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 تلفيقي از  الگوريتم ژنتيـك و اسـتراتژي           ژنتيك نش  الگوريتم :چكيده
ق بـا  يـ ن تحقيـ در ا. باشد به منظور رسيدن به نقطه تعادل نَش مي نَش

ـ  يـ تم ژنت ي الگور الهام از   يسيـ نو، برنامـه  كيـ  ژنت يسيـ  برنامـه نو    و شك نَ
م توسعه داده   كاربرد الگوريت . ت شده اس   و توسعه داده   يمعرفك نَش   يژنت

استخراج قواعد خريـد و  شده در بازار سهام مورد بررسي و كارايي آن در        
 خريد و فـروش سـهام مـورد         در مورد  تصميم گيري    فروش سهام جهت  

 قابليـت   صـورت گرفتـه  يهـا يسازهيج  شبي نتا.ارزيابي قرار گرفته است  
   .الگوريتم پيشنهادي را در استخراج قواعد تاييد مي كند

 يسيـ نو، برنامهنَش تعادل ياستراتژها، يه بازينظر :كليدي يهاواژه
  .سهامبازار   برنامه نويسي ژنتيك نش،،نَش كيژنت تميالگور، كيژنت

   مقدمه ‐ ١
، ]3،2،4[ قواعـد    اسـتخراج نويـسي ژنتيـك در      با توجه به قابليت برنامـه     

 جهـت تـصميم     خريـد و فـروش     توليد قواعد    تاكنون تحقيقات زيادي به   
 بـا    هـا  مقايسه بازده حاصل از آن    و   ورد خريد و فروش سهام    گيري در م  

نتيجه ايـن تحقيقـات كـارايي ايـن     . ]5- 8[پرداخته اندخريد و نگهداري    
در ايـن تحقيـق از ايـده         . تاييد مي كننـد    الگوريتم را در استخراج قواعد    

با توسعه برنامه نويـسي ژنتيـك       الهام گرفته و     ]9[1ك نَش يتم ژنت يالگور
 و سپس ارزيابي آن هـا بـراي برخـي            خريد و فروش    قواعد نش به توليد  

  مقالـه ادامـه در  .شركت هاي عضو بازار بورس تهران پرداخته مـي شـود       
 در بخش سـوم      است، صورت گرفته  نَشك  يتم ژنت يالگورمروري بر   ابتدا  

در بخـش   و  وريتم ژنتيـك آمـده      برنامه نويسي ژنتيك و تفاوت آن با الگ       
 مورد بررسي قرار گرفتـه      خريد و فروش  اعد  چهارم چگونگي استخراج قو   

 بـراي اسـتخراج قواعـد       نَش ، برنامه نويسي ژنتيك   جمپندر بخش   . است
 خريد و فروش سهام برخـي        مورد گيري در  جهت تصميم  خريد و فروش  

هاي عضو بازار بورس تهران به كار گرفته شده و بـازده حاصـل از               شركت
  .رائه شده است اواين قواعد با خريد و نگهداري مقايسه 

 نَشك يتم ژنتيالگور ‐ ٢
 بـه   نَشتم تلفيقي از  الگوريتم ژنتيك و استراتژي ين الگوريايده اصلي ا

 در ادامـه نـشان داده      . باشـد  مـي  2نَـش منظور رسيدن بـه نقطـه تعـادل         
شود كه چگونه اين روش تلفيقي با دو بازيكن سعي در بهينه نمودن             مي
 بيـانگر جـوابي بـراي      s=XYعبارت   اگر. نمايدو تابع هدف متفاوت مي    د

                                                                  
1 Nash Genetic Algorithm 
2 Nash Equilibrium 

 كـه   اسـت  مجموعـه متغيرهـايي      يدهنده نشان X،مساله دو هدفه باشد   
 sتوسط بازيكن اول بـر اسـاس ضـابطه اول در راسـتاي بهينـه نمـودن                  

