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چکیده
پیش بینی بازار سهام به علت پر سود بودن معامالت سهام همواره مورد توجه معاملهگران و سرمایه-
گذاران میباشد .یک معامله موفق سهام در خرید و یا فروش در نزدیکی نقاطی که روند قیمت تغییر مییابد،
اتفاق میافتد .بنابراین پیش بینی شاخص بازار سهام و تحلیل آن برای تشخیص اینکه آیا قیمت بسته شدن
سهام در روز بعد افزایش خواهد یافت و یا کاهش ،بسیار مهم است .در این پژوهش از روش طبقهبندی
نزدیکترین همسایگی بر پایه روش ترکیبی انتخاب ویژگی برای پیشبینی جهت حرکتی شاخص  05شرکت
فعال تر بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است .این روش هیبرید انتخاب ویژگی ،که ترکیبی از روش
تجزیه و تحلیل اجزای اساسی و الگوریتم ژنتیک میباشد از مزایای هر دو نوع روش پوشش دهنده و
فیلترکننده انتخاب ویژگی ،برای انتخاب یک زیرمجموعه بهینه از بین فضای کل ویژگیها برخوردار میباشد.
عملکرد روش ترکیبی پیشنهادی با روشهای متداول انتخاب ویژگی که عبارت است از :زنجیره اطالعات،
رلیف و روش آنالیز اجزای اساسی که جزو روشهای فیلتر هستند و روش الگوریتم ژنتیک که از خانواده
روشهای پوششدهنده می باشد ،با استفاده از آزمون مقایسات زوجی مقایسه گردیده و نتایج حاصل نشان
میدهد که روش ترکیبی ارائه شده از عملکرد باالتری نسبت به دیگر روشهای استفاده شده ،در پیشبینی
جهت حرکتی روزانه شاخص  05شرکت فعالتر بورس اوراق بهادار تهران برخوردار میباشد.
واژههای کلیدی :آنالیز اجزای اساسی ،الگوریتم ژنتیک ،انتخاب ویژگی ،پیشبینی روند ،پوششدهنده،
فیلترکننده ،نزدیکترین همسایگی.
 -1دکتری مدیریت مالی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهرانapouyanfar@gmail.com ،
 -2دانشیار ،دکتری مدیریت مالی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهرانfalahpor@ut.ac.ir ،
 -3دانشجوی کلرشناسی ارشد مهندسی مالی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)norouzian@ut.ac.ir ،
 -4کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ،دانشکده برق و کامپیوتر ،دانشگاه تهرانa.farhadi@ut.ac.ir ،
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 -1مقدمه
پیش بینی دقیق بازار سهام به دلیل وضعیت سیاسی ،شرایط اقتصاد جهانی و سایر عواملل معملوالک کلار
بسیار دشواری است .بنابراین محققین همواره به دنبال معرفی و ابداع تکنیکهایی بودهاند که بتوانند بر این
محدودیتها فائق آمده و قیمت سهام را پیشبینی کنند .به هملین دلیلل تلاکنون روشهلا و تکنیلکهلای
بسیاری ارائه گردیده است .این روشها از شاخصههای تحلیل تکنیکال که از سادهترین تکنیلکهلا هسلتند
شروع و شامل تکنیکهای پیشرفته تری از قبیلل شلبکه عصلبی مصلنوعی ،رگرسلیون خغلی و ،یرخغلی،
الگوریتم ژنتیک ،ماشین بردار پشتیبان و ،یره میباشند (هانگ  ،یانگ و چانگ.)2552 ،
