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پویاشبکه عصبی با استفاده ازی هاي زمانبینی قیمت سنگ آهن توسط تحلیل سريپیش
◊◊◊◊◊◊◊

چکیده :
، سرمایه گذار باید ابعاد کار را به دقت تی است زیرا در یک پروژه اقتصاديدر سرمایه گذاري اقتصادي نقش پیش بینی بسیار حیا

کی از مهم ترین و شاید اصلی ترین عامل مورد نظر یک سرمایه گذار و یک بنگاه اقتصادي آینده کاري باشد که بررسی کند و ی
باشد لذا تعیین تابع ساده و با توجه به این که قیمت مواد معدنی متاثر از عوامل مختلفی می. زینه ها و درآمد ها تعیین می شودتوسط ه

، د دارد اما مناسبترین این روش هاروش هاي متعددي براي پیش بینی قیمت وجوباشد. پذیر نمیبینی قیمت آن امکانعام براي پیش
. لذا در این تحقیق از نزدیک است  مورد بررسی قرار دهدکه بیشتر به واقعیتپویاروشی است که متغیر ها را به صورت غیر خطی و 

اصلی این نوع شبکه ها تفاوت .می سازد استفاده شده استرا هموار هاي زمانی که این کاردر تحلیل سريپویاروش شبکه عصبی 
نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهند که بکارگیري مربوط به استفاده از خروجی مدل به عنوان ورودي می باشد.پویابا شبکه 

11حدود یش بینی قیمت صورت گرفته ي پخطاطوري که باشد و داراي دقت مناسبی میبوده بینی قیمت مفید این روش در پیش
درصد است. 

پویابینی قیمت، آهن، سري زمانی، شبکه عصبی پیش:کلید واژه ها
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Time series analysis for price prediction of Iron ore using dynamic neural network
◊◊◊◊◊◊◊

Abstract:

The prediction has important role in economic. In the evaluation of the economical project, the investor should
investigate all aspects of the project exactly. Due to the significance of Iron ore price in economic, its precise
prediction could be useful for national strategic plans. Whatever the prediction is accurate, the risk will be lower
and investment would be safer. So the method of prediction and the prediction of Iron ore price has special role
in project assessment. However, this task is very complicated. Because many affecting factors that some of them
such as political problems are non-measureable. As a result, any model that includes all involving factors for
predicting of Iron ore price is valuable. In this paper, dynamics neural network (DNN) is used to analyze time
series data for prediction of Iron ore prices. The obtained results indicate the accuracy of this method is 89%
that it suitable for this sort of cases.

Keywords: Price prediction, Iron, time series, dynamic neural network (DNN)

◊◊◊◊◊◊◊
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مقدمه :
بینی ریزي کنند. هر تاجر، مؤسسه یا سازمان موفقی باید با توجه به پیشآینده از آن کسانی است که به نحو مناسبی براي آن برنامه

رب تواند تجاها میهاي متعددي وجود دارد. این روشانجام رسانند. براي این منظور روشبه هاي الزم را ریزيبرنامهوضع آینده،
هر چه پیش بینی قیمت دقیق تر باشد ریسک کار کمتر و سرمایه گذار با اطمینان باال بینی حوادث آینده بدل سازد.گذشته را به پیش

در ارزیابی پروژه و سرمایه بیشتر وارد بنگاه اقتصادي می شود لذا پیش بینی و به طور خاص پیش بینی قیمت ها از جایگاه ویژه اي  
ست.برخوردار اها 

، روشی است که متغیر ها را به صورت غیر خطی و د دارد اما مناسبترین این روش هاروش هاي متعددي براي پیش بینی قیمت وجو
)، با 2006مشیري و فروتن (. )Box et al, 1994(به واقعیت نزدیک است  مورد بررسی قرار دهدروش ها که بیشتر از سایرپویا

) نیز مدلی با استفاده از شبکه 2007ناصري و قراچه (.هاي آتی نفت پرداختندبینی قیمتبه پیشاستفاده از شبکه عصبی مصنوعی
تجزیه )، از شبکه عصبی چند مقیاسی مبتنی بر 2007یو و همکاران (.بینی بهاي نفت خام ماهانه ارائه دادندعصبی مصنوعی براي پیش

بینی قیمت نفت خام با استفاده از شبکه عصبی موجک )، به پیش2008ز (الکساندر و لوانی. استفاده کردند) EMD1مد تجربی (
هاي مربوط به عوامل تصادفی در قیمت نفت و طال را حذف و ، بخش2با استفاده از تبدیل موجک) 2012(تانگ و ژانگ. پرداختند

نمودند. بینی اي قیمت نفت و طال را پیشسپس به کمک شبکه عصبی بازگشتی چند الیه
هاي آماري اي از داده. منظور از یک سري زمانی مجموعهاستهاي زمانی روش سريکی از روش هاي متداول بررسی قیمت ها،ی

هاي آماري را مورد استفاده هاي آماري که این گونه دادهآوري شده باشند. روشاست که در فواصل زمانی مساوي و منظمی جمع
مدل سازي و هدف بر این است تا ،در این مطالعه.)Peter and Richard, 1998(شودیده میهاي زمانی نامهد تحلیل سريقرار می

شود.هاي زمانی به کمک شبکه عصبی پویا انجام پیش بینی پنج ساله قیمت سنگ آهن با استفاده از تحلیل سري
◊◊◊◊◊◊◊

:روش تحقیقبحث و 
در این تحلیل ها از شبکه هاي حلیل سري هاي زمانی دارد. اما عموماًاستفاده از شبکه هاي عصبی امروزه جایگاه مناسبی در ت

