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 چکیذه
( EMA(  اسشز  الگشًسیشم ثشبصاس ثشًسس      ELDایه ممبلٍ اسائٍ دَىذٌ الگًسیشم ثبصاس ثًسس ثشای حل مطکالر دخشص ثشبس الشػشبدی     

الگًسیشمی دذیذ ي دش لذسر ي لًی ثشای اسشخشاح ومغٍ ثُیىٍ ثشای ثُیىٍ سبصی دُبوی اسز  چًن ثب سيش سجبدل سشُب  ثشٍ يدشًد آمشذٌ     
ثشای حل مطکالر ثُیىٍ سبصی کًضص می کىذ  سحمیمبر ثسیبس دلیك سيش َبی ثبصاس سُب   سًسظ افشاد ثشگضیشذٌ   EMAاسز، الگًسیشم 

ضکل دادن ثٍ ایه الگًسیشم کمک کشدٌ اوذ  ایه الگًسیشم دي ادشاسًس دسشذًگش ثٍ َمششاٌ دي ادشاسشًس دشزثی ثششای      دس چىیه ثبصاسَبیی ثشای
دزة افشاد ثٍ ضخع وخجٍ داسد، کٍ مىذش ثٍ ثٍ يدًد آمذن ي سبصمبن دَی افشاد ثٍ غًسر سػبدفی ثٍ ثُششیه سيش می ضشًد  ثشٍ مىرشًس    

ياحذ ویشيگبَی سا دسورش می گیشیم   وشبیخ ضجیٍ سبصی ثشب وششبیخ    6لشػبدی ثشای یک ضجکٍ ثب اسصیبثی عملکشد سيش دیطىُبدی دخص ثبس ا
(  ممبیسٍ ضذٌ اوذ ي وشبیخ لذسسمىذی ي مًثش ثًدن الگًسیشم دیطىُبدی سا ثبثز کشدٌ ي وطبن می دَىذ کٍ می سًان اص GAالگًسیشم طوشیک  

 اسشفبدٌ کشد  ELDکالر آن ثٍ عىًان اثضاسی لبثل اعمیىبن ثشای حل کشدن مط

 

 الگًسیشم ثبصاس ثًسس، دخص ثبس الشػبدی، الگًسیشم طوشیک  کلمات کلیذی:

 

 . مقذمه1
دخص ثبس الشػبدی یکی اص مُمششیه مطکالر ثُیىٍ سبصی دس ثشوبمٍ سیضی ي ثُشٌ ثشداسی سیسشم لذسر اسز  َشذ  اغشلی   

مطکل دخص ثبس الشػبدی سًلیذ ویشيی الکششیکی، ثشوبمٍ سیضی ویشيی خشيدی ياحذَبی سًلیذ کىىذٌ ثششای ثشٍ اوذشب  سسشبوذن     

ثب ثٍ يدًد آيسدن ضشط فطبسَبی ثشاثشی ي وبثشاثشی سیسشم اسز  دس مطشکل   سمبضبی ثبس دسخًاسشی، ثب حذالل َضیىٍ عملیبسی ي

ELD سبثع َضیىٍ ثشای َش ياحذ سًلیذی سمشیجب سًسظ یک سبثع دسدٍ دي  وطبن دادٌ میطًد ي مطکل ثب اسشفبدٌ اص ثشوبمٍ سیضی ،

خغی، سيش ومغٍ داخلی ي ثشوبمشٍ سیشضی   سیبضی ثش اسبس سيش َبی ثُیىٍ سبصی مبوىذ سيش مذسح، سيش ویًسًن، ثشوبمٍ سیضی 

(  يلی فشضیبر سیبضی مبوىذ سحذة، معبدلٍ دسدٍ دي ، اَشذا   Kar S, 2014( ي  Park JB, 2010دیىبمیکی حل می ضًد  
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، یشک فششؼ   ELDخغی ي مطشك دزیشی ثشای سبدٌ کشدن مطکل الص  می ثبضىذ  دس ایه سيش َبی عذدی ثشای حشل مسشبئل   

ىی َبی َضیىٍ غعًدی ياحذَب ثٍ غًسر سبثع ثبالسيوذٌ یکىًاخز خغی َسشىذ  مشبسفبوٍ خػًغشیبر  اسبسی ایه اسز کٍ مىح

خشيدی ياحذَبی سًلیذ ثشق راسب ثسیبس غیش خغی َسشىذ  ثٍ علز صين َبی عملیبسی ممىًعٍ، ثبسگزاسی دسیچٍ سشًدبح  -يسيدی

لشی گًوشبگًن سشبثع َضیىشٍ ضشًوذ  دس الگشًسیشم دخشص        ي غیشٌ  می ثبضذعاليٌ ثش آن، آوُب ممکه اسز مىذش ثٍ ومبط حشذالل مح 

کالسیک ایه خػًغیبر ثٍ غًسر سمشیجی دادٌ می ضًوذ، اگشچٍ چىیه سمشیت َبیی دلخًاٌ ویسشىذ، چًن ممکه اسشز مىذشش   

(   ثشٍ علشز سفششبس غیشش َمگشایشی خػًغشیبر يسيدی ي       E, 2013( ي  Lee KY, 2002ثٍ دبسخ َبی غیش ثُیىٍ ای ضشًوذ   