ـ    مديريت مـي    مجموعـه   يدهنـده  نيـز نـشان    Yطـور مـشابه     ه  شـود و ب
 بهينه   كه توسط بازيكن دوم بر اساس ضابطه دوم براي         استمتغيرهايي  

   .]9[شود مديريت ميsنمودن 
 بازيكن اول بر اساس ضابطه اول با بهبود بخـشيدن           نَشبر اساس نظريه    

X    در حاليكه Y     سعي در بهينه نمودن      ، توسط بازيكن دوم ثابت است s 
 را براسـاس ضـابطه دوم بـا         sدارد و به همين ترتيب بازيكن دوم عبارت         

  بهينـه  ،زيكن اول ثابت اسـت   توسط باX در حاليكه Yبهبود بخشيدن   
-از به دو جمعيت اوليه متفاوت احساس ميـاس نيـبر اين اس .ايدـنممي

 بـازيكن اول  ويابـد  مـي شود كه هر جمعيت به يـك بـازيكن اختـصاص         
سـازي را بـا جمعيـت        بهينه ،سازي را با جمعيت اول و بازيكن دوم       بهينه

  .دهدميدوم انجام 
دار بدست آمـده توسـط بـازيكن اول در           بهترين مق  Xk-1اگر فرض شود    

 توســط k-1بهتــرين مقــدار بدســت آمــده در تكــرار  Yk-1 و k-1تكــرار 
 بازيكن اول در زمان بهينـه نمـودن         امkبازيكن دوم باشد آنگاه در تكرار       

Xk   از Yk-1      به منظور ارزيـابيs    نمايـد و عبـارت     اسـتفاده مـيs   مطـابق 
  . خواهد شديابي ارز1رابطه

)1(  s=Xk + Yk-1 
نمايـد و در     را به همين ترتيـب بهينـه مـي         Ykهمزمان بازيكن دوم نيز     

 )2( بـر اسـاس رابطـه        sنمايـد و عبـارت       استفاده مـي   Xk-1 از   sارزيابي  
  . خواهد شديابيارز
)2(  s=Xk-1+Yk 

بعد از اتمام يك مرحله از روند بهينه نمودن، بازيكن اول بهترين مقـدار              
دهد تـا او از ايـن مقـدار          به بازيكن دوم مي    Xkعنوان  ه  مده را ب  بدست آ 

 استفاده نمايـد و بـه همـين صـورت بـازيكن دوم نيـز                K+1تكرار  براي  
 K+1دهد تـا او نيـز در تكـرار           را به بازيكن اول مي     Ykبهترين مقدار يا    

كـه   هنگـامي  نَش استفاده نمايد و در نهايت تعادل        sبراي ارزيابي عبارت    
 .شـود  حاصل مي  ، اول و باريكن دوم به بهبودي قابل توجه برسند         بازيكن
 .دهديك نشان مي را بصورت شمات  الگوريتم ژنتيك نَش1شكل 

  نويسي ژنتيك و الگوريتم ژنتيكبرنامه ‐ ٣
سـازي تـصادفي    هـاي بهينـه   اي از الگـوريتم   هاي تكاملي دسـته   الگوريتم

-يعت به منظور  بهينههستـند كه در آنها از قواعد تكاملي موجود در طب     
هـا معمـوال بـراي حـل مـسائل          ايـن الگـوريتم   . شـود سازي استفاده مـي   

هاي مرسوم از حل آنها عاجزند مورد       سازي پارامتري كه ساير روش    بهينه
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هـاي  ها را الگـوريتم   دسته بزرگي از اين الگوريتم    . گيرنداستفاده قرار مي  
سيك به دليل سادگي    هاي ژنتيكي كال  الگوريتم. دهدژنتيكي تشكيل مي  

و عدم نياز به حل معادالت ديفرانسيل پيچيده، در حل مـسائل پيچيـده             
ايـن   .گيرنـد با فـضـاي جـستجوي غيرهمـوار مـورد اسـتفاده قـرار مـي              