با عنایت به عدم پیش بینی پذیری اندازه حرکت یا تغییر قیمت دارائی در اکثر بازارها ،و در برخی ملوارد
مهم نبودن اندازه حرکت آتی ،محققین به سراغ روشهایی رفتند که صرفا جهلت حرکلت قیملت دارائلی را
پیشبینی نماید .این روشها شامل روشهای سنتی از قبیل الجیت  ،پروبیت ،گشلت تصلادفی و روشهلای
جدید تر از قبیل شبکه عصبی مصنوعی ،الگوریتم نزدیکترین همسایگی و ماشین بردار پشتیبان می باشلند.
پژوهشهای انجام شده در زمینه پیشبینی جهت حرکتی شاخص و قیمت سهام نشاندهنده این است که
روشهای جدید دادهکاوی و مدلهای ،یرخغی در مقایسه با روشهای پیشبینی سنتی دقت باالتری داشته
و از عملکرد بهتری برخوردار میباشند (فالحپور ،گل ارضی ،فتوره چیان ،1342 ،ص .)275
با پیشرفتهای اخیر در حوزه هوش مصنوعی روشهای جدیدتری برای پیشبینی ارائله گردیلده اسلت.
تحقیقات بسیاری در زمینه پیشبینی جهت حرکتی قیمت با بله کلارگیری از محاسلبات نلرم 1و روشهلای
مختلف دادهکاوی صورت گرفته که یکی از جدیدترین روش ها ،روشهلای انتخلاب ویژگلی 2بلرای انتخلاب
ویژگیهای مهم در پیشبینی میباشند (آتسلالکی و واللوانی  ،2554،ص  .)0431در زمینله پلیشبینلی
قیمت سهام و یا شاخص بازار ،انتخاب ویژگی ،انتخاب یک زیرمجموعه بهینله از ویژگلیهلای بنیلادی و یلا
تکنیکال خواهد بود.
در پیشبینی جهت حرکتی قیمت سهام و شاخص ،دقلت پلیشبینلی تحلت تلر یر تعلداد ویژگلیهلا و
متغیرهای ورودی مدل قرار می گیرد .استفاده از بردارهای ویژگی با ابعلاد بلزره هزینله محاسلباتی زیلاد و
ریسک بیش برازشی مدل را به همراه دارد .انتخاب ویژگی با تعیین یک زیرمجموعه بهینه از ویژگیهایی که
بیشترین تر یر را در دقت پیشبینی دارند باعث کاهش ابعاد بردار ویژگلیهلا ملیشلود .روشهلای انتخلاب
ویژگی به طور به دو دسته ،روشهای فیلترکننده و روشهای پوششدهنده تقسیم ملیشلوند .از روشهلای
فیلترکننده میتوان به روشهای آنالیز اجزای اساسی ،زنجیره اطالعات و رلیف که جزو معلرو تلرین روش-
های فیلترکننده هستند ،اشاره نمود .الگوریتم روشهای فیلترکننده بر اساس قوانین آماری طراحی شدهانلد
و همچنین از روشهای پوششدهنده نیز میتوان به الگوریتم ژنتیلک ،الگلوریتم کللونی مورچگلان و سلایر
الگوریتمهای زیستی دیگر اشاره کرد که بر اساس قوانین نشرت گرفته از طبیعت عمل میکننلد .روشهلای
ذکر شده از مهمترین و پرکاربردترین روشهایی میباشلند کله محققلین و پژوهشلگران از آنهلا در زمینله
پیشبینی جهت حرکتی شاخص بازار و سهام استفاده کردهاند .هر کدام از این دو نوع رویکرد انتخاب ویژگی
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مزایا و معایبی دارند که با طراحی مدلی که تشکیل شده از این دو نوع روش باشد میتوان از مزایای ایلن دو
روش بهره گرفت و معایب آنها را حذ کرد .تاکنون تحقیقلات کملی در زمینله ترکیلب ایلن دو نلوع روش
انتخاب ویژگی با همدیگر در حوزه پیشبینی جهت حرکتی شاخص و سلهام صلورت گرفتله اسلت .در ایلن