ثبیذ مطکلی غیش محذة سحز فطبس ثبضذ کٍ ومی سًان آن سا مسشمیمب اص عشیشك   ELDذَبی سًلیذی مطکل عملی خشيدی ياح

 ,Chen PHسيش َبی سیبضی حل کشد  اص چىذیه دٍَ گزضششٍ،سکىیک َشبی اکشطشبفی دیطششفشٍ مبوىشذ الگشًسیشم طوشیشک         

(،  ثُیىشٍ  Somasundaram P, 2004  ( يSinha N, 2003( ، ثشوبمشٍ سیشضی سکشبملی     Ciornei I, 2012( ي  1995

( ي Kumar R, 2011( ي  Lu H, 2010( ي  Victoire TAA, 2004( ي  ZL, 2003) (PSOسشبصی اصدحشب  رسار    

 Meng K, 2010  ي )Chaturvedi KT, 2008    ثُیىٍ سبصی ثش اسبس دغشافشی صیسششی  ،)BBO) (Bhattacharya 

A, 2010  ي )Chattopadhyay, 2010ل چىیه مطکالسی ثٍ يدًد آمذٌ اوذ ( ثشای ح 

، الگًسیشمی فًق اکشطبفی اسز کٍ مىبست حل کشدن مطکالر ثُیىٍ سبصی اسز  ایه الگًسیشم EMAالگًسیشم ثبصاس ثًسس 

الُب  گشفشٍ اص ثبصاس سُب  اسز کٍ دس آن سُبمذاسان اوًاع سُب  سا سحز ضشایظ مخشلف ثبصاس خشیذ ي فششيش مشی کىىشذ  دس ایشه     

شم فشؼ می ضًد کٍ سُبمذاسان ثشای وطبن دادن خًد ثٍ عىًان مًفك سشیه سُبمذاس دس لیسز دسدشٍ ثىشذی سلبثشز مشی     الگًسی

، سُبمذاسان ثب دبییه سشیه دسدٍ مشمبیل ثٍ اوذب  دادن سیسک َبی مىغمی َسشىذ سب سًد ثیطششی ثشٍ دسشز   EMAکىىذ  دس 

اسای دي عبمل سحمیمبسی ي دي عبمل دزة ثششای دشزة افششاد ثشٍ اضشخبظ      ثیبيسوذ  ثش خال  الگًسیشم َبی دیگش، ایه الگًسیشم د

سا لبدس مشی   EMAثشگضیذٌ می ثبضذ، کٍ مىذش ثٍ خلك ي سبصمبن دَی افشاد ثٍ غًسر اسفبلی ثٍ ثُششیه ضکل اسز  ایه عًامل 

حلشی ثشٍ علشز َمگشایشی صيد     سبصوذ کٍ ثش محذيدیز َبی عبدی الگًسیشم َبی دیگش غلجٍ کىذ مبوىذ ثٍ گیش افشبدن دس ثُیىشٍ م 

َىگب   یعىی مطکل اکشطبفی(، سًاوبیی کم ثشای یبفشه ومبط حذ وضدیک  یعىی مطکل ثُشٌ ثشداسی( ي فمذان مکبویضمی ثب کفبیز 

ثشای ممبثلٍ ثب فطبسَب  یعىی مطکل ثٍ کبس ثشدن فطبسَب(، صمبن ادشایی کمشش، سًاوبیی اوشخبة وبحیشٍ دسشز يدشً ي ثشٍ عجشبسسی      

ثشای ثُیىٍ سبصی اوًاع مطکالر، َمگشایی ثب ساٌ حل َبی مطبثٍ دس َش ثشوبمٍ سکشاسی، سًاوبیی ثشبال دس ثشٍ دسشز آيسدن     سًاوبیی

 ( Ghorbani N, 2014اسز   EMAومبط ثُیىٍ دُبوی چىذ مضیز مُم 

می کىىذ ثب  اعمبل ELD، آن سا ثشای ثُیىٍ سبصی چىذ مطکل محذة ي غیش محذة EMAثشای آضکبس کشدن سًاوبیی َبی 

دس ممبثلشٍ ثشب مسشبئل داسای چىشذ وشًع محشذيدیز،        EMAَذ  کبَص َضیىٍ َبی سًخز سیسشم  ثشای سحمیك دس ساوشذمبن  

ثُیىٍ سبصی می ضًد ي ثب دس ورش گشفشه خسبسار ویشيی سیسشم، محذيدیز َبی ثشاثش ي وبثشاثش سیسشم، حذ وشش    ELDمطکل 

مًاوع، اثشار دسیچٍ سًدبح، مىبعك عملیبسی ممىًعٍ آن سا ثٍ کبس می گیشوذ  دس ایه ممبلٍ الگًسیشم ثبصاس ثًسس ثشب مًفمیشز سيی   

ثٍ دسز آمذٌ ثب سيش الگًسیشم طوشیک ممبیسٍ می ضشًد  وششبیخ ثشٍ خشًثی وطشبن      ياحذ ثٍ کبس گشفشٍ می ضًد  وشبیخ  6سیسشم 

