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چکیده
پیشبینی صحیح رشد اقتصادی در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای بلندمدت توسعۀ پایدار نقشی مهم را ایفا میکند .یکی از مسائل مهم در
پیشبینی سریهای زمانی استفاده از روشهایی برای شناسایی الگوهای زمانی با هدف کنترل پیچیدگیها و بهینهسازی خطای حاصل از پیشبینی
است .در این پژوهش ،تحلیل سریهای زمانی تولید ناخالص داخلی بهصورت غیرخطی بهمنظور پیشبینی مسیر حرکت رشد اقتصادی بهکمك روش
شبکۀ عصبی مصنوعی بیزی ،برای انعطاف بیشتر مدل غیرخطی در برخورد با پیچیدگیهای مسئله و انطباق بیشتر با شرایط واقعی صورت گرفت .در
ادامه با استفاده از ترکیب الگوریتم فراابتکاری ژنتیك در آموزش شبکه ،به بهبود کارایی مدل در مقایسه با نتایج روشهای قدیمیتر پرداخته شد .در
تخمین مدل از دادههای دورۀ  9379تا  9312استفاده شد .سپس بررسی کارایی آن برای دادههای فصلی  9313تا دو فصل اول  9315با استفاده از
معیارهای میانگین مربعات خطا و خطای استاندارد میانگین صورت گرفت .براساس نتایج ،اصالح پیچیدگیها در آموزش شبکه نقش بسزایی در
بهینهسازی خطای مدل خواهد داشت.
واژههاي کلیدي :پیشبینی ،سری زمانی ،شبکۀ عصبی بیزی ،شبیهسازی زنجیرۀ مارکوف مونتکارلو ،مدلسازی.

مقدمه
دادههای اقتصاادی پایش شار الزم بارای مادیریت ماثرر
اقتصاد کالن هساتند .پیچیادگیهاای اقتصااد مادرن یاك
کشور باید از ظرفیت شناساایی ساریع و روناد مطلاو در
اقتصاد و اقدامات اصالحی مناسب برخوردار باشد ] .[1ایان
مهم بدون دراختیارداشتن دادههای اقتصادی کامل و دقیا
امکانپاذیر نخواهاد باود .رشاد اقتصاادی پدیادهای کمای،
تغییرات در میزان تولیدات و یا به عبارت دیگر تغییارات در
تولید خالص ساالنۀ ملی و درنتیجه درآمد ملای اسات ].[2
درواقع رشد اقتصادی ،بر افزایش تولید یا درآمد سرانۀ ملای
داللت دارد که با افزایش تولید کاال یا خدمات در یك کشور
رخ میدهاد ] .[3برخای اقتصااددانان از جملاه میال ،بارو،
نورث ،لوئیس و واگنر ،عوامل اجتمااعی را در بررسای رشاد
اقتصادی کشورها سهیم میدانند .به نظر آنها کشوری کاه
برای فعالیتها ،تخصصهاا و مهاارت افاراد سارمایهگاذاری
میکناد ،در تجاارت باینالمللای و رقابات جهاانی جایگااه
وی اژهای خواهااد داشاات و از نهادهااای اقتصااادی پایااداری
برخوردار خواهد بود؛ بنابراین عوامل تعیینکننادۀ بسایاری
*نويسندة مسئول