 عمـل هاي مجاز مـساله  ها بر پايه انتخاب و تركيب مجدد جواب الگوريتم
را يـك   هاي توليد شـده در هـر دوره الگـوريتم           مجموعه جواب . كنندمي

هـر ژنـوم   . نامندها را يك ژنوم يا كروموزوم مي   نسل  و هر كدام از جواب      
در بعضي مسائل، متغيرهاي مساله بـه       . تركيبي از متغيرهاي مساله است    

ولي همواره ارتباط و    . هم وابسته و در بعضي ديگر از هم مستقل هستند         
ـ        تبادل اطالعات بين ژنوم    هـا در   ومها از طريق انتخاب و تركيب مجدد ژن

شـود تـا    اين جابجـايي اطالعـات سـبب مـي        . پذيرديك نسل صورت مي   
3هاي جزئي جواب

هـايي بـا كيفيـت      با يكديگر تركيب و احتمـاال جـواب        
  ].1[باالتر بدست آيند

 

  
  نَشك يتم ژنتي الگورييروند اجرا: 1 شكل

 معرفـي شـد     1992 در سـال     Koza ژنتيـك كـه توسـط        يسيـ نوبرنامه
محـسوب  هاي تكاملي    از الگوريتم  ياشاخههاي ژنتيكي    الگوريتم همانند

ـ       يشوند و م  يم  ژنتيكـي و    يهـا ن الگـوريتم  يتوان گفت تفـاوت عمـده ب

                                                                  
3 Partial Solution 

 و  ي تكامل يها و عملگرها  ش كروموزوم ي ژنتيك در نحوه نما    يسينوبرنامه
  .]4،3،2[باشدينحوه عملكرد آنها م

 ي سـاختار  هـا نويسي ژنتيك بـرخالف الگـوريتم ژنتيـك ژنـوم         در برنامه 
شـوند و  هايي با طول يكسان كـد نمـي     صورت رشته ه   دارند و ب   يرخطيغ

ا كـد   ي، منطق مرتبه اول و      ياضيك رابطه ر  يصورت  ه  تواند ب يهر ژنوم م  
 يصورت سـاختار درختـ    ه  برنامه كامپيوتري در نظر گرفته شود و غالبا ب        

ش و جهـ   تقاطع يگرهالاز به عم  ين اساس ن  يشوند و بر ا   يش داده م  ينما
  .شوديمناسب احساس م

ها ا برگ ي ياني پا يهاها كه به گره   از دو مجموعه ترمينال    هاساختار ژنوم 
ربـرگ  يا غيـ  يانيـ  ميهـا شود و مجموعه توابع كـه بـه گـره        يمنتسب م 

ت مساله مـورد    يبا توجه به ماه   . شوديل م ي تشك ،شودياختصاص داده م  
هـا و مجموعـه توابـع       ها شامل متغيرها و ثابـت      مجموعه ترمينال  يبررس

  .باشندبع رياضي، حسابي و توابع بولي مي از جمله توايشامل توابع
 ژنتيـك   يسيـ ها در برنامه نو   ژنوم يخطري و غ  ي ساختار درخت  با توجه به  

گر يكـد يها را از والـدها انتخـاب و بـا           درختريد بتواند ز  يبا  تقاطع گرلعم
 نقش خـود    يروند تكامل د شده بتوانند در     يد تا دو فرزند تول    يض نما يتعو
  .است تقاطع كاركرد عملگرياي گو2 شكل.نديفا نمايرا ا

  
   تقاطععملگر: 2شكل

 نشان داده شده است عملگر جهش فقط با تغيير در           3چنانكه در شكل    
ــد      ــت جدي ــا زيردرخ ــت ب ــك زيردرخ ــايگزيني ي ــا ج ــره و ي ــك گ   ي