 دَىذٌ مضیز َبی علمی الگًسیشم ثبصاس ثًسس ثش الگًسیشم طوشیک اسز 

ادامٍ ایه ممبلٍ ثٍ سشسیت صیش سبصمبن دَی ضذٌ اسز  ثخص دي ، فشمًل ثىذی مطکالر  دخص ثشبس الشػشبدی کشٍ فشمشًل     

سا ضشح مشی دَشذ  ثخشص چُشبس ، دیشبدٌ       EMAمی دَذ  ثخص سً ، الگًسیشم ثبصاس ثًسس کٍ  سا ضشح  ELDثىذی مطکالر 

اسز  ثخص دشىذم،   ELDدس حل مطکل  EMAکٍ وطبن دَىذٌ ادشای الگًی  ELDسبصی الگًسیشم ثبصاسثًسس ثشای مطکل 

ز؛ ي ثخشص ضطشم، وشیذشٍ    دس سیسشم آصمبیطی  ي ثٍ دسز آيسدن وشبیخ اسش  EMAوشبیخ ضجیٍ سبصی کٍ وطبن دَىذٌ ادشای 

 گیشی کٍ وشبیخ سا وطبن می دَذ 

 

 فرمول بنذی مشکالت پخش بار اقتصادی. 2
 سبثع َذ :

 ,Meng K( ي  Kumar R, 2011( ي  Lu H, 2010( ي  Victoire TAA, 2004( ي  ZL, 2003مشادشع   

سا ثٍ سفػیل رکش کشدٌ اوذ  سبثع َضیىٍ سبدٌ ضذٌ َش ياحذ سًلیشذی سا   ELD(،  فشمًل ثىذی ي مطکالر محذيدیز َبی 2010
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می سًان ثٍ غًسر سمشیجی ثٍ ضکل یک معبدلٍ دسدٍ دي  خشيدی َبی سًان اکشیشً اص ياحشذَبی سًلیشذی دسآيسد  سشبثع َضیىشٍ      

 (:Ghorbani N V. S., 2014مبوىذ صیش اسز   ELDسبدٌ ضذٌ َش ياحذ سًلیذی دس مطکل 

   ∑   
 
                                                                                  (1) 

                  
 
                                                                (2) 

  

می  iمضبسة مشثًط ثٍ سًخز ياحذ    ي   ،   اسز،  iَضیىٍ سًخز ياحذ    َضیىٍ سًخز سیسشم اسز،     کٍ

 ضمبسٌ آخشیه ياحذ سًان سیسشم اسز  nا  ي  i معش  سًان سًلیذی ویشيگبٌ     ثبضىذ  دبسامشش 

 محذيدیز َبی ثشاثش ي وبثشاثش:

 معبدلٍ سًاصن سًان َبی اکشیً:

یذ ثشاثش کل سًان مًسد سمبضبی ثشای مًاصوٍ سًان، ثب یک محذيدیز ثشاثشی ثبیذ ممبثلٍ کشد  کل سًان سًلیذی ویشيگبٌ ثب

 سیسشم ثٍ اضبفٍ کل سًان َذس سفشٍ دس خظ اوشمبل ثبضذ  ثٍ عجبسر دیگش، فشمًل صیش ثبیذ معشجش ثبضذ:

∑   
 
                                                                                  (3) 

ر سًان خظ اوشمبل اسز کٍ سبثعی اص سًان خشيدی ویشيگبٌ َب اسز، کٍ ثب سلفب Plossکل ثبس سیسشم اسز  دبسامشش  Ploadکٍ 

 ثٍ غًسر صیش سعشیف می ضًد: Bاسشفبدٌ اص فبکشًس 

      ∑ ∑        
 
    ∑          

 
   

 
                                       (4) 

 

 محذيدٌ حذالل ي حذاکجش سًان:

 حذالل ي حذاکجش سًان ویشيگبٌ ثٍ غًسر صیش ثبضذ:سًان خشيدی َش ياحذ ثشق ثبیذ ثیه ممبدیش 

                                                                                        (5) 
 

 ا  َسشىذ   iسًان َبی حذالل ي حذاکجش ياحذ  ثٍ سشسیت         ي        کٍ 

 حذ وش  سمخ:

  سًسظ حذالل ي حذاکجش سشاضیجی ي سشاصیشی محذيد ضذٌ اوذ یعىی، ویشيگبَی کٍفبغلٍ عملیبر يالعی َمٍ ویشيگبَُب 

  ثشای سًلیذ  
اسشفبدٌ می ضًد میشًاوذ سًلیذ خًد سا ثبال ثشدٌ یب دبییه آيسد يلی سب حذ مطخػی ایه کبس امکبن دزیش اسز     

 محذيدیز َبی ضیت ثبال ي دبییه سا دس صیش سعشیف ضذٌ اسز:

     
                                                                                      (6) 

  
                                                                                         (7) 

 

  کٍ 
ا   iسيوذٌ ي دبییه سيوذٌ طوشاسًس ثٍ سشسیت ضیت َبی ثبال    ي      ا  اسز، iسًان خشيدی لجلی ياحذ سًلیذی   

( 7 -(5َسشىذ  ثشای دس ورش گشفشه ضیت َبی ثبال سيوذٌ ي دبییه سيوذٌ ي محذيدیز َبی سًان خشيدی دس یک صمبن، معبدالر  