در رشااد اقتصااادی یااك کشااور دخیاال خواهنااد بااود ].[4
پیش بینی براساس مدل های چندمتغیری اقتصادسانجی باا
محاادودیتهااای بساایاری همااراه اساات؛ بنااابراین روش
جایگزین ،استفاده از مدلهای پیشبینای ریاضای اسات؛ از
اینرو در بخش دوم این مطالعه ،ادبیات و پیشینۀ پاژوهش،
و باار همااین اساااس در بخااش سااوم ماادلی باارای فراینااد
پیشبینیهای اقتصاادی ارائاه شاد .ساپس در بخاش بعاد
تجزیه و تحلیل کمی اطالعات با توجاه باه روش ماوردنظر
صورت گرفت و نتایج پاژوهش در مقایساه باا نتاایج دیگار
پژوهشها بررسی شد.
پیشینة پژوهش
یکاای از کاربردهااای ماادلسااازی سیسااتمهااای واقعاای در
پیشبینای ،وضاعیت و رفتاار آن سیساتم در آیناده اسات.
پیش بینی بیانیه ای درمورد رویدادی نامشاخص و احتماالی
است که بیشتر براساس تجربه یا دانش صورت میگیارد .در
بسیاری از کاربردها مانند آنالیز ساریهاای زماانی ،ممکان
است مدلها بهکماك مشااهدات موردبررسای تخماین زده
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شوند .همچنین میتوان مدلهاا را براسااس تواباع انتقاالی
فضای پارامتری نیز تعریف کرد که با توجه به آنهاا بارآورد
پ ایشبین ای محاساابه خواهااد شااد ] .[5پاایشبیناای رشااد
اقتصادی با استفاده از مدلساازیهاا و روشهاای مختلفای
انجام میشود که به آنها اشاره خواهد شد.
 Stockو  Watsonنقااش متغیرهااای مااالی و برخاای
سریهای زمانی اقتصاد کالن را در پایشبینای نارخ تولیاد
ناخالص داخلای و تاورم باا اساتفاده از دادههاای  9179تاا
 9164و  9165تا  9111در هفت کشاور  OECDبررسای
کردند ] Baffigi .[6و همکاران نیز باه بررسای نارخ رشاد
تولید ناخالص داخلی کشورهای فرانسه ،ایتالیاا و آلماان باا
اسااتفاده از ماادل بااریج ( )BMو ماادلهااای  ARIMAو
 VARپرداختند .دادههای مورداستفاده مربو به سالهاای
 9110-9160بود .براساس نتایج این پاژوهش ،مادل BM
در شرایطی خاص بهتر عمل میکند ].[7
 Schumacherتولیااد ناخااالص داخلاای کشااور آلمااان را
بهکمك دادههای فصالی بارای  924فصال از ساال  9176تاا
 2004با معیار میانگین مربعات خطاا ( )MSEبررسای کارد و
نتیجه گرفت پیشبینی خارج نمونۀ یك گام و چهاار گاام ساه
مدل عاملی از مدل الگوی اتورگرسیو بهتر است .وی کاار خاود
را بهکمك دادههای ماهانه و فصلی با استفاده از الگاوریتم EM
و برآوردگااار مثلفاااۀ اصااالی بهباااود داد ] .[8در پاااژوهش
 Schumacherو  Breitungپیشبینی تولید ناخاالص داخلای
آلمان به دقت بهتری رسید ] .[9محققاین دیگاری نیاز بارای
پیشبینی تولید ناخالص داخلای فصالی اروپاا از شااخصهاای
ماهانااه در  DFMاسااتفاده کردنااد ] Zhang .[10,11و Qi
سری زمانی ماهانۀ اقتصاادی آمریکاا را باهکماك شابکههاای
عصبی مصنوعی و مدل  ARIMAپیشبینی کردند .آنهاا بار
حذف روند و الگوهای فصلی تمرکز کردند ،اماا نتیجاه گرفتناد
شبکههای عصبی با حاذف ایانگوناه الگوهاا قاادر باه کااهش
خطای پیشبینی نیستند ].[12
 Pouzolsو همکاران از سیستمهای اساتنتاج فاازی و
تخمین ناپارامتری واریانس باقی مانده هاا بارای پایشبینای
کوتاهمدت و بلندمدت سریهاای زماانی اساتفاده کردناد و
نتیجه گرفتناد مادل آنهاا از مادل پایاۀ اتورگرسایونهاا
عملکرد بهتری دارد ] Giovanis .[13باا اساتفاده از روش
سیستم استنتاج فازی عصبی سازگار ( ،)ANFISپیشبینی
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تولید ناخالص داخلی و نارخ تاورم ،نارخ بهارۀ اوراق قرضاۀ
شااشماهااه و ناارخ بیکاااری را باارای اقتصاااد کااالن امریکااا
پیشبینی کرد .همچنین از دادههای فصلی پیشبینی تولید
ناخالص داخلای بارای دورۀ  9119تاا  2001و از دادههاای
ماهانه برای متغیرهای  9150تا  2001استفاده کرد .درواقع
او بااه مقایسااۀ روش  ANFISبااا روش  ARIMAخطاای و
ستاره غیرخطی پرداخت و نتیجاه گرفات نتاایج روش او از
نظاار  RMSEو میااانگین خطااای مطلاا  ،و نتااایج روش
 ARIMAبهتر از  STARاست ].[14
 Tealabماادل جدیاادی از شاابکۀ عصاابی هیبریااد را
بهکمك منط فازی ارائه داد و نتیجه گرفت شابکۀ عصابی
معمولی برای درک رفتار غیرخطی سریهای زمانی مناسب
نیست .معموالً تعداد زیاادی از فراینادهای آمااری در یاك
فاصلۀ زمانی تعریف میشوند .ایان فراینادها باا ارزشهاای
گذشتۀ خود بر مقادیر مربو به زمانهای اخیر تأریرگذارند
و ساختاری بر پایۀ روشهای سری زماانی خواهناد داشات
] .[15رویکردی را که  Boxو همکااران ] [16ارائاه دادناد،
مرجعاای کالساایك در تکنیااكهااای سااری زمااانی باارای
مدلکردن ساختار عملکردی است .در این میان ،روشهاای
دیگری از جمله روش حداقل مربعات معمولی ( )OLSبرای
برآورد پارامترها وجود دارد ] .[17در برخی موارد ،بهمنظاور
تطبی بهتر مدل با شرایط واقعی بهجای مادلهاای خطای
سری زمانی میتوان از مدلهای غیرخطی مانند ،Bilinear
 Thresholdو  (AR) Autoregressiveاساااتفاده کااارد
][18؛ البته با وجود عملکرد خو ایان مادلهاا ،در آنهاا
محدودیتهای ذاتی نیز وجود دارد ] .[19اول از همه اینکه
تشخیص مدل مناسب به متخصص نیاز دارد و ممکن اسات
یك ساختار تابع غیرمناسب ایجاد شاود .دوم اینکاه برخای
رفتارهای غیرخطی ممکن است بهدلیل سااختار عملکاردی
مدلسازی نشوند .بهمنظور غلباه بار ایان محادودیتهاا ،از
شبکۀ عصبی مصنوعی برای مدلهای سری زمانی غیرخطی
استفاده می شاود .وقتای شابکۀ عصابی مصانوعی آماوزش
میبیند ،میانگین مربعات ریسك تجربای را باهعناوان تاابع
خطا برای کنترل پیچیدگی مدل بهکار میبرد و از بارآورد و
پ ایشبین ای ماادل اطمینااان م ایدهااد .بااه همااین ترتیااب
بهکاربردن الگوریتم بیزی ( )BNNsدر استفاده از رگرسیون
سریهای زمانی غیرخطی بسیار منعطاف عمال مایکناد و