پژوه ش یک مدل جدید بر اساس الگوریتم نزدیکترین همسایگی و ترکیب آن با یک روش هیبریلد انتخلاب
ویژگی برای پیشبینی جهت حرکتی شاخص  05شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران ارائه گردیلده اسلت.
این روش هیبرید انتخاب ویژگی از ترکیب یک روش فیلترکننده انتخاب ویژگی و یک روش پوشلشدهنلده
انتخاب ویژگی برای پیدا کردن زیرمجموعه بهینه از ویژگیها از میان ویژگیها ورودی اولیله تشلکیل شلده
است.
4
3
مدلهای ارائه شده در این پژوهش ،از نوع مدلهای ترکیبی انتخاب ویژگی با مدل طبقهبندی کننلده
میباشند .معیارهای تحلیل تکنیکال به عنوان ویژگیها ،ورودی مدل هستند که از آنها برای پیشبینی جهت
حرکتی استفاده شده است .بدین ترتیب عملکرد روش هیبرید 0آنالیز اجزای اساسی و الگلوریتم ژنتیلک بله
عنوان یک روش ترکیبی جدید با روشهای انتخلاب ویژگلی آنلالیزاجزای اساسلی ،6زنجیلرهی اطالعلات 7و
رلیف2که از نوع روشهای فیلترکننده4میباشند و همچنین الگوریتم ژنتیلک کله از نلوع روشهلای پوشلش
دهنده 15میباشد مقایسه شده است.
در شکل شماره  .1کلیه تکنیکها و روشهای استفاده شده در این پژوهش ارائه شده است.
دادههای اولیه
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شکل شماره .1روش های مختلف به کاربرده شده
نتایج حاصله حاکی از این واقعیت می باشلد کله بلا اسلتفاده از روش هیبریلد آنلالیز اجلزای اساسلی و
الگوریتم ژنتیک و ترکیب آن با الگوریتم نزدیکترین همسایگی میتوان جهت حرکتلی شلاخص  05شلرکت
فعالتر را با دقت باالتری نسبت به دیگر روشهای استفاده شده در این پژوهش پیشبینی نمود.
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ادامه مقاله به صورت زیر میباشد .پ از مقدمه حاضر مروری بر مغالعات انجام شده در حوزه انتخلاب
ویژگی خواهیم داشت .در بخش سوم مدل تحقیق و در بخش چهارم روش تحقیق و سپ یافتههلای آن در
بخش پنجم ارائه می گردد .نهایتاً در بخش ششم به نتیجهگیری خواهیم پرداخت.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
پیشبینی جهت حرکتی قیمت سهام و یا شاخص کار بسیار مشکلی میباشد .بر اساس فرضلیه معلرو
بازار کارا که توسط فاما ( )1475مغرح گردیده قیمتها به سرعت نسبت به اطالعلات در دسلترس واکلنش
نشان میدهند و تنها چیزی که باعث تغییر قیمت میشود اطالعات جدید میباشلد .بنلابراین ،چلون اخبلار
جدید را نمیتوان پیشبینی کرد ،جهت حرکت قیمت سهام کامال تصادفی بوده و بر اساس این فرضیه کسب
بازده ،یرعادی و اضافی در این بازار ممکن نمی باشد .بنابراین بهترین استراتژی در این بازار خرید و نگهداری
سهام میباشد
در طی چندین دهه گذشته ،تحقیقات بی شماری در ارتباط با اعتبارسنجی این فرضیه صلورت گرفلت.
که برخی از آنها این فرضیه را تایید (فاما )1475،و برخی آن را رد نملودهانلد (هلاگن1444 ،و الس،2555،
تکسیرا و الیویرا .)2515 ،تکنیکهای بررسی فرضیه فوق ،یا به عبارتی دیگر فرضیه پیشبینی پذیری قیمت