  .تواند بر روي يك ژنوم تاثير بگذاردمي

  
   عملگر جهش: 3شكل
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استخراج ش در ك نَي ژنتيسي برنامه نويريكارگه ب ‐ ٤
 د و فروشيقواعد خر

Potvin بـراي  از برنامـه نويـسي ژنتيـك    2004 در سـال  ش و همكـاران 
انـد و   در بازار بورس كانادا اسـتفاده كـرده  خريد و فروشاستخراج قواعد  

- برنامه ييقبل از آن كارا   . ]5[ن بازار به دست آوردند    ي در ا  يج مطلوب ينتا
 يهـا  بـازار  يهـا  شـاخص  يد قواعد معـامالت بـرا     يك در تول  ي ژنت يسينو

ــمختلــف ارز ــايابي ــود و نت ــا ني شــده ب ــوديــج آن ه   ]6،7،8[ز مثبــت ب
خريـد و    توليـد قواعـد      ش جهـت  ك نَ ي ژنت يسين بخش از برنامه نو    يدر ا 

-ي اسـتفاده مـ   براي تصميم گيري در مورد خريد و فروش سـهام     فروش
هاي عـضو بـازار      تعدادي از شركت   يرو تمين الگور يج ا ينتاو سپس    شود

اج  در اينجا، براي توليد و استخر       .شوديسه م ي و مقا  يابي ارز بورس تهران 
ستفاده شـده اسـت و      ا گذشته يها از مجموعه داده   خريد و فروش  قواعد  

 حجـم  معـامالت    و قيمـت قواعد توليدي با استفاده از مقادير متغيرهاي    
 يا فروش سهم در هـر        در مورد خريد   روزهاي گذشته، تصميم مناسب را    

  .كنندروز ارائه مي
ك قاعـده مجـزا و      قابل توجه است كه در اين تحقيق، براي هر شركت ي          

هـاي  ين صورت كه در پايان هر روز داده       به ا . شودمخصوص استخراج مي  
 مربوط به شـركت مـورد نظـر در آن روز، در برنامـه وارد                و حجم قيمت  

وش سهم در روز آينده را      شده و برنامه، تصميم مناسب براي خريد يا فر        
توان سهام شـركت را   الزم به ذكر است كه در صورتي مي   .كندتعيين مي 

-همچنين سرمايه . گذار آن سهام را قبال خريده باشد      فروخت كه سرمايه  
يه خود را براي خريـد سـهم صـرف          هام، تمامي سرما  گذار موقع خريد س   

-رمايهكند و زماني كه تصميم پيشنهادي برنامه فروش سهم شد، سـ           مي
  .فروشدگذار تمامي سهام خود را مي

در هـر روز يـك دوره       ) خريد يـا فـروش    (پس از تعيين تصميم مناسب      
ـ        كـارگيري قواعـد   ه مالي، بازده حاصل از اسـتراتژي خريـد و فـروش و ب

 نگهـداري   ، محاسبه و در نهايت با بازده استراتژي خريد و         د و فروش  خري
نحوه محاسبه بـازده هـا در بخـش بعـد           (شود  در همان دوره مقايسه مي    

  ).شده استح داده يتوض
  را توليـد   خريد و فروش   قواعد    نَش نويسي ژنتيك  برنامه ن منظور يابراي  

كل عـد بـه شـ     ايـن قوا  . شوندند كه به صورت درخت نشان داده مي       كمي
خواهد ) غلط(يا فروش   ) درست(ها خريد   توابع بولي هستند كه نتيجه آن     

ـ       نَشچنين بر اساس استراتژي     هم. بود عنـوان دو  ه   نياز به دو جمعيـت ب
ونـد اسـتخراج   بازيكن است كه در كنار هم و با تعامـل بـا يكـديگر بـه ر        

-اده د آخـرين ، بر اين اساس در پايان هـر روز .]9[ سرعت ببخشند قواعد
ـ                عنـوان  ه  هاي قيمت و حجم  مربوط به شركت مورد نظـر در آن روز، ب