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اسااتفاده از آن در شاابکههااای عصاابی مصاانوعی باار پای اۀ
تقریبهای گاووسی صورت میگیرد.
شبیهسازی زنجیرۀ مارکوف مونتکارلو ( )MCMCنیز
یکی از روشهای بیزی است که البته استفاده از آن ممکن
است هزینۀ زیادی داشته باشد یا به همگرایی نرسد؛
بنابراین بهمنظور رفع کاستیهای موجود الگوریتم بیزین از
روشهای گوناگونی استفاده میشود .برخی از محققین
کاربرد شبکههای بیزی را برای آموزش شبکۀ عصبی
مصنوعی بازبینی کردند ] .[20,21,22همچنین مطالعاتی
با تمرکز بر مسائل شبکۀ عصبی مصنوعی و رویکرد بیزی
انجام شده است که در آنها به بررسی انتخا تعداد
الیههای پنهان برای مدلسازی بهتر شبکۀ عصبی مصنوعی
پرداخته شده است [ Freitas .]21,23نیز کاربردی از
مونتکارلو را در شبکۀ عصبی مصنوعی بیزی ارائه داد
].[24
به منظور اندازه گیری پیچیدگی مدل ،تخمین پارامترهاا
و هایپر پارامترهاا در شابکههاای عصابی مصانوعی بیازی،
روش های ترکیبی به تکنیكهای کالسیك سریهای زمانی
تارجیح داده مایشااوند .همچنااین آمااوزش شاابکۀ عصاابی
مصنوعی بیزی و تکنیك زنجیارۀ ماارکوف موناتکاارلو باا
الگوریتم بهینهسازی گرادیان تلفی شده اسات .اساتفاده از
تکنیك زنجیرۀ مارکوف مونتکارلو در کاهش زمان آماوزش
بطور وسیعی ماورد اساتفاده قارار گرفتاه اسات .همچناین
مطالعات متعاددی در زمیناۀ شابکه هاای عصابی ،مساائل
غیرخطی و جزئیاات الگاوریتمهاای کااربردی در آن انجاام
شاااده اسااات [ .]91،29،22در ایااان میاااان ،اساااتفاده از
الگوریتم های فراابتکاری به منظور کاهش زمان آموزش برای
تخمین پارامترها در شبکه های عصبی مصنوعی بسیار مورد
توجه است.
روشپژوهش 
شبکههای عصبی ابزاری مفیاد بارای حال اناواا مساائل از
جمله بهینهسازیهای محدودیتدار هستند .با ترکیاب ایان
شاابکههااا و بیاازی م ایتااوان از آنهااا در تجزیااه و تحلیاال
سریهای زمانی استفاده کرد در این پژوهش ،مدلساازی و
پیشبینی متغیر رشد اقتصادی براسااس روش شابکههاای
عصبی مصنوعی با الگوریتم آموزش بیازین صاورت گرفات.
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برایناساس دادهها بر طب متغیر تولید ناخاالص داخلای در
ساری زمااانی معینای جمااعآوری شادند .پااس از آن باارای
چكکاردن نرماالباودن ساریهاا ،از آزماون کلماوگروف-
اسمیرونوف ( )K-Sدر نرم افزار  SPSSنساخۀ  22اساتفاده
شد .در این پژوهش ،تصادفی کردن دادهها صورت گرفت تاا
استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی بهدلیل تاأریر عوامال
مختلف در جهت خاصی نباشد و نتیجۀ حاصل از تحلیلهاا
باارای سااایر دادههااا نیااز قاباالاسااتفاده باشااد .پااس از
برچسبگذاری ستونها و ردیفها نیز ستونهای مربو باه
مقادیر ورودی و خروجی مشخص شد .همچنین این مسئله
که چند ردیف باه آماوزش ،چناد ردیاف باه اعتبارسانجی
دادهها و چند ردیف به آزمون شبکه اختصاص یابد ،بررسای
شد .مقادیر پیشنهادی نرمافازار بارای تخصایص ردیاف باه
آموزش ،آزمون شبکه و اعتبارسنجی داده ها باهترتیاب ،80
 25و  95درصااد دادههاساات .درنهای ات ،نمون اۀ شاااخص و
تنظیمات ساختار شبکه تولید شد .در این مطالعاه ،تانژانات
هیپربولیك بهعنوان تابع انتقال باهدلیال قابلیات تشاخیص
بهتر با کمترین خطای ممکن و محاسابۀ ساریعتار از تاابع
سیگموید انتخا شد.
در ادامه ،دادههای سری زمانی بهمنظور آماوزش شابکۀ
عصاابی مصاانوعی پاایشخااور بااه سااه بخااش آمااوزش،
اعتبارساانجی و آزمااون تقساایم شاادند .در روش k-fold
اعتبارسنجی دادهها به  Kزیرمجموعه افراز میشوند .از ایان
 ،Kهربار یکی برای اعتبارسانجی و  K-1تاای دیگار بارای
آموزش استفاده می شوند .این روال  Kبار تکرار مایشاود و
همۀ دادهها دقیقااً یاكباار بارای آماوزش و یاكباار بارای
اعتبارسنجی بهکار میروند .درنهایت میانگین نتیجۀ این K
بار اعتبارسنجی به عنوان تخمین نهایی برگزیده میشود .در
روش  K-Foldطبقه ای ،نسبت داده های هر کاالس در هار
زیرمجموعااه و در مجموع اۀ اصاالی یکسااان اساات .در ای ان
آزمون ،بهترین خطای جذر میانگین مربعات برابار  0/027و
از تکنیك  10-foldبهدست آمده است .درنهایت باه منظاور
اطمینان از تعمیم روش ،از تکنیكهای اعتبارسنجی One-
 Leave-Outو  Cross-Validationاستفاده شاد .چرخاۀ
 Cross-Validationتا تعداد مشاهدات باقیمانده در سری
زمانی آموزش و رسیدن به دادههای آزمون تکارار شاد و در
اعتبارسنجی دادهها ،خطاها در طول فرایناد آماوزش تحات
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نظر قرار گرفت .در این چرخه ،خطاها در هار اعتبارسانجی
دادهها برای احتمال توقاف زودهنگاام نماایش داده شادند.
وقتای خطااای اعتبارساانجی افاازایش مااییابااد ،باارای پاانج
شکست اعتبارسنجی ماکزیمم در هر گام آموزش در چرخۀ
 Cross-Validationآموزش به صورت اتوماتیك باهوسایلۀ
الگوریتم پایان مییابد و سپس به گام بعدی میرود .عالوهبر
شکست اعتبارسنجی ،معیارهای دیگار توقاف ،رسایدن باه
حداکثر تکرار یعنی  5000و تحمال خطاا باین ()1*10-10
تکرار موف و بزرگی شیب ( )1*10-5است.
تقریبگاوسیبرایآموزشبیزی 
در چارچو آموزش بیزی ،از دانش اولیۀ پارامترها بهصورت
احتمالی استفاده می شاود؛ باه طاوریکاه سانجش بارازش
دادههای یك مدل پاسخگو به هر گروه از پارامترها ،بهکمك
احتماالت به خوبی سنجیده میشود .نتیجۀ یادگیری بیازی،
توزیع احتمال است که با درنظرگارفتن پارامترهاای مادل،
نظر ما را درمورد اینکه ارزش پارامترهاای مختلاف چگوناه
است بیان میکند .برای شروا فرایند یادگیری بایاد توزیاع
)  p(باارای پارامترهااا تعریااف شااود .بااا مشاااهدۀ دادۀ
}  D  {x1:N , y1:Nتوزیع قدیمیتر به کمك توزیع جدیادتر و
با قوانین بیزی براساس رابطۀ  9بهروز میشود.
) P( D \  ) p(
) P( D \  ) P(
()9
p( \ D) 