دارائیهای مالی ،از آزمون های آماری بسیار ساده همانند آزمون گردش شروع و تکنیک های بسیار پیشرفته
اقتصادسجی و مدل های کمی همانند شبکههای عصبی را شامل می شود .به عنوان مثلال وانسلتون و تلان
(وانستون و تان )2553 ،کارهای صورت گرفته در این زمینه را بررسی نمودند و آنها را بله چنلد گلروه بله
شرح زیر تقسیم نمودند :سریهای زمانی (ویو ،لیو و وانگ2550 ،و کاو و تای ،)2553 ،طبقهبندی و کشلف
الگو (بااو و یانگ2552 ،و نانی 2556و سای و یوان ،) 2557،بهینهسازی(چانگ و هسیو )2557 ،و روشهای
هیبرید (آفوالبی و اوالد  ،2557کیم و شین ،2557 ،کوان و مون.)2557 ،
هر چند مدلهای آماری توانستهاند پیشبینیهای خوبی را در زمینه پیشبینی شاخص و قیمت سهام از
خود نشان دهند ولی وجود مفروضات محدودکنندۀ برخی از این مدلها که بلر ا ربخشلی آنهلا ملو ر بلوده
است ،باعث شد به تدریج روشهای دیگری برای مقابله با این محدودیتها و بهبود عملکلرد پلیشبینلیهلا
معرفی شوند (فالحپور ،گل ارضی ،فتوره چیلان ،1342 ،ص  .)273در ادامله نمونلههلایی از تحقیقلاتی کله
بیشترین ارتباط را با موضوع این پژوهش دارند ،ذکر خواهد گردید.
محققین و پژوهشگران همواره به دنبال افزایش دقت پیشبینی میباشند بنابراین با توسعه عللم ،روش-
های جدید به وجود آمده مورد آزمون قرار میگیرند تا عملکرد و مزایلا و معایلب آنهلا ملورد بررسلی قلرار
گیرند .اولین پژوهشی که با استفاده از هوش مصنوعی انجام شد ،مربوط بله وایلت بلود کله در سلال 1422
منتشر گردید .او سعی کرد تا با استفاده از شبکه عصبی قوانینی را در سریهای زمانی کشف نماید .در سال
 1445توسط کینوتو و همکارانش با استفاده ازشبکههای عصبی سیسلتم پلیشبینلی قیملت را توسلعه داد.
نیکولوپالس و فلرات ( )1444از ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی یک مدل پلیشبینلی کننلده بلرای
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کمک به تصمیمات سرمایهگذاری ارائه نمودند .کیم و هان ( )2555از الگوریتم ژنتیک برای گسسلتهسلازی
ویژگی و تعیین وزنهای پیوسته برای شبکه عصبی مصنوعی به منظور پلیشبینلی شلاخص بلورس اسلتفاه
کردند.
11
آبراهام و همکارانش در سال  2551با استفاده از شبکه عصبی فلازی  BPNNجهلت حرکتلی شلاخص
نزدک را پیشبینی کردند .آنها در تحقیق خود از معیارهای تحلیل بنیادی استفاده نمودند که بلا اسلتفاده از
روش انتخاب ویژگی 12PCAسعی در انتخاب یک زیر مجموعه بهینه از ویژگیها نمودند تا بتوانند توسلط آن
باالترین دقت را حاصل نمایند.
این و ترافایل در سال  2554با استفاده از شاخصههای تحلیل تکنیکال و مدلهای پیشبینی کننده
13SVMو BPNNشاخص نزدک را پیشبینی نمودند .همچنین آنها برای کاهش ابعلاد بلردار ویژگلی ورودی
مسئله از روشهای انتخاب ویژگی14FAو  PCAاستفاده نمودند.
سال  2552توسط لی و کیو پژوهشی در راستای پیشبینی جهت حرکتی شاخص بازار بورس تایوان بلا