جهت تحلیل سري هاي زمانی استفاده شده است. پویااستاتیک و ناپویا استفاده می شود. در این مطالعه از روش شبکه عصبی 
)Dynamic Neural Network(پویاشبکه عصبی 

وابستگی ،زمانوابسته بهو یا متغیراست ر حالت هایی که سیستم داراي تاخیر حجم محاسبات باال در شبکه هاي عصبی بخصوص د
شود و این بزرگ شدن ساختار شبکه باعث بزرگ شدن ساختار شبکه عصبی می؛داردزیادي بین داده هاي هر لحظه با لحظات قبل 

دهد. به همین منظور تفکر استفاده از میحجم محاسبات و دقت محاسبات را در شبکه عصبی با تعداد تکرار کم آموزش کاهش
مربوط به استفاده از خروجی مدل به عنوان هاي استاتیک تفاوت اصلی این نوع شبکه ها با شبکه هاي پویا مطرح گردید. شبکه

1 . Empirical Mode Decomposition
2 Wavelet Transfer
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، خروجی مدل با تاخیر، به عنوان یک ورودي وارد شبکه می شود ولی در شبکه عصبی پویاورودي می باشد. در شبکه هاي 
. )Duda et al, 1997(استاتیک از خروجی مدل به عنوان ورودي استفاده نمی شود

هاي زمانی به کمک شبکه عصبی:پیش بینی قیمت با سري
شبکه عصبی توسطسري زمانی این تحلیل که شدههاي زمانی استفاده بینی قیمت سنگ آهن از سريدر این مطالعه براي پیش

نماید. بینی میپیشپویاهاي گذشته، قیمت را در آینده به صورت ماه. این شبکه با وارد کردن قیمتانجام گرفته است) DNN(پویا
ي موجود در هااست. لذا تعداد داده5ها طول این بازهنموده کههاي قیمتی تبدیل هاي قیمتی را به بازهبراي سادگی محاسبات داده

بترتیب براي آموزش، آزمون و اعتبارسنجی تقسیم شدند. براي انجام کار %15و %15، %70به نسبت می باشد 227این بازه ها که 
. در ادامه نکویی برازش را کنترل شودمیها را نرمال نموده و مدل اولیه و مرتبه آن را تشخیص و پارامترهاي آن محاسبه ابتدا داده

.)1(شکلشودمیاجرا 3ون با تعدادتاخیر نر13الیه میانی برابر هاي با تعداد نرونبهینهو شبکه نموده 

3نرون در یک الیه میانی و تعداد تاخیر 13با پویا. دیاگرام شبکه عصبی 1شکل

است که خطاي %8و براي اعتبار سنجی برابر %8,5مقدار خطاي آموزش در حدود شودمیمشاهده 2همان طور که در شکل 
%11شانگر این است که پدیده بیش برازش اتفاق نیفتاده است. خطاي آزمون در حدود است و این نآموزش کمتر از اعتبارسنجی

باشد.می

. روند خطا در آموزش، آزمون و اعتبارسنجی2شکل 
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بررسی آماري نتایج سري هاي زمانی:
بول است. این موضوع در با مقایسه نتایج بدست آمده و واقعیت (مقادیر هدف) مقدار همبستگی بین نتایج شبکه و واقعیت قابل ق

گردد:مشاهده می3شکل 

میزان همبستگی بین نتایج شبکه و واقعیت .3شکل 
گردد مشاهده می1در جدول زیر داده شده است. همان طور که در جدول %95ها در سطح اعتماد مقدار رگرسیون و همبستگی داده

باشد.نی میپارامترهاي رگرسیون در بین مقادیر حدود باالیی و پایی

%95ط به رگرسیون در سطح اعتماد . اطالعات مربو1جدول 

زیر دیده می شود:4در شکلپاسخ سري زمانی نیز 

. پاسخ سري زمانی در پیش بینی قیمت سنگ آهن4شکل 

ثابت رگرسیون tآزمون  %95سطح اعتمادحد پایین ثابت رگرسیون در  %95سطح اعتمادثابت رگرسیون در بااليحد 
عرض از مبدا 0.0266 0.0458 -1.1189 1.1722

رگرسیونضریب  0.992 146.554 0.9793 1.0060
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شود در پیش بینی انجام شده روند کلی، تغییرات ناحیه اي و فصلی تا حد بسیار باالیی درست دیده می4طور که در شکل همان
باشد.شود که این نوسانات نیز قابل کاهش میایی در نوسانات قیمت دیده میانجام شده است و فقط خطاه

◊◊◊◊◊◊◊
نتیجه گیري :

آهن در صنعت، مطالعات اقتصادي روي این فلز اهمیت باالیی پیدا کرده است. با توجه به این سنگ امروزه با توجه به نقش کلیدي 
باشد. در این پذیر نمیبینی قیمت آن امکانلذا تعیین تابع ساده و عام براي پیشباشدکه قیمت مواد معدنی متاثر از عوامل مختلفی می

پرداخته شود. با اعمال ماده معدنیبینی قیمت این هاي زمانی به کمک شبکه عصبی به بررسی و پیشمطالعه سعی شد با تحلیل سري
باشد. بطوري که بینی قیمت مفید و داراي دقت مناسبی میدر پیشپویاشبکه هاي عصبی توان دریافت که استفاده ازروش میاین 

.باشدنشان دهنده دقت مناسب آن میبوده که این%11در حدود پویاشبکه هاي عصبی خطاي روش تحلیل سري زمانی به کمک 
◊◊◊◊◊◊◊
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