 P( D \  ) P( )d

)p ( D

بهکماك توزیاع پیشاین ،احتماال پایشبینای دادههاا
بهصورت رابطۀ  2و مقادیر پیشبینیشادۀ مقادار مادنظر از
رابطۀ  3بهدست میآید .در این مرحله ،باید پیش بینی تمام
مقادیر ممکن از شبکههای مبتنای بار پارامترهاا باهکماك
احتمال حضور آنها در آموزش دادهها وزن داده شود.
P( y1:N 1 \ x1:N 1 , y1:N )   P( y1:N 1 \  , xx1:N 1 ) p( \ x1:N , y1:N )d

()2
^

E ( y1:N 1 \ x1:N 1 , y1:N )   f ( y1:N 1 \  , xx1:N 1 ) p( \ x1:N , y1:N )d

() 3
براساااس تقریااب گاوساای ،عاادم قطعیاات در فضااای
پارامترها به توزیع احتمال با درنظرگارفتن درجاۀ بااور باه
مقادیر مختلف الیههاای پاارامتر تعیاین مایشاود .باا ایان
تعریف ،بهکمك بیشینهکردن مقدار توزیع پیشین پارامترها،
محتملترین پارامترها میتوانناد تعیاین شاوند .در تقریاب

گاوسی داده ها به کمك رابطۀ  4مادل ساازی مایشاوند .در
رابطۀ  5نیز فرایندهای نویز  مشاهده میشود.
m

f s (x i , )  btII  w tkII A k (w kI x i  bkI ) s  1, 2,...r

()4
()5
yti  ft ( xi , )  
کاااه در آن  xi   x1i , x2i ,..., x3i و yi   y1i , y2i ,..., yri 
بهترتیاب الیاههاای ورودی و هادف مشااهدۀ  iام هساتند.
 wkI   w1Ik , w2I k ,..., wpkI یك الیۀ سطری است که شامل
k 1

وزن همۀ ورودیها و  kامین ناورون در الیاۀ پنهاان اسات.
II
 wtII   w1IIt , w2IIt ,..., wmsالیۀ سطحی شاامل وزن هماۀ

ناورونهااا و  sاماین خروجاای اسات bkI .و  bkIIبایااسهااا
بهترتیب برای kامین ناورون و sاماین خروجای هساتند و
    wkI , wkII , bkI , bkII الیه ای پاارامتری اسات کاه تماام
وزنهااا و بایاااسهااا را شااامل ماایشااودi=1,2,…,N .؛
k=1,2,…,m؛ j=1,2,…p؛  .s=1,2,…rاگر  یك ناویز
گاووسی با میانگین صفر و انحراف استاندارد   noiseداشاته
باشد .احتمال مقادیر داده برای پاارامتر الیاۀ  باهصاورت
رابطۀ  8است.
()8

^
  N

exp

{
y

f
(
x
, )}2 

ti
t
i

1/2 1/2
(2 ) 
 2 i 1


1

p( yi \ xi , ,  ) 

که در آن    21دقت و کنترل ناویز واریاانس نامیاده
 noise

میشود .در اینجا فرض این است که نقاا دادههاا باهطاور
مستقل از هم نشان داده میشوند .این توزیع میتواند شامل
 Nمشاهده بهصورت جداگانه براساس رابطۀ  7باشد که تابع
احتمال آن بهصورت رابطۀ  6نوشته میشود.
^
1
  N

exp   { yti  ft ( xi ,  )}2 
(2 ) N /2   N /2
2
i 1



N

p( D \  ,  )   p( yi \  ,xi ) 
i 1

()7
()6

1
exp    ED 
) Z D (

p( D \  ,  ) 

تابع )  Z D ( نرمالیزهشده نام دارد و بهصورت رابطۀ 1
یکپارچهسازی میشود.
()1

Z D ( )   exp( ED )dD  (2 ) N /2   N /2

در چااارچو بیاازی ،توزیااع احتمااال باایش از مقااادیر
پارامترها نشاندهنادۀ داناش قبلای درماورد شابکه اسات؛
بنابراین توزیع پارامترها به صورت نمایی براساس رابطاۀ 90
تعریف میشود.
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1
) exp( E
) Z (

()90
که ) Z (

فاکتور نرمالیزهشده از

p( ) 

Z ( )   exp( E )d

گرفته شده که در آن  p( )d  1

است؛ بنابراین توزیع

اولیۀ پارامترها از رابطۀ  99بهدست میآید که در آن
ضریب نرمالیزهشدۀ )  Z (بهصورت رابطۀ  92است.
1
 2
()99
p ( ) 
) exp( 
) Z  (
2
()92
Z ( )   exp( E )d  (2 /  ) w/2
که  wتعداد پارامترهای کل است .اگار  بازر

باشاد،

 Eممکان اسات باهانادازۀ کاافی بازر بااوده و ) p(
کوچك باشد .بهدلیل اینکاه پاارامتر  توزیاع پارامترهاای
دیگر را کنترل میکند ،هایپر پارامتر نامیده میشود .مزیات
توزیااع گاوساای ضاارایب نرمااالیزهسااازی )  Z (و ) Z D ( 
به صورت تحلیلی است .انواعی از روشهای جاایگزین بارای
برآورد پاارامتر پیشاین وجاود دارد .در رابطاۀ  93لگااریتم
منفی احتمال شرطی با توجه به مقادیر )  s(در رابطۀ 94
و )  Z s ( , در رابطۀ  95کمینهسازی خواهد شد.
1
1
exp( E D   E  ) 
) exp(s 
) Z s ( , 
) Z s ( , 

p ( \ D ) 

()93
که
()94

s( )   ED   E

()95

Z s ( ,  )   exp( ED   E )d
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دورۀ اول بیشتر و بیشتر غالب میشود تا اینکاه تاأریر دورۀ
دوم به حداقل می رسد؛ درنتیجه بیشینۀ راهحال ماکسایمم
برای انتخا محتملترین  HMPبرای  Nبزر باه تقریاب
خوبی می رسد .برعکس ،برای مجموعاه دادههاای کوچاك،
دوره های پیشین سختی بیشتری را در تشاخیص موقعیات
محتملترین راه حل دارند .در عمال بارای سانجش توزیاع
احتمال شبکۀ پیشبینی به یکپارچه سازی فضای پاارامتری
نیاز است؛ بنابراین این انتگرال باید رام شود ،اما نرمالسازی
فاکتور )  Z S ( , به صورت تحلیلی سانجیده نشاده اسات
] .[20با استفاده از تقریب گاووسی بارای احتماال پیشاین
بهکمك قاوانین احتماال ،توزیاع خروجای بارای تخصایص
ورودی به الیۀ جدید بهکمك رابطۀ  97صورت میگیرد.
p ( y t ,N 1 \ x Nnew1 , D )   p ( y t ,N 1 \ x N 1 , ) p ( \ D )d 