استفاده از مدل  SOM+BPNNبه عنوان مدل پیشبینی کننده و روش10DWTاستفاده نمودند .ورودی مدل
آنها شاخصههای تحلیل تکنیکال بود که با اسلتفاده از روش  DWTسلعی کردنلد ملو رترین شاخصلههلای
تحلیل تکنیکال را برای رسیدن به باالترین دقت شناسایی کرده و آنها را به کار گیرند.
لین و همکارانش در سال  2554با استفاده از شاخصههای تحلیل تکنیکال جهت حرکتی شاخص S&p
 500را پیشبینی کردند .آنها در تحقیق خود از روش  PCAبه عنوان یک روش فیلترکننده انتخاب ویژگی و
از مدلهای17RNN ،16ESNو BPNNبه عنوان مدلهای پیشبینی کننده استفاده کردند.
الی و همکارانش در سال  2554تحقیقی در زمینه پیشبینی جهت حرکتی شاخص بورس انجام دادند.
مورد مغالعاتی آنها شاخص بورس تایوان بود آنها از  7شاخصه تحلیل تکنیکال به عنوان ویژگیهلای ورودی
مدل خود استفاده کردند.آنها برای انتخاب مو رترین ویژگیها از روش آماری رگرسیون استفاده نمودنلد و از
درخت تصمیم فازی برای پیشبینی جهت حرکتی شاخص بورس تایوان استفاده کردند.
در سال  2554هانگ و تسای با به کارگیری  13معیلار تحلیلل تکنیکلال و یلک روش انتخلاب ویژگلی
فیلترکننده و همچنین با به کارگیری و مدل 12SOFM-14SVRبه عنوان ملدل پلیشبینلی کننلده سلعی در
پیشبینی جهت حرکتی شاخص آتی بورس تایوان نمودند.
در سال  2515تکسیرا و الیویرا بلا اسلتفاده از الگلوریتم نزدیکتلرین همسلایگی و  22شلاخص تحلیلل
تکنیکال به عنوان ویژگیهای ورودی مدل خود در پیشبینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار برزیل
استفاده نمودند .آنها یک سیستم معامالتی بر مبنای مدل پیشبینی کننده خود طراحی نمودند.
نایر ،مهنداس و ساکتوهیل در سال  2515برای پیشبینی روند حرکتی بازار سهام ،از الگوریتم ژنتیک بر
پایه درخت تصمیم که برای پیش بینی از ماشین بردار پشتیبان بهلره گرفتله شلد ،اسلتفاده نمودنلد .نتلایج
بدست آمده از آن نشان داد ،مدل ترکیبی ذکر شده از عملکرد باالتری نسلبت بله شلبکه عصلبی مصلنوعی
برخوردار است .در این پژوهش از شاخصههای تحلیل تکنیکال به عنوان متغیرهای ورودی مدل استفاده شد.
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نتایج بدست آمده از پژوهشی که در سال  2511توسط یاکوب ،ملک و عمر در کشور ترکیه انجام شلد،
نشان داد شبکه عصبی مصنوعی از دقت باالتری نسبت به ماشین بردار پشتیبان در پیشبینی روند حرکتلی
شاخص بازار سهام استانبول برخوردار است .آنها از  15معیار شاخص تکنیکال برای پیشبینی روند حرکتی
شاخص استفاده نمودند..
در ایران نیز تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفتله اسلت .تحقیلق انجلام شلده توسلط فلالح شلم و
همکارانش ( )1322نشان داد ،که روش شبکه عصبی خغای  RMSEبه میزان قابل توجهی کمتر از RMSE
روشهای دیگر است و در بازار بورس اوراق بهادار تهران پیشبینی کوتاه مدت با فاصله زمانی کمتر ،مناسبتر