مـت و حجـم      ين ق يانگيهاي م اول متناسب با بازيكن اول و داده      جمعيت  
مربوط به همـان شـركت در آن روز، بعنـوان جمعيـت دوم متناسـب بـا          

 دو بـازيكن    نَششود و بر اساس استراتژي      يبازيكن دوم در نظر گرفته م     
ا يكديگر به منظور بهينه نمودن كارايي خود در كنار بـاالبردن            با تعامل ب  

م در روز آينده    اوش سه رـريد يا ف  ـاسب براي خ  ـم من ـكل كارايي، تصمي  
  .دننكرا تعيين مي

  .ح داده شده استي توضيشنهاديافت پيدر ادامه ساختار ره

 هاناليمجموعه توابع و ترم  ١‐ ٤
ي دهند، شامل توابع زير     شكيل م مجموعه توابعي كه ساختار درخت را ت      

  :باشندمي
  ) و، يا، نه(اپراتورهاي بولي  •
  )<,>( اپراتورهاي نسبي •
  توابع حقيقي •
• norm (r1, r2) :قدر مطلق تفاوت بين دو عدد  
• avg(s, n) : ميانگين قيمت يا حجم درnروز گذشته   
• max(s, n) : ماكزيمم مقدار قيمت يا حجم درnروز گذشته   
• min(s, n) :دار قيمت يا حجم در ماكزيمم مقnروز گذشته  

• lag(s, n) : قيمت يا حجمnروز قبل   
• volatility(n) : واريانس بازده در طولnروز گذشته   
• RSI(n) :  بدست  )3( بر اساس رابطه   ، كه شاخص قدرت نسبي 

  ديآيم
• ROC(n) : ـ )4(رابطـه اس  ـ بر اس  ، كه راتـنرخ تغيي دسـت  ه  ب

   .ديآيم
شـوند، بـه صـورت      تكنيكي استفاده مي  اغلب در تحليل    دو تابع آخر كه     
  :شوندزير تعريف مي
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D+(n)           مجموعه روزهاي بـا افـزايش قيمـت در n       ،روز گذشـته D-(n) 

ام را  i بـازده روز     ri روز گذشته و     nمجموعه روزهاي با كاهش قيمت در       
  . نشان مي دهد

  :باشندها شامل موارد زير ميينالعه ترممجمو
  هاثابت •
 [0,250]اعداد حقيقي در بازه  •
 .الت سهام در روز جاريمتغيرهاي قيمت و حجم معام •

هايي روي چگونگي قرارگيـري     ، محدوديت خريد و فروش  ساختار قواعد   
به اين صورت كـه توابـع حقيقـي    . كندل ميتوابع در سطوح درخت اعما    
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شـامل  ( اپراتورهاي بولي در بخـش بـااليي    هميشه بخش پاييني درخت،   
. دهنـد ي سطوح ميـاني ايـن دو را تـشكيل مـي           و اپراتورهاي نسب  ) ريشه

  .توانند در ريشه درخت قرار گيرندهمچنين اپراتورهاي نسبي مي

 يابيارزتابع   ٢‐ ٤
 بـه صـورت افـزايش بـازده حاصـل از            خريد و فروش   يك قاعده    يابيارز

ـ          تژي خريـد و فـروش در       ه اسـترا  استراتژي خريـد و نگهـداري نـسبت ب
 بازده استراتژي خريـد  [t,0]گذاري براي دوره سرمايه  . شودمي گرفتهنظر

در مـورد    و    و روز صـفر    tو نگهداري عبارت اسـت از تفـاوت قيمـت روز            
   .شوندمي اين بازده ها روزانه محاسبه و جمع زده خريد و فروشقواعد 

  يج عددينتا  ٣‐ ٤
 در  1 مورد استفاده مطـابق جـدول      يامترهان راهكار پار  ي ا يسازادهيدر پ 