 سا می سًان ديثبسٌ ثٍ عىًان وبمسبيی صیش سعشیف کشد:

   {         
 
     }        {         

 
     }                         (8) 

 ثب دسورش گشفشه صين َبی عملیبسی ممىًعٍ: ELDمطکل 

دس ثعضی مًاسد، کل محذيدٌ سًلیذی یک ياحذ سًلیذی دس دسششس ومی ثبضذ کٍ ایه ثشٍ علشز محشذيدیز َشبی فیضیکشی      

 ادشایی اسز  ياحذَبی سًلیذی ممکه اسز چىذ صين عملیبسی ممىًعٍ داضشٍ ثبضىذ کشٍ ایشه ثشٍ علشز يدشًد کمجًدَشبیی دس      

مبضیه آالر یب لًاص  فشعی آوُب اسز  ایه کمجًدَب ممکه اسز دس فًاغل خبغی اص سًان خشيدی وبدبیذاسی ایذبد کىىذ  ثىبثشایه 

محذيدیز َبی اضبفی ثبیذ ثٍ ياحذ صين َبی عملیبسی مبوىذ فشمًل صیش ثشای ویشيگبٌ َبی ثب صين َبی عملیشبسی ممىًعشٍ اضشبفٍ    

 ضًوذ:

   {
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  کٍ 
  ي       

ا  صين ممىًعٍ ي  iضمبسٌ ی ياحذ     ا  صين ممىًعٍ،  iثٍ سشسیت مشصَبی دبییه سش ي ثبالسش ياحذ     

npz سعذاد ياحذَبی ثب صين ممىًعٍ َسشىذ  Pothiya S, 2010 ) 

 ثب دس ورش گشفشه اثشار دسیچٍ سًدبح: ELDمطکالر 

ىٍ ی ویشيگبٌ ایذبد می کىىذ  اص آوذبیی کٍ يدًد ياحذَبی سًلیذی ثب چىذیه سًدبح ثخبس سغییشار ثیطششی دس سبثع َضی

سًدبح َبی ثخبس مىذش ثٍ ثٍ يدًد آمذن وبَمًاسی دس خػًغیبر ویشيگبٌ می ضًوذ، عملکشد َضیىٍ ي سبثع آن فشمًلی غیشخغی 

 ( ثبیذ سًسظ سبثع َضیىٍ صیش دبوطیه ضًد:2خًاَىذ داضز  ثىبثشایه، سبثع َضیىٍ  

                  
 
 
 |           (         ) |                   (10) 

 

 ( Cai J, 2012کٍ مىعکس کىىذٌ ی ثبسگزاسی دسیچٍ سًدبح َسشىذ   iضشایت طوًاسًس    ي    کٍ 

 

 الگوریتم بازار بورس. 3

الگًسیشم ثبصاس ثًسس یک آلگًسیشم فًق اکشطبفی مىبست ثشای حل مطشکالر ثُیىشٍ سشبصی اسشز  ایشه الگشًسیشم داسای دي       

ادشاسًس دسشذًگش ي دي ادشاسًس دزثی اسز  ایه مضیز ثٍ الگًسیشم لذسر می دَذ کشٍ دس اعششا  ومغشٍ ثُیىشٍ دسششذً کىشذ ي       

، َش عضً یکی اص دبسخ َب اسز  دس الگشًسیشم دیطشىُبدی   EMAىذ  دس َمیىغًس دس یک محذيدٌ ی گسششدٌ ویض َمضمبن کبس ک

سعذاد سشُب  َمشبن سعشذاد ياحشذَبی سًلیشذی اسشز(، َشش عضشً          ELDسعذاد مطخػی اص سُب  يدًد داسوذ  دس حل مطکالر 

(، ي ، خشيدشی سشًان َشش ياحشذ سًلیشذی يدشًد داسد       ELDًَضمىذاوٍ، سعی ثٍ خشیذن سعذادی اصآوُب می کىشذ  دس مطشکالر   

، سًد سا می سًان ثب کبَص َضیىٍ َبی سًخز ELD  دسمطکالر  ًَضمىذاوٍ ثشای ثٍ دسز آيسدن حذاکجش سًد عمل می کىذ

، فشؼ می ضشًد کشٍ   EMAثٍ دسز آيسد( کٍ دس دبیبن َشديسٌ ثب محبسجٍ ی اعشجبس کل سُب  خًد آن سا ثٍ دسز می آيسد  دس 

ايل، ضشایظ ثًسس عبدی اسز ي ثب َیچ وًع وًسبوی سيثشي ومی ضًیذ ي سُبمذاسان دي حبلز مُم دس ثًسس يدًد داسوذ  دس حبلز 

سعی می کىىذ کٍ حذاکجش سًد سا ثب اسشفبدٌ اص آصمبیطبر اعضبء مًفك ، ثذين اوذب  دادن سیسک غیشثبصاسی  دسشذً دس اعششا   

ي سُبمذاسان مشی کًضشىذ سشب سیسشک َشبیی      ومغٍ ثُیىٍ ( ثٍ دسز آيسوذ  دس حبلز دي ، ثًسس دچبس وًسبوبر مخشلفی می ضًد 

لبثل لجًل ثشای ضىبسبیی ضشایظ ثٍ کبس گیشوذ ي حذاکجش اسشفبدٌ سا اص مًلعیز ثجشوذ سب ثشًاوىذ سششمبیٍ خشًد سا افشضایص دَىشذ،     