از پیشبینی بلند مدت با فاصله زمانی طوالنیتر است.
در پژوهشی منجمی ،ابزری و رعیتی شوازی ،)1322( ،قیمت سلهام ،در بلازار بلورس اوراق بهلادار ،بله
کمک شبکه عصبی فازی و الگوریتم ژنتیک پیشبینی شد و نتایج آن با روش شبکه عصبی مصنوعی مقایسه
گردید و نتایج نشان داد شبکه عصبی مصنوعی در ترکیلب بلا الگلوریتم ژنتیلک نسلبت بله شلبکه عصلبی
مصنوعی منفرد دقت و سرعت باالتری دارد.
عبادی ( )1322در پژوهش خود به پیش بینی شاخص کلل بلورس اوراق بهلادار پرداخلت و نشلان داد،
شبکه عصبی در برآوردن شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از کارایی باالیی برخوردار است.
هاشمی ( ) 1324با استفاده از شبکه عصبی رگرسیونی جلوسو تا یر فاکتورهای رفتلاری بلر پلیشبینلی
قیمت سهام را برای  15شرکت بررسی نمود و به این نتیجه رسلید کله فاکتورهلای رفتلاری در پلیشبینلی
قیمت سهام نه شرکت از ده شرکت مو ر هستند و دقت پیشبینی را به طرز قابل توجهی افزایش میدهد.
 -3مدل و الگوریتم پژوهش و متغیرهای آن
در این پژوهش از الگوریتم نزدیکترین همسایگی به عنوان مدل پیشبین استفاده گردیلده اسلت کله از
ترکیب آن با روشهای مختلف انتخاب ویژگی سعی در افلزایش دقلت آن نملودهایلم .الگلوریتم نزدیکتلرین
همسایگی نسبت به دیگر روش های هوش مصنوعی مانند شبکه عصبی و ماشین بلردار پشلتیبان از سلرعت
باالتری برخوردار است ،به همین دلیل در طراحی بسیاری از سیستمهای معامالتی هوشلمند کله بله دلیلل
تولید سیگنالهای خرید و فروش در بازههای زمانی کوتاه نیاز به سرعت باالیی در پیشبینی دارند ،میتوانلد
بسیار پرکاربرد باشد.
 -1-3انتخاب ویژگی
به طور کلی الگوریتمهای انتخاب ویژگی بر اساس معیارهای مختلف ارزیابی طراحی شدهانلد و بله دو گلروه
اصلی تقسیم میشوند:
25
 )1روشهای فیلترکننده (داش و همکارانش ،2552،هال255 ،و یو ولیو )2553
 )2روشهای پوششدهنده(21دی و برودلی 2555،و کوهاوی و جوهان)1447 ،
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روشهای فیلترکننده دقت پیشبینی و یا طبقهبندی را بر اساس یک معیار ،یر مسلتقیم ارزیلابی ملی-
کنند مانند معیار فاصله که اشاره به این دارد که چقدر خلوب کلالسهلا از هلم جلدا شلدهانلد (هیوانلگ و
همکاران .)2557 ،این روشها در انتخاب ویژگی بدون در نظر گرفتن دقلت پلیشبینلی عملل ملیکننلد و
سرعت باالیی دارند .بر خال روشهای فیلترکننده ،روشهای پوششدهنده کامال به مدل طبقهبندی کننده
وابسته هستند و الگوریتم بر اساس دقت بدست آمده از مدل طبقهبندی کننده زیرمجموعه بهینله را تعیلین
میکند و معیار انتخاب آن دقت بدست آمده میباشد و هر زیرمجموعهای که دقت بلاالتری را حاصلل کنلد
انتخاب میگردد (مین ولی 2550 ،و الورن و همکاران .)1447 ،این روشهلا بله دلیلل اینکله در هلر بلار
انتخاب زیرمجموعه برای ارزیابی آن مدل طبقهبندی را فراخوانی میکنند نسبت بله روشهلای فیلترکننلده
سرعت کمتری دارند.