معـامالت سـهام      مربوط به  يهااز داده ن  ياست و همچن  نظر گرفته شده    
 جهـت   1386- 1379 يهـا  شركت عضو بازار بورس تهـران در سـال         سه

 بـازار بـورس     يهـا تيها از سـا   داده (.استخراج قواعد استفاده شده است    
 ي شـركت انتخـاب    سـه  ).]11،10[اوراق بهادار تهران استخراج شده است     

 دو يج بـرا  ينتـا . نـوس يران مر يمان تهران و ا   يسران خودرو،   يا: عبارتنداز
 يابيـ ارز) 1385- 1387(و كوتـاه مـدت    ) 1379- 1386(دوره بلند مـدت   

  . اندشده
  ك نَشينتژ يسينوبرنامه مورد استفاده در يپارامترها:  1جدول

 20  تياندازه جمع
 100  تعداد تكرار
 Grow وFull  هيول ايروش مقدارده

 چرخ رولت  زم انتخابيمكان
 6/0 زشيزان احتمال عملگر آميم
 05/0 زان احتمال عملگر جهشيم

 15  حداكثر عمق درخت

مت و حجم ين قي آخريرهايش از متغك نَي ژنتيسيدر برنامه نو
مت و ين قيانگي ميرهايكن اول و متغي بازيهايبه عنوان ورودمعامالت 

. كن دوم استفاده شده استي بازيهايعنوان ورودحجم معامالت به 
خريد و ش در استخراج قواعد ك نَي ژنتيسينو برنامهيريكارگه ب ج ينتا

 يد و نگهدارين قواعد نسبت به خريش بازده حاصل از اي و افزافروش
  . نشان داده شده است2سهام در جدول

  شك نَيت ژنيسي برنامه نويريش بازده حاصل از بكارگي افزا: 2جدول
  دوره كوتاه مدت  دوره بلند مدت

  شركت
 آزمايش آموزش آزمايش  آموزش

 2164/0 5198/0 3115/0  2391/1  ايران خودرو
  1053/0  4367/0  3762/0  4031/1  سيمان تهران
  0237/0  6187/0  1098/0  0348/1  ايران مرينوس

 1151/0 5251/0 2685/0  2257/1  ميانگين

ش بـازده در    ين افـزا  يانگيـ شود م ياهده م مش 2ول  طور كه در جد   همان
 يجـه بـرا   يدر نت .  بلند مدت اسـت    ي كوتاه مدت كمتر از دوره     يهادوره

هـا در دوره بلنـد مـدت        ، اسـتفاده از داده    خريد و فروش   قواعد   استخراج
ـ     آن ليست و دل  يده دور از انتظار ن    ين پد يا. شوديه م يتوص ش ي بـرازش ب

  . باشديها در دوره كوتاه مدت مه از دادي تعداد كمياز حد قواعد رو

 يريجه گينت ‐ ٥
نويـسي   برنامـه  ونَـش   ك  يـ  ژنت تميالگـور ب روش   يـ ن مقالـه از ترك    يدر ا 

. ش توسعه داده شـده اسـت      ك نَ ي ژنت يسينو برنامه يبي روش ترك  ژنتيك،
خريـد   استخراج قواعد ين روش براي ا يريكارگه  ج حاصل از ب   يسپس نتا 
 و   شـده  بكـار گرفتـه    رس تهـران   شركت عـضو بـازار بـو       سه در   و فروش 

- در دوره  همچنين قواعد . ه است افزايش بازده هاي مطلوبي به دست داد      
 جي شـدند و طبـق نتـا       يابيـ ارز  و توليـد  بلند مـدت و كوتـاه مـدت          يها

 نـسبت بـه   يشتري بيهاش بازدهي دوره بلند مدت افزااستخراج قواعد در  
  .كنديدوره كوتاه مدت فراهم م
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