    ( Ghorbani N, 2014، ضبیسشگی سبثع ديثبس اسصیبثی می ضًد  EMAیعىی دس َش سکشاس 

   ثبصاس سُب  دس حبلز عبدی:

ایه حبلز، ثًسس دس ضشایظ وشمبل اسز ثذين َیچ وًسبن مُمی ي سُبمذاسن سعی مشی کىىشذ کشٍ ثشذين َشیچ سیسشک        دس

غیشثبصاسی حذاکجش سًد ممکىٍ سا ثٍ دسز آيسوذ کٍ ایه ثب اسشفبدٌ اص سذشثیبر سشُبمذاسان ثشگضیشذٌ ي سحمیمشبر ضششایظ فعلشی      

س ایىذب َش عضً ثشعجك سبثع ضبیسشگی دسدٍ ثىذی مشی ضشًد ي دس گششيٌ    غًسر می گیشد  ثىبثشایه آوُب ثب َم سلبثز می کىىذ  د

  ( Ghorbani N, 2014لشاس می گیشد   

   گشيٌ ايل: اعضبی ثب ضبیسشگی ثبال

ایه اعضبء سُب  خًد سا ثذين اوذب  سیسک ي سجبدل ثشای وگُذاسی دسدٍ ی خًد اوذب  ومی دَىذ  ایشه گششيٌ اص سشُبمذاسان    

ضبمل می ضًوذ  اعضبء ایه گشيٌ سُبمذاسان ثشگضیذٌ یب ثُششیه دبسخ ثٍ مسبلٍ َسششىذ، ثىشبثشایه ، الص     % دمعیز سا31% سب 11

   ویسز کٍ سغییش کىىذ 

  گشيٌ دي : اعضبء ثب ضبیسشگی مشًسظ

% دمعیز سا ضبمل می ضًوذ  اعضبی ایه گششيٌ اص سذشثیشبر مًفمیشز آمیشض سشُبمذاسان      51% سب 21ایه گشيٌ اص سُبمذاسان 

 جٍ اسشفبدٌ می کىىذ ي سمبیل ثٍ داضشه حذالل سیسک دس سغییشار سُبمطبن داسوذ وخ

       
                 

                     
        

                     (11) 
                                               

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


5 

 

، ]11[عششذدی سػششبدفی ثششیه rا  گشششيٌ دي  اسششز  دششبسامشش  nثشششای ضششخع     ا  گشششيٌ ايل ي  nثشششای ضششخع    کششٍ 

      ي
        

      ي   
     اعضبء ايلیه گشيٌ ي         

  امیه عضً گشيٌ دي  اسز  jکٍ          

  گشيٌ سً : اعضبء داسای ضبیسشگی ضعیف

% دمعیشز َسششىذ    51%سشب  21سشُبمذاسان ضشبمل   ایه گشيٌ اص افشاد دسدٍ ی دبییه لیسز سُبمذاسان سا داسوذ  ایه گشيٌ اص 

اعضبء ایه گشيٌ اص سفبير اسصش َبی سُب  گشيٌ ايل ي َمچىیه سفبير اسصش سُب  آوُب دس ممبیسٍ ثب گشيٌ ايل اسششفبدٌ کششدٌ ي   

 ( سغییش می دَىذ 12سُب  آوُب سا ثش اسبس معبدلٍ ی  

        (      
             

        )              
                   

             (12) 
    

                 
                                                      (13) 

  

    ا  گشيٌ سشً  اسشز    nعضً    اعذاد سػبدفی َسشىذ،    ي    کٍ 
    ا  گششيٌ سشً  اسشز ي    k عضشً           

ثٍ دوجبل ومغٍ ثُیىٍ سحمیمشبر دس حشًصٌ ای گسشششدٌ سشش دس     امیه عضً گشيٌ سً  اسز  اعضبء ایه گشيٌ يالعب k سغییشار سُب  

    ممبیسٍ ثب اعضبء گشيٌ دي  َسشىذ 

  ثبصاس ثًسس دس حبلز وًسبن:

دس ایه حبلز ثعذ اص ایه کٍ سُبمذاسان ديثبسٌ اسصیبثی ي اعضبء دسدٍ ثىذی ضذوذ، سُبمذاسان سیسشک َشبی عبلالوشٍ ای مشی     

ي دسثیه سبیش اعضبء ثشای ثٍ دسز آيسدن حذاکجش سًد ممکىٍ ي ثشبالسشیه دسدشٍ ی   کىىذ کٍ ثشعجك دسدٍ ثىذی خًدضبن اسز 

سشی دسشذً کىذ ي سعی کىذ ومبط وبضشىبخشٍ   ثًسس اص ورش سبثع ضبیسشگی عمل می کىىذ  یعىی، الگًسیشم ثبیذ دس فضبی يسیع

سًد ثٍ دسز آمذٌ اسز الشجبس مشی کىشذ    سا دس ایه حبلز دیذا کىذ  دس ایىذب، َش عضً سيش َبی مبلی مخشلفی سا کٍ ثش اسبس

