٙدذ الیدٝ تٛعدظ     وٙذ یٔ

ی الیدٝ  ٞدبی( ٔخفدی ٚ    ٞدب  ٘ٛرٖٚی الیٝ ٚرٚدی، تقذاد ٞب ٘ٛرٖٚتقذاد 

ؽٛد. تبوٖٙٛ، ثزای تقییٗ ایٗ پبرأتزٞب،  یٔاٍِٛریتٓ یبدٌیزی ٔؾخـ 

جَٛ ٍٕٞبٖ پیؾٟٙبد ٘ؾذٜ اعت. ثٙدبثزایٗ، ثدٝ ٔٙؾدٛر    فزایٙذی ٔٛرد ل

، اس یه خغتدٛی خدبٔـ ثدزای ا٘تخدبة ایدٗ پبرأتزٞدب       ضفؼ عبدٌی

ٝ ی سٔب٘ی ٚرٚدی ٞب یعزاعتفبدٜ ؽذٜ اعت: در ایٗ راعتب، اثتذا  عدٝ   ثد

. ؽٛ٘ذ یٔٞبی آٔٛسػ، افتجبر عٙدی ٚ تغت  آسٖٔٛ( تمغیٓ  دعتٝ دادٜ

لبثُ تٙؾیٓ یه دأٙدٝ خغدتدٛ تقزیدف     ٔب ثزای ٞزوذاْ اس پبرأتزٞبی

ٞدبی ٔٛخدٛد در دعدتٝ     (. ثٝ وٕه داد3ٜ عتٖٛ عْٛ خذَٚ  ٓیا ٕ٘ٛدٜ

ثیٙدی   آٔٛسػ، ثزای ٞزوذاْ اس ضبال  ٔختّف ٕٔىٗ، ٔٛتٛرٞدبی پدیؼ  

دٞدیٓ. ثدذیٗ تزتیدت، تقدذادی ٔدذَ       یٔد ٔمذٔبتی را یه ثبر آٔدٛسػ  

ٟتدزیٗ  آٔٛسػ دیدذٜ در اختیدبر خدٛاٞیٓ داؽدت. ٔدذِی ودٝ ثتٛا٘دذ ث       

ثیٙی را در دٚرٜ افتجبر عٙدی ارائٝ دٞذ، ثٝ فٙٛاٖ ٔذَ افّی ثزای  پیؼ

 . ؽٛد یٔثیٙی ٔتغیز ٞذف در دٚرٜ تغت اعتفبدٜ  پیؼ

۴۰



 لیٕت در ثبسارٞبی ثزق ثیٙی ارائٝ یه ٔٛتٛر پیؼ ثیٙی ٔجتٙی ثز تزویت اعالفب  خٟت پیؼ

 

       1393 پبییش ٚ سٔغتبٖ 6پضٚٞؾی ویفیت ٚ ثٟزٜ ٚری فٙقت ثزق ایزاٖ عبَ عْٛ ؽٕبرٜ  -٘ؾزیٝ فّٕی

 

تیي  (: پاراهتزّای قاتل کٌتزل در ساختار هَتَرّای پیص3جذٍل )

 هقذهاتی
دأٙٝ خغتدٛ تقزیف ؽذٜ 

 پبرأتزٞب
 ٔٛتٛر پیؼ ثیٙی پبرأتزٞبی لبثُ تٙؾیٓ

4،7،10،13،16،20 
تقذاد تبخیزٞبی خٛد 

 ثبسٌؾتی
ARMA 

4،7،10،13،16،20 
تقذاد تبخیزٞبی ٔیبٍ٘یٗ 

 ٔتطزن

 تقذاد ٚرٚدی ٞب 10تب  3
ؽجىٝ ٞبی فقجی زٙذ 

 الیٝ
ANN 

 تقذاد ٘ٛرٖٚ ٞب 25، 20، 10،15ٚ  10تب  3

 ٞبی پٟٙبٖ تقذاد الیٝ 1

Levenberg Marquardt اٍِٛریتٓ آٔٛسػ 

 تقذاد ٚرٚدی ٞب 9 تب 3
ANFIS 

 تقذاد لبٟ٘ٛ٘ب 4،8،16،32
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