دادههای اولیه

انتخاب ویژگی

طبقهبندی

خیر

توقف عملیات
بله

دادههای اولیه

انتخاب ویژگی

طبقهبندی

ارزیابی عملکرد

الف

ارزیابی عملکرد
ب

شکل شماره  .1مقایسه روشهای پوششدهنده (الف) و فیلترکننده برای انتخاب ویژگی(ب)
علیر،م دقت باالی روشهای پوششدهنده ،این روشها به دلیل پیچیدگی محاسباتی که دارنلد دچلار
محدودیت استفاده هستند .بنابراین دقت باال از مزایای روشهای پوششدهنلده بلوده و سلرعت بلاال نیلز از
مزایای روشهای فیلترکننده میباشد .در این پژوهش برای بهرهگیری از سرعت باالی روشهای فیلترکننده
و اجتناب از پیچیدگی محاسباتی روشهای پوششدهنده یک روش هیبرید انتخاب ویژگی ارائه شلدهاسلت
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که این روش از ترکیب روشآنالیز اجزای اساسی به عنوان یک روشفیلترکننده و الگوریتم ژنتیک به عنلوان
یک روش پوششدهنده بدست آمده است.

دادههای اولیه

قسمت فیلتر کننده

آنالیز اجزای اساسی

الگوریتم ژنتیک

قسمت پوشش دهنده

طبقهبندی

خیر

توقف عملیات
بله
ارزیابی عملکرد

شکل شماره  .2فلوچارت روش هیبرید انتخاب ویژگی

 -2-3زنجیره اطالعات
این روش ارتباط بین ویژگیها را بر اساس زنجیرهی اطالعات در نظر گرفته و با توجه به طبقهی هر ویژگلی
به ویژگیها وزن میدهد X , Y.نشان دهنده ویژگی میباشد.
)InfoGain =H(Y)-H(YǀX

()1

)) ( (

()2
()3

8

))

( (

)

(

) (
∑) (

∑H(Y)= -
∑H(YǀX)=-
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 -3-3رلیف
ویژگیها را بر اساس نمونهبرداری و جاگذاری با در نظرگرفتن ارزش داده شده به ویژگی بلا نزدیکتلرین
جایگزین با طبقه یکسان یا متفاوت مشخص میشود .اهمیت داده شده به ویژگیها در این موارد باید مرتلب
بروزآوری شده و مجدداً امتیازدهی شود (نی و همکاران.)2511 ،
 -3-4آنالیز اجزای اساسی
یک روش ریاضی که با استفاده از تبدیل متعامد ،یک مجموعهای از مشاهدات احتماال همبسته را به یک
مجموعه ارزش از مشاهدات ناهمبسته که به آن مولفههای اصلی میگویند ،تبدیل میکند .تعداد مولفههلای
اساسی کوچکتر یا مساوی تعداد ویژگیهای ورودی میباشد .اولین جزء اصلی به گونهای انتخاب میشود که
باالترین واریان را داشته باشد .هر جزئی که واریان باالیی داشته باشد ،میتوان آن را ناهمبسته از اجزای
دیگر دانست و ویژگیها بر اساس واریان خود مرتب میشوند.
اجزای اساسی میتوانند به صورت زیر تعریف شوند:
()4
⃗⃗ ⃗
⃗⃗ ⃗
…
⃗⃗ ⃗

متغیرهای اولیه  ،اجزای اساسی و ⃗ بردار ضرایب میباشد.
جایی که به ترتیب
⃗ ⃗و
⃗ می توانلد تخملین زده شلود بله وسلیله ماکسلیمم سلازی ) ( varبلا شلرایط محلدودیت
⃗ ∑ ⃗ ) ( covجایی که ) ( ∑ کواریان ماتری ⃗⃗ است.
( ⃗⃗  ∑ ( ) ،یک ماتری متقلارن
)
انتخاب اجزای اساسی :ماتری کواریان
و بردار ویژگی میباشد.
نامنفی میباشد که شامل ریشه
⃗ ⃗ بردارهای ویژه دستگاه متعامد باشند آنگاه iامین عنصر
≥ و ⃗
فرض کنید
به صورت زیر بیان میشود.
اساسی
()0
با=) (var

⃗ ∑ ⃗

و

⃗ ∑

⃗ =)

(cov

نخستین  pاجزای اساسی از رابغه زیر بدست میآید:
∑

()6
که نشان دهنده قدرت توضیحی برای دادههای اصلی از اجزای اصلی استخراج شده از روش  PCAمیباشد.