ي سیسک َبی مخشلفی سا اوذب  می دَىذ سب ثُشش اص اعضبی مىشخت ثطًد  دس ایه حبلز، اعضبء سا می سًان دس سٍ گششيٌ مخشلشف   

   ثب دسورش گشفشه عشص عمل آوُب عجمٍ ثىذی کشد 

   گشيٌ ايل: اعضبء ثب ضبیسشگی ثبال

بسخ َبی مسبلٍ ثب ثُششیه ثُیىٍ سبصی َسشىذ کٍ سمبیلی ثٍ فششيش ي سجشبدل سشُب     ایه لسمز اص دمعیز اعضبء خجشٌ یب د

دسغذ دمعیشز سا ضشبمل مشی ضشًوذ      31سب  11خًد وذاسوذ ي سعی می کىىذ دسدٍ خًد سا حفظ کىىذ  ایه گشيٌ اص سُبمذاسان 

 Ghorbani N, 2014 )   

  گشيٌ دي : اعضبی داسای ضبیسشگی مشًسظ

سُب  مشد  ثبثز اسز ي فمظ سعذاد ثعضی اص َشوًع اص سُب  َب ثبال سفشٍ يثعضی کبَص می یبثىشذ ثشٍ   دس ایه لسمز مذمًع 

 عًسیکٍ مذمًع سُب  ثبثز می مبوذ  دس اثشذا، سعذاد سُب  وگُذاسی ضذٌ ی َش ضخع ثش اسبس معبدلٍ ی صیش افضایص می یبثذ:

  
                                                                            

  (
    

    
)                                                                                                 

    ∑    

 

   

                                                                            

                                                                                                                           

  
         

             

       
                                                         

 

ا  لجل اص اعمشبل   tکل سُب  عضً     ٍ سُب  دیگش اضبفٍ ضًد، ممذاس سُبمی اسز کٍ ثبیذ ثٍ غًسر سػبدفی ث       کٍ 

ي دس  ELDاعالعبر ثًسس اسز  ثٍ علز اسشفبدٌ اص عبمل دشیمٍ دس مطشکل    ا  اسز،  tسُب  عضً     سغییشار سُب  اسز  

ا    tضمبسٌ عضً        سغح سیسک َش عضً گشيٌ دي  اسز،    (  Ghorbani N, 2014     ثشاثش اسز ثب   ایه ممبلٍ ، 

ممشذاس سیسشک ثشبصاس       یک ضشیت ثبثز ثشای َش عضً اسشز ي    سعذاد آخشیه عضً دس ثًسس اسز       ثبصاس ثًسس اسز   
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سعذاد سکشاس ثشوبمشٍ اسشز     kآخشیه ضمبسٌ سکشاس اسز ي          آصاد اسز کٍ يلشی عذد سکشاسی ثبال می سيد، دبییه می آیذ  

  َىذٌ ممبدیش حذاکجش ي حذالل سیسک دس ثبصاس اسز وطبن د       ي        

  گشيٌ سً : اعضبیی کٍ داسای ضبیسشگی ضعیف َسشىذ

 ٌ دي ، مذمشًع سعشذاد سشُب  ضشخع ثعشذ اص َشش معبملشٍ ای سغییشش مشی کىشذ  یعىشی دس ایشه              دس ایه ثخص، ثشخال  گششي

ثعضی اص سُب  خًد سا سغییشش مشی دَىشذ کشٍ ثشش      ثخص،ضخع سعذادی اص سُب  سا خشیذ ي فشيش می کىذ  سُبمذاسان ایه گشيٌ 

  اسبس معبدلٍ ی صیش اسز:

 
                                                                       
                                                                                 
                                                                                     

  
         

             

       
                                       

  

عشذدی     کل ممذاس سُب  اسز کٍ ثبیذ دس سُب  َش عضًی اص گشيٌ سٍ ثٍ غًسر سػبدفی اعمبل ضًد  دشبسامشش       کٍ  

سیسک مشغیش ثبصاس    سیسک مشثًط ثٍ َش عضً گشيٌ سً  اسز ي    دبسامشش   اسز   -]1.5[0.5+ سػبدفی اسز دس محذيدٌ 

دس گشيٌ سً  اسز  دس ایه ثخص اعضبء لسمشی اص سُب  خًد سا ثٍ غًسر سػبدفی مجبدلٍ می کىىذ، کٍ ایه عمشل ثبعشت سغییشش    

 سعذاد کل سُب  آوُب می ضًد 

 ELDپیاده سازی الگوریتم بازار بورس برای مشکل . 4 

   سا ثب اسشفبدٌ اص الگًسیشم ثبصاس ثًسس دس لسمز صیش اوذب  می دَیم:  ELDالگًی ثُیىٍ سبصی مطکل

  ( اوشخبة ممبدیش ايلیٍ ي سخػیع سُب  ثٍ سُبمذاسان ايلی1ٍ 

   ( محبسجٍ ی َضیىٍ ی سُبمذاسان ي دسدٍ ثىذی آوُب2 

ثٍ سٍ گشيٌ مذضا عجمٍ ثىذی می ضًوذ کٍ وطبن دَىذٌ دس ایه لسمز، اعضبء ثشعجك ممبدیش سُب  خًد اسصیبثی می ضًوذ ي 