()97
که ) p( \ Dتوزیع خلفی از پارامترها و D   x1:N , y1:N 
مجموعۀ دادههاست.
)  p( yt , N 1 \ xNnew1 ,بهمنظور توزیع نویز بر دادههای
هدف برای مقادیر رابتشده از الیۀ پارامتری ،بهسادگی
مدلسازی میشود .انتگرال رابطۀ  97میتواند با تقریب
گاووسی بهسادگی برآورد شود [ ]22،25،28که درنهایت
رابطۀ  96را خواهیم داشت:
^


, D) 
exp  ( yt , N 1  ft ( xN 1 ,  MP ) 2 / 2 t2, N 1 
2
1\2
) (2 t , N 1



1

در اینجا مسئلۀ اصلی یافتن الیۀ پاارامتر   MPبراسااس
ماکزیممسازی تابع پیشین است که میتواند با کمینهکردن
الگااوریتم منفاای رابطااۀ  94قاباالدسااتیابی باشااد؛ زیاارا
نرمالیزهسازی فاکتور در معادلۀ  92مستقل از پارامترهاست.
استخراج بیشینۀ توزیع پیشین معادل مینیممساازی ) s(
در رابطۀ  98است؛ بناابراین )  s(را مایتاوان باهصاورت
رابطۀ  98نوشت.
N
^

 2
()98
s( )   ( yti  f t ( xi , )) 2  
2

i 1

2

محتملترین مقدار الیۀ پارامتر بهکماك ] [ نشاان داده
میشود که میتواند با کمینهکردن طرف راسات رابطاۀ 98
انجام شود .اگر  و  رابات باشاند N ،افازایش ماییاباد و

new
N 1

p( yt , N 1 \ x

()96
که در آن نرمالیزهسازی فاکتور باهصاورت واضاح بازساازی
شد؛ درنتیجه این توزیع دارای میانگین ،به صورت رابطۀ 91
و واریانس آن بهصورت رابطۀ  20است.
()91
()20

^

) yt , N 1  f t ( xN 1 , MP
1
 t2, N 1   g A1 g


در اینجا انحاراف اساتاندارد  از توزیاع پایشبینای بارای
 yt , N 1میتواند ناوار خطاا در مقادار میاانگین  yt , N 1باشاد.
برای این خطا دو دلیل مطرح مایشاود؛ نخسات ناویز ذاتای بار
دادههای هدف مربو به دورۀ اول رابطۀ  20و دوم عارض توزیاع
پیشین پارامترهای شبکه براساس دومین دوره در رابطۀ .20
تاکنون فرض میشد کاه پارامترهاا مایتوانناد باهطاور
مسااتقیم از تااابع خااط بااا بااهکااارگیری هااایپر پارامترهااای
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رابتشده  و  تعریفشده در رابطۀ  96برآورد شوند .در
این مقاله ،مقادیر تأریرگذار از  و  به صورت اتوماتیاك
با پیشنهاد الگوریتم تکاملی تکراری برآورد شد که بار پایاۀ
آنالیز تحلیلای در تقریاب عمال مایکناد .همچناین بارای
فرمولبندی برآورد  و  از انتگرال رابطاۀ  29اساتفاده
شد.
()29
P( \ D)   p( ,  ,  \ D)d d 
1
p( D \  ,  ) p( ) p(  )d d 
p( D) 



] [ و )  P( \  ,  )  p( \ در آن وجاود دارد؛ زیارا
احتمال دورۀ مستقل از  و مطاب آن ،پیشینۀ پارامترهاا
مستقل از  است .عالوهباراین ،باهدلیال اساتقالل هاایپر
پارامترها )  P( ,  )  p( ) p(می توان باه انتخاا
معینی برای پیشینۀ هایپر پارامتر پرداخت تا انتگرال رابطاۀ
 29سنجیده شود .با تغییر حالت از مقدار قدیمی باه مقادار
جدید میتوان مقادیر را بهصورت زیر تبدیل کرد.
0  

مطالعات پیشین از تابع عضویت فازی بهمنظور درنظرگرفتن
عدم قطعیتها بهکمك استنتاج فازی اساتفاده شاده اسات.
در روند امتیازدهی بیش از یك تابع تناسب در روناد تولیاد
کاربرد دارد .عاالوهباراین پارامترهاای تولیدشادۀ ماداوم در
شبیهسازی  ،MCبراساس احتمال پیشین با یکدیگر ترکیب
شدهاند .بهمنظور اجرای  ،GAMCابتدا مقادیر اولیاه بارای
دادههااای پااارامتر و هااایپر پااارامتر در رابطااۀ  98مقاادار
میگیرناد و پارامترهاا از توزیاع یکنواخات تصاادفی تولیاد
میشوند .سپس  aو  bبراساس رابطۀ  25بهدست مایآیناد.
کاربرد این الگوریتم هایپر پارامترها را رابت مایکناد و اگار
a
برازش دادهها بیشازحد مهم باشد ،باید نسابت نزدیاك
b
بااه صاافر یااا  0/9یااا  0/09باشااد .پااس از اقاادامات اولیااه،
پارامترها با چرخۀ  GAبه روز میشوند .در شکل  ،9چرخاۀ
الگوریتم پیشنهادی آمده است.

 p( )  1/  0 و p( )  1/ 

در ایاان چااارچو  ،از آنااالیز انتگاارال باارای پارامترهااا
استفاده می شود .در این میان با درنظرگرفتن روابط  6و 90
میتوان انتگرال  29را ارزیابی کرد.

(P( )   p( \  ) p( )d  (w / 2) / (2 E ) w/2 )22
0

که در آن  تابع گامای استاندارد است و میتواند بهصورت
رابطۀ  23تعمیم بیابد.