  ی گشيَُبی مخشلف سُبمذاسان اسز 

  ( اعمبل سغییشار دس سُب  اعضبء گشيٌ دي  دس حبلز وشمبل ثًسس3 

  ( اعمبل سغییشار دس سُب  اعضبء گشيٌ سً  دس حبلز وشمبل ثًسس4 

  ( محبسجٍ ی ديثبسٌ ی َضیىٍ سُبمذاسان ي دسدٍ ثىذی آوُب5 

  ( دس حبلز وًسبوی ثًسس14   ( سجبدل دس سُب  اعضبء گشيٌ دي  ثب اسشفبدٌ اص معبدلٍ ی6 

دس ایه لسمز اعضبی ثب دسدٍ ی ثبالسش یب سُبمذاسان خجشٌ ثذين َیچ سغییشی وگُذاسی می ضشًوذ ي سشُبمذاسان گششيٌ دي     

می فشيضشذ، سبایىکشٍ َشیچ اخشالفشی دس مذمشًع      سُب  خًد سا ثب دس ثٍ غًسر سػبدفی سعذادی سُم می خشد ي سذس َمبن سا 

( سجبدل میکىىذ، ي ثعضی اص سُب  خًد سا سغییش می دَىشذ  دس اغشل، َشش عضشً ثشٍ يدشًد       14ممذاس سُب  ورش گشفشه معبدلٍ ی 

   ویبیذ 

  ( دس حبلز وًسبوی ثًسس19( سجبدل دس سُب  اعضبی گشيٌ سً  ثب اسشفبدٌ اص معبدلٍ ی  7 

   سب يلشی کٍ ضشایظ دبیبن ثشوبمٍ محمك وطذٌ ثبضذ  2( سفشه ثٍ لسمز 8 

 وطبن دادٌ ضذٌ اسز  1دس ضکل  ELDثشای حل مطکل EMAومًداس 
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 �رو 

 ، ر  ه بنذی و ا تخا   روه  ا(1) م اس ه  سینه  ای سهامذاران  وس  م ادله 

 ا تخا  مقادیر اولیه و  س   سها  به سهامذاران اولیه

 (11)ا مال   ییرات در سها   روه دو  در �رای    ادل بازار  وس  م ادله 

 (13) ا مال   ییرات در سها  ا  ای  روه سو  در �رای    ادل بازار  وس  م ادله 

 و ر  ه بنذی  (1)م اس ه  سینه سهامذاران  وس  م ادله 

 (14)ا مال   ییرات در سها   روه دو  در �رای   وسان بازار  وس  م ادله 

 (19)ا مال   ییرات در سها   روه سو  در �رای   وسان بازار  وس  م ادله 

 

 پایان

 یا م یار ای 

 خا مه و ود دارد 

 : ومًداس الگًسیشم ثبصاس ثًسس1ضکل 
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  تایج � یه سازی. 5

ياحذ ویشيگبَی سا دس ورشش مشی    6ضجکٍ ثب ثٍ مىرًس اسصیبثی عملکشد سيش دیطىُبدی دخص ثبس ثُیىٍ الشػبدی سا ثشای یک 

 می ثبضذ  2گیشیم  سبثع سلفبر ثٍ غًسر ضکل 

 
 : سبثع سلفبر2ضکل 

 

 ثٍ دسز می آیذ  3، وشبیخ ومًداس َمگشایی الگًسیشم ثبصاس ثًسس ثٍ غًسر ضکل 2ثش اسبس سبثع سلفبر ضکل 

 
 : وشبیخ ومًداس َمگشایی الگًسیشم ثبصاس ثًسس3ضکل 

 

 صیش اسز:  سًلیذ ثُیىٍ ي َضیىٍ کل ي َضیىٍ سلفبر ثػًسري مذمًعٍ 

F = 

       36912 

P1 = 

        28.305          10          118.9          118.69          230.8          212.73 

Ploss = 

         19.432 

  

بسثشد ي ثب ضشایظ یکسبن سکشاس ي دمعیشز مطشبثٍ   دس غًسسی کٍ وشبیخ الگًسیشم طوشیک ثعىًان یک الگًسیشم ثُیىٍ سبصی دشک

 می ثبضذ  4لجل ثػًسر ضکل 
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 : وشبیخ ومًداس َمگشایی الگًسیشم طوشیک4ضکل 

 

 ي مذمًعٍ سًلیذ ثُیىٍ ي َضیىٍ کل ي َضیىٍ سلفبر ثػًسر صیش اسز:

 F = 

      36928 

P1 = 

       30.84          17.503          117.91          125.3          227.13          200.3 

Ploss = 

        18.993 
 

دس ممبیسشٍ ثشب الگشًسیشم    ًسیشم ثشبصاس ثشًسس   َمبن عًس کٍ مطبَذٌ می ضًد وشبیخ ضجیٍ سبصی ثیبوگش سبثع َضیىٍ کمششش الگش  

 َمگشایی الگًسیشم ثبصاس ثًسس سا وطبن می دَذ ضجیٍ سبصی لذسر   طوشیک اسز ي وشبیخ

اسشز  دالیشل مُشم      GAثٍ مشاست ثُشش اص  EMAضًد، سًاوبیی ثذسز آيسدن ومغٍ ثُیىٍ دُبوی دس  َمبوغًس کٍ دیذٌ می

 مًاسد صیش َسشىذ: ایه اخشال  ضبمل

 داضشه عبمل َبی دزة کىىذٌ مىبست: -1

دي عبمل دزة کىىذٌ ثشای سُبمذاسان خجشٌ دس الگًسیشم دیطىُبدی يدًد داسوذ  دس الگًسیشم دیطىُبدی ي دس ثشبصاس مششًاصن   

 1ي سُبمذاسان خجشٌ َسشىذ  ثىبثشایه، دزة کشدن ثشای گششيٌ   1مسئًل دزة افشاد ثٍ اعضب گشيٌ  3ي  2سُبمذاسان گشيٌ َبی 

 ویض اوذب  می ضًد  EMAدس  ي سُبمذاسان خجشٌ اوذب  ضذٌ ي َمچىیه

 عبمل َبی دسز ي دً کىىذٌ مًثش ي لًی: -2

دس ایه الگًسیشم، دي عبمل دسز ي دً کىىذٌ ثٍ َمشاٌ دسز ي دًی محلی يدًد داسوذ، دسشذًی گسششدٌ سشش َشم صمشبن    

 اوذب  می ضًد کٍ مىذش ثٍ ثًدًد آمذن ي سبصمبن دَی اعذاد سػبدلی ثٍ ثُششیه يدٍ اسز 

 سغییشار مىحػش ثٍ فشد دس َش سُبمذاس:کبسثشد  -3

، سُبمذاسان ثب ضبیسشگی کم، ثب سیسک ثبالسشی سجبدل می کىىذ، سُبمذاسان ثب سدٌ ضبیسششگی ثشبالسش ثشش    EMAدس الگًسیشم 

عکس گشيٌ لجل ثب دسدبر دبییه سشی سجبدل می کىىذ  اص ایه دُز، ثب دس ورش گشفشه دسدٍ ضبیسشگی سشُبمذاسان، َشش ضشخع    

 مىحػش ثٍ فشدی ثشای ثبال ثشدن داسایی خًد وطبن می دَذ سجبدل 

 اوشخبة مىغمٍ دسز ي دًی خبظ: -4

 ثٍ عًسی اسز کٍ ادبصٌ دسشکبسی دس مىغمٍ دسز ي دً سا می دَذ  EMAسبخشبس 
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 مسشمل ثًدن عبمل َبی دسز يدً اص َضیىٍ َبی ثذسز آمذٌ: -5

حذشم سجشبدل    EMAلگًسیشم دس ومبط ثُیىٍ محلشی يدشًد داسد  دس   امکبن ثشاثشی َضیىٍ َبی فشدی ي گیش افشبدن ا GAدس 

ثسشگی ثٍ َضیىٍ سُبمذاسان خجشٌ وذاسد ي فمظ ياثسشٍ ثٍ مذمًع سعذاد سشُب  َشش ضشخع اسشز  اص ایشه دُشز، دس الگشًسیشم        

ن فمظ َىگشبمی  دیطىُبدی، سىُب امکبن گیش افشبدن مًاسدی َسشىذ کٍ مذمًع سعذاد سُب  ضخع مسبيی ثب غفش ثبضذ  ایه امکب

 کٍ سمب  اسصش َب ثٍ غفش ثشسىذ يدًد داسد  ي ایه امکبن وذاسد مگش ایىکٍ ومغٍ ثُیىٍ دُبوی غفش ثطًد 

سًاوذ سب آخششیه سکششاسش    ثىبثشایه، امکبن ایىکٍ ایه الگًسیشم دس ومغٍ ثُیىٍ محلی گیش ثیفشذ ثسیبس کم اسز، ي الگًسیشم می

 دسز يدً کىذ 

 

  تیجه  یری. 6

ثشٍ غشًسر    ELDدس ایه ممبلٍ، الگًسیشم ثبصاس ثًسس ثٍ عًس مًفمیز آمیضی ثششای حشل مطشکالر محشذة ي غیشش محشذة       

سًاوسشٍ اسز ومغٍ ثُیىٍ دُشبوی سا ثششای    EMAياحذی،  6مًفمیز آمیضی اوذب  ضذٌ اسز  دس آصمبیص اوذب  ضذٌ ثب سیسشم 

سبثع َضیىٍ دس ممبیسٍ ثب الگًسیشم طوشیک کمشش اسز  یبفششٍ َشب ثشٍ ممشذاس صیشبدی آضشکبس        EMAَش ادشای ثشوبمٍ دیذا کىذ  دس 

، خػًغیبر َمگشایی ثُشش ي ساوذمبن محبسجبسی دش لذسسی داسد، کٍ سًاوشبیی آن دس ثشٍ دسشز    EMAسيش  کىىذٌ ایه اسز کٍ

دَىذٌ لذسر ي ساوذمبن دسشذً الگًسیشم ثبصاس  آيسدن ساٌ حل َبی دُبوی اص الگًسیشم طوشیک ثُشش اسز  وشبیخ ضجیٍ سبصی وطبن

سا می سًان ثٍ عىًان اثضاسی لبثل اسکب ثشای حل مطکالر ثُیىٍ سبصی ثشٍ   EMAثًسس اسز  َمچىیه وشبیخ ثبثز می کىىذ کٍ 

   کبس گشفز 
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