(P( D \  )   p( D \  ,  ) p(  )d   ( N / 2) / (2 E ) N /2 )23
0

با توجه به رابطۀ  22و  23رابطۀ  24و  25بهدست
میآید:
()24

1
)( N / 2
)( w / 2
P( D) (2 ED ) N /2 (2 E ) w / 2

P( \ D) 

W
2 E

()25

 eff 

N
2E D

شکل.1چرخةرویکردمونتکارلوژنتیک 

دادهها 
تجزیهوتحلیل 
رشد اقتصادی در ایران با درنظرگرفتن نرخ تولید ناخالص ملی
یا تولید ناخالص داخلی در سال مورد نظر ،به نسبت مقدار آن
در یك سال پایه محاسبه میشود .بهدلیل همخوانی دقی نرخ
رشد اقتصادی و نرخ تولید ناخالص داخلی ،در این پژوهش از
آمارهای اعالمشده در مرکز آمار استفاده شد.

eff 

درنهایاا ات الگااااوریتم آموزشاااای  GAMCکااااه در
تحقی  Kocadağlıو  Aşıkgilمعرفی شده مورد اساتفاده
قرار گرفته است ] .[27هدف توسعۀ الگوریتم آموزش بیزی،
کنترل پیچیدگی استفاده از هایپر پارامترهاای   effو  eff
و تخمااین پارامترهااای تقریااب گاووساای شاابکۀ عصاابی
مصنوعی بیزی بهطور صحیح است .در این فرایند ،بارخالف

پیشبینی 
مدلسازیوسیستم 

در شکل  ،2سریهای زمانی فصلی نرخ رشد تولیاد ناخاالص
داخلی آمده است .دادههای آزمون نیز باهمنظاور پایشبینای
نتایج آینده بارای  94ساری فصالی مطااب شاکل  3اسات.
سریها شامل  16مورد مشاهده هستند .بهمنظور چكکاردن
نرمالبودن این سریها از آزمون کلموگروف-اسمیرونوف (K-
 )Sاستفاده شد .براساس نتایج این تست ،سریهای زمانی در
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ساطح معنااداری   =0/05و  P value =0/2از توزیاع
نرمال برخوردار بودند .همچناین باهکماك نماودار جعباهای
مشخص شد مشاهدات قابلتوجه دور از مرکزی وجود نادارد.
در این مطالعه ،بهمنظور آموزش شبکههای عصابی مصانوعی
پیشخور چندالیاه از روش الگاوریتم بهیناهساازی گرادیاان
نزولی بارای همگرایای ساریع ایان روش باه مقادار بهیناه و
همچنین تقریب گاووسی با هایپر پارامترهای رابت در شابکۀ
عصبی مصنوعی بیزی استفاده شد .سپس از روش شبهنیاوتن
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بهدلیل مزیتهای فاراوان آن بارای بارآورد مااتریس هساین
استفاده شد .بهمنظور تقریاب گاووسای از هاایپر پارامترهاای
بازگشتی شبکههای عصبی مصنوعی بیازی ،الگاوریتم MC-
 GAبهکار رفت .بادینمنظاور عملکارد شابکههاای عصابی
مصنوعی و شبکههای عصبی مصنوعی بیزی در برابار فضاای
هایپر پارامتری چندبعدی با باهکاارگیری تعاداد گونااگونی از
نورونها در الیههای پنهان ارزیابی شدند.
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شکل .3

همچنین برای تخمین تعداد نورونهایی که باید در الیۀ
پنهااان حضااور داشااته باشااند از ] [ AICc ، BICو AIC
استفاده شد .عالوهباراین ،باهمنظاور تعیاین عملکارد مادل
تخمین زده شده ،به ترتیاب از معیارهاای میاانگین مربعاات
خطا و خطاای اساتاندارد میاانگین در دادههاای آماوزش و
آزمون استفاده شد .پس از نوشتن برناماۀ روش پیشانهادی
در  ،Matlabباارای آنااالیز سااریهااای زمااانی کالساایك از
 EViews 7اسااتفاده شااد .در ادامااه نتااایج پ ایشبین ای و

مقایسۀ روشهای تخمین بیان میشود.
یهایزمانی
آنالیزسر 
پیش از شروا آنالیز ،ابتدا لگاریتم طبیعی سریهای زماانی
باارای تشااخیص نویزهااا مشااخص شااد؛ بنااابراین بررساای
آلترناتیوهای مدل  ARMAصورت گرفت .براساس شکل 4
نیز نتایج همبساتگی لگااریتمی انجاام شاده روی دادههاای
سری زمانی تولید ناخالص داخلی ایران ذکر شد و تخمین و
سنجش بهترین مدل انتخابی باا اساتفاده از  OLSصاورت
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گرفت .بهمنظور بررسی عملکرد شبکههای عصبی مصانوعی
سنتی و شبکههای عصبی مصنوعی بیزی ،ساری زماانی باا
ساختار ) MA(3بهعنوان ورودی تعریاف شادند .همچناین
پس از معرفی  ytبهعنوان هادف ،درنهایات مقاادیر  ytباا
بااهکااارگیری ماادلهااای شاابکههااای عصاابی مصاانوعی و
شبکه های عصبی مصنوعی بیزی برآورد شدند .با توجاه باه
اینکه برازش مدل میانگین متحرک باهدلیال عادم قابلیات
مشاهدۀ جمالت ،تأخیر پیچیدهتری از مدل خود هامبساته
دارند ،درنتیجه میتوان بیشینۀ تعداد تاأخیر مناساب بارای
تخمین را با بررسی تابع خودهمبستگی نمونه تعیین کرد.
روشهموارسازینمایی 
ایان روش باارای سااریهااای زماانی دادههااای فصاالی تولیااد
ناخالص داخلی باهمنظاور پایشبینای بهتار کااربرد دارد .در
جاادول  ،9نتااایج ایاان روش آمااده اساات .باارایناساااس،
رویکردهاااای  Single Exponentialو  Holt-Wintersاز
نظر مقدار میانگین مربعات خطا تأریر یکسانی بار ساریهاای
زمانی دارند.
مدلاتورگرسیو 
پیش از بهکاربردن  OLSدر آنالیز مدل آلترناتیو ،ARMA
سریها از نظر ایستایی چك شادند و بارای ایان منظاور از
آزمااون  Augmented Dickey–Fullerاسااتفاده شااد.
براساس این آزمون ،سریهای زمانی و مدل  ARMAبایاد
به اربات برسد .از این خروجی میتاوان نتیجاه گرفات کاه
مدل دادههای بررسیشده غیرمانا و غیرخطی است.

دادهها
شکل.4نتایجهمبستگیلگاریتمی 

میتوان مشاهده کرد که مادل ) ARMA(0,3)(0,0باا
مقدار خطای استاندارد میانگین کمتر و سایر مدلها شاامل
) MA(3نشاندهندۀ بهترین برازش برای دادههای آماوزش
هستند .ممکن است سایر مدلهای مرتبشاده نیاز قابلیات
خوبی در پیشبینی داشته باشند ،اما مدل ) MA(3با توجه
به پیچیدگی مادل مناسابتار اسات .در جادول  ،2نتاایج
مقایسهای اجرای مدلهای  ARMAآمده است.
پیشخور 
شبکههایعصبی 

شبینیبا
پی 
نرخهای مختلف یادگیری برای تعیین بهترین گاام انادازهگیاری
شد  iو بهترین آنها در جدول  3آمده است .براساس این بارازش
پیشبینی برحسب شبکههای بیزی انجام شاد کاه نتاایج آن در
ادامه بیان میشود 75 .درصد دادهها برای آموزش 95 ،درصاد در
اعتبارسنجی و  90درصد در آزمون استفاده شادهاناد .باهمنظاور
دسااتیابی بااه عملکاارد پایشبینای خااو  ،شاابکههااای عصاابی
مصنوعی پیشخور با بهترین مدل ورودی پیشنهادی اساتفاده از
ترکی ابهااای مختلااف نااورونهااا ،بااهعنااوان دادههااای ورودی
تشکیل شدهاند .بهمنظور تخمین اینکه چند نورون بایاد در الیاۀ
پنهان وجود داشاته باشاند ،از روشهاای  AICC ،AICو BIC
استفاده شد .عملکرد مادل تخماین و پایشبینای باهترتیاب باا
اندازهگیری میانگین مربعات خطا و خطای استاندارد میاانگین در
آمااوزش و تساات دادههااا صااورت گرفاات .همچنااین بااهمنظااور
اندازهگیری خطا ،ارتباا میاان هادف و خروجای شابکه و ساه
معیار پیچیدگی برای جستوجوی بهترین مادل درنظار گرفتاه
شد .در جدول  ،3بهترین مدلها با فونت ضخیم آمده است .ایان
مدلها کوچكترین میانگین خطای استاندارد میاانگین و مقادار
پیچیدگی منطقی را در دستۀ ورودیهای متفاوت دارند.
مونتکارلوژنتیک

رویکرد
در این پژوهش ،آلفا و بتای بازگشاتی در رویکارد گاووسای
بهصورت اتوماتیك با  MCGAبهجای رابت نگهداشتن آنها
تخمین زده میشوند .در این الگوریتم ،چرخاۀ اصالی بارای
چرخۀ  GAبه منظور به روزکردن پارامترها و هایپر پارامترها
در هر چرخه صورت می گیرد .به عبارت دیگر ،چرخاۀ GA
در داخل تعدادی نسل تعریفشاده در هار تکارار از چرخاۀ
اصلی انجام می شود و در پایان بهروزرسانی هر تکرار صورت
می گیرد .باه منظاور تخماین پارامترهاا و هاایپر پارامترهاا،
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تعداد تولید نسل برای چرخۀ  GAنیاز دارد.

 MCGAبه تعریف تعاداد تکرارهاا بارای چرخاۀ اصالی و

جدول.1نتایجاجرایرویکردهموارسازینمایی 
Beta
----

Alpha
4/0254

Mean
2/559624

Test SSE
4/8961

Test SSR
064/986

MSE
4/48026

RMSE
3/646864

Exponential smoothing
Single exponential

----

0/2060

4/767633

0/2978

9870/842

0/09712

4/926648

0/0000

0/5900

5/698830

0/9734

9524/526

0/09528

3/141989

Double exponential
Holt- Winters (no
)seasonal

مدلهایARMA
سهایاجرای 
جدول.2نتایجمقای 
Durbin
Watson stat
5/489483

Test SSE

BIC

AICc

AIC

MSE

4/846414

2/252494

2/048243

2/363140

4/403409

] [ Correlation
coefficient
0
4/990416

()4/3( )4/4

9/161476
9/685892
9/176375
9/624175

0/9011376
0/966571
0/927784
9/931054

5/587619
5/581218
5/892225
5/893167

5/435852
5/458199
5/487620
5/479957

5/.408151
5/499835
5/429675
5/421367

0/0345841
0/0396518
0/0248555
0/0975813

8
5
7
7

()9/3( )0/0
()0/4( )0/0
()2/3( )0/0
()9/4( )0/0

0/8741554
0/8199567
0/8153259
0/8168734

ARIMA Model

پیشخور 
جدول.3اجرایشبکةعصبی 
Learning
Iter
rate

Test SSE

BIC

AICc

AIC

MSE

Correlation
coefficient

Inputs Neuron Par

9000

0/5

0/926839

3/667089

4/3081568

4/31583

0/099851

0/6481

99

2

9000
9000

0/9
0/5

0/991367
0/116571

4/089461
4/486617

4/7381655
5/4581639

4/58163
4/13856

0/099581
0/090251

0/6819
0/6894

98
29

3
4

84

4/42

4/110853

0/84296 2/2361988 0/696516

4/446199

4/1488

59

2

در شبیهساازی ،تعریاف تعاداد تکرارهاا و تولیاد نسال
امتحان میشود و ساپس باه ارزش منطقای باهکاررفتاه در
باهکاارگیری هزینااه و فضاای محاساباتی توجااه مایشااود.
بهمنظور دستیابی به پیشبینی قاویتار ،تکارار کال باه دو
صااورت مشااتعلشاادن و آمااوزش تقساایم ماایشااود .در
شبیهسازی ،پارامترهای نخباهگرایای و تقااطع و جهاش در
مقادیر  0/6 ،0/2و  0/09رابت شدند .شبیهسازی با توجه به
شابیهساازی انجاامشاده در پاژوهش ،[28] Chambers
 [29] Marwalaو  [30] Michalewiczصااورت گرفاات.
بهکمك این مقادیر میتوان از تنوا تولیاد نسال در چرخاۀ
 GAاطمینان یافت .در آنالیز ،تغییر نسل و انادازۀ جمعیات
به تعداد نورونها و ورودیهای تعریف شده در شبکه وابسته
است .تغییر در تولید نسل و اندازۀ جمعیت تأریر بسیاری در
اجاارای آمااوزش و پیچیاادگی ماادل تخمیناای ناادارد .ایاان
کمیتها در جدول  4رابت هستند.

()4/4
()4/3

براساااس بخااشبناادی دادههااا از  Leave-One-Outو
تکنیك  Cross-Validationاساتفاده شاد .ساپس شابکۀ
عصبی مصنوعی بیزی بر دستۀ دادههای مختلاف باهکماك
الگوریتم  MCGAآماوزش مایبیناد .مقادار پارامترهاا در
چرخۀ  Cross-Validationبه عنوان نقطۀ اولیه بارای گاام
آموزش بعدی کاربرد دارد؛ بنابراین کارایی  MCGAبهباود
مییابد .مطاب با چرخۀ  GAتعداد نسلها و حاد تلاورانس
برای تابع برازش بهکار مایرود .بارایناسااس مادل خطاای
اسااتاندارد میااانگین بیشااتری دارد ،امااا ایاان مقاادار شااامل
دادههای آزمون و پیچیدگی مدل نمیشود؛ بناابراین نتاایج
آموزش مطاب با جدول  4در تعداد ناورونهاای مشخصای
پایان یافته است .باا توجاه باه جادول  ،4میاانگین خطاای
استاندارد بر دادههای آزمون با تعداد ناورونهاایی مشاخص
کاهش مییابد .در یك رویکرد بیازی ،بارای مادل تخماین
زدهشده با استفاده از ورودیهای مشابه بهدلیل جریمۀ ذاتی
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در مدلهای پیچیده ،با افزایش تعاداد ناورونهاا ،میاانگین
مربعات خطا افزایش مییابد .با این حاال آماوزش بیازی از
بیشبرازش به دادههای آموزش به طور اتوماتیك جلاوگیری
میکند MCGA .تعمیم خاوبی از دادههاای آزماون ایجااد
میکند .بهترین مدل به صورت فونات ضاخیم در جادول 4
آمده است .بهمنظور مشخصشدن بهتارین مادل ،میاانگین
خطاای اسااتاندارد باا معیارهااای پیچیادگی درنظاار گرفتااه
میشود .مقادیر خودهمبستگی تابع انرژی دادههاا و تناساب
پیشبینی درمورد دادههاای هادف باا توجاه باه دادههاای
آزمون بهترتیب در شکلهای  5و  8آمده است.

دادهها 
خودهمبستگیتابعانرژی 

شکل.1مقادیر

دادههایهدفباتوجهبه
شکل.6تناسبپیشبینیدرمورد 
دادههایآزمون 


مدل ها براساس پایین ترین میاانگین خطاای اساتاندارد
برای مقایسۀ بهترین برآوردها با روشهاای مختلاف از نظار
پیشبینای بار دادههاای آزماون در جادول  5آماده اسات.
پیشبینی بر دادههای آزمون  MSEروی دادههای آماوزش
و همبستگی میان هدف و خروجی به عنوان عملکرد آموزش
درنظاار گرفتااه شااده اساات .براساااس جاادول  ،5توانااایی
پیشبینی بر دادههای آموزش شبکههای عصبی مصنوعی و
شبکههای عصبی مصنوعی بیزی از روشهای ساری زماانی
کالسیك بیشتر است .بر پایۀ پایین تارین میاانگین خطاای
استاندارد بر داده های آزماون مادل هاا باه کماك GAMC
باارآورد شااد کااه بهتاارین عملکاارد پاایشبیناای را دارد.
عالوهبراین ،مدل میاانگین مربعاات خطاای کمتاری بارای

آموزش دادهها و باالترین همبستگی را میان دادههای هادف
و خروجی دارد.
نتیجهگیری 

در این پاژوهش ،از روش  MCGAدر بهیناه ساازی نتاایج
حاصل از شبکۀ عصبی مصنوعی در تحلیل سریهای زمانی
با میانگین متحرک برای پیشبینی رشد اقتصاادی اساتفاده
شد .همچنین الگاوریتم موناتکاارلو بارای آماوزش شابکۀ
عصبی مصانوعی بیازی در پایشبینای ساریهاای زماانی
پیشااانهاد شاااد .درواقاااع در پاااژوهش حاضااار ،رویکااارد
پیشنهادشدۀ شبیه سازی مونت کاارلو و الگاوریتم ژنتیاك و
تابع عضویت فازی را برای پایش بینای کااربردی باا مقادار
خطای کمتر ارائه شد و شبکههای عصابی مصانوعی بیازی
بهکمك سیستم ترکیبی برای پیشبینی ساریهاای زماانی
آموزش دیده شدند .باه بیاان دیگار ،آماوزش بیازین راهای
طبیعی برای کنترل پیچیدگی مادل اسات .تواباع عضاویت
فازی نیز برای اندازهگیری عدم قطعیت در فرایند پیشبینی
الگوریتم  GAو شبیه سازی دادههای مفقودی درنظر گرفته
شدند .همچنین مقایسۀ روش پیشنهادی از نظر عملکرد باا
روشهای سری زمانی کالسیك و شبکۀ عصابی پایشخاور
صورت گرفت و مشااهده شاد در روش پیشانهادی مزایاای
فراوانی در مقایسه با روشهای دیگر وجود دارد؛ برای مثال،
بهکمك رویکرد پیشنهادی میتوان به برآورد مدل پرداخت؛
بهگونهای که در برابر بیشبرازش دادههای آموزش بهصورت
خودکار جریمه درنظر گرفته شود؛ از ایان رو بارآورد مادلی
بهتر در جهت بهینهسازی خطاا ارائاه مایشاود .باهمنظاور
تعمیم مدل نیز استفاده از مدلهای دیگر درمورد سریهای
زمانی دیگر در آینده پیشنهاد میشود.
آموزش شبکۀ عصبی مصنوعی پیشخور و الگوریتم
کاهش گرادیان بر پایۀ کمینهکردن میانگین مربعات خطا،
به برخی روشهای پیچیده مانند توقف زودهنگام برای
کنترل پیچیدگی ،یا تشخیص نرخ یادگیری مناسب برای
جستوجوی گرادیان نیازمند است .اگر فرایند آموزش
بهدلیل کاهش گرادیان بسیار زودتر متوقف شود ،دستیابی
به اتصاالت کمتر اجتنا ناپذیر خواهد بود ،حتی اگر افزایش
تکرارها با افزایش نورونها سبب کاهش میانگین مربعات
خطا در دادههای میانگین شود .درنتیجه ممکن است
میانگین خطای استاندارد کاهش نیابد .با وجود افزایش
تعداد نورونها و ساختار شبکههای عصبی مصنوعی ،اگر
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.بهینۀ محلی افزایش مییابد

 ریسك گیرافتادن در نقطۀ،انتخا بیشازحد پیچیده شود

 اجراي رویکرد مونتکارلو ژنتیک با هایپر پارامترهاي بازگشتی.0 جدول
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5

3
4
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0/09025

4/8675
4/4977

4/4785
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5
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54
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 روشهایمختلف

بهکارگیری
 مقایسةبهترینمدلتخمینیبا.1جدول
SSE

MSE

R

P

روشها

4/4150

4/44694
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29

GAMC رویکرد
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0/9010
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0/8847
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-

-

شبکۀ عصبی پیشخور
اتورگرسیو میانگین متحرک
هموارسازی نمایی
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