∑=)ACR(P
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 -3-0الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک یکی از مشهورترین الگوریتمهای بهینهسازی برای حل مسائل پیچیلده بلا فضلای حلل
وسیع میباشد .این الگوریتم برگرفته از مفاهیم زیستی ملیباشلد (شلوا و فوسلتر .)1446 ،از اصللیتلرین
ویژگیهای الگوریتم ژنتیک موارد زیر می باشند:
الگوریتم ژنتیک روی مجموعه جوابهایی از فضای قابلل قبلول جسلتجو ملیکنلد .وسلعت جسلتجوی
عملگرهای الگوریتم ژنتیک کمک میکند تا به طور ملو ری جلوابهلای کشلف نشلده در فضلای جسلتجو
شناسایی و تست شوند .احتمالی بودن ساختار مسئله با عملگرهای الگوریتم ژنتیک باعث میشود یک جواب
بهتر کشف وارائه شود .وجود جمعیتهای مختلف باعث میشود که احتمال گیرافتادن الگوریتم در یک نقغه
بهینه محلی کاهش یابد .گامهای مختلف الگوریتم ژنتیک به گونهای است که بعد ازاجلرای تملامی گلامهلا
دوباره به اولین قدم برگشته و تا رسیدن به یک جواب مغللوب ایلن عملیلات تکلرار ملیشلود .گلام اول در
الگوریتم ژنتیک ،تولید یک سری جوابهای تصادفی است که جمعیت یا نسل اولیه نام دارد (تان  ،کیلوک و
سی ،2557 ،اورسکی و همکاران .)2512 ،کیفیت نسل اولیه انتخاب شده ،یک نقش بسیار مهلم در کیفیلت
جواب نهایی مسئله دارد (یو و لیو .)2553 ،هر حلقه از الگوریتم ژنتیک شامل مراحل زیر است:
 )1کنترل کردن اینکه آیا تعداد نسلهای تولید شده بزرگتر از محدودیت تعیین شده است یلا نله.
اگر بزرگتر بود با بهترین جواب بدست آمده از الگوریتم خارج میشود اگر نه ادامه میدهد.
 )2ارزیابی ارزش هر یک از افراد مغابق با تابع هد .
 )3کنترل کردن هر یک از جوابهای بدست آمده به صورت انفرادی که آیا به عنلوان یلک جلواب
بهینه ،رضایت بخش هستند یا خیر .اگر رضایت بخش بودند دستور خروج و اگر نه ادامله ملی-
دهد.
 )4انتخاب بهترین جواب های فردی از میان جمعیت تولید شده و ساختن نسل بعدی از آنها بلرای
اجرای عملگر الگوریتم ژنتیک که عبارتند از :تولید دوباره ،احتمال جهلش و احتملال تغییلر در
ساختار ژنتیکی برای تولید نسل بعدی صورت میگیرد .عملگر الگوریتم ژنتیک میتواند عملیات
تولید نسل جدید را از ترکیب دو فرد و یا از یک فرد به تنهایی انجام دهد.
 )0عملگر تولید مجدد ،از بهترین جوابهای نسل قبلی برای تولید نسل بعدی استفاده میکند.
 )6احتمال جهش ،در واقع احتمال تولید افراد جدید با تغییر اطالعات از والدین انتخاب شده ،برای
به وجود آوردن یک فرد(فرزند) مناسبتر میباشد.
 )7یک نسل جدید تولید میگردد که جایگزین نسل قبلی شده و دوباره به گام اول برملیگلردد و
تمامی دستورات در حلقه اجرا شده و ادامه پیدا میکند.
الگوریتم ژنتیک از نوع روشهای پوششدهنده میباشد که با استفاده از آن میتوان بله یلک جلواب بهینله
مغلق و یا یک جواب نزدیک به جواب بهینه رسید.
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 -3-6الگوریتم نزدیکترین همسایگی
درتشخیص الگو ،الگوریتم نزدیکترین همسایگی و یا  K-NNیک روش ،یر پارامتری مورد استفاده برای
طبقهبندی و رگرسیون است .در هر دو مورد ،ورودی شامل  Kنزدیکترین نمونلههلای آموزشلی در فضلای
ویژگی میباشد .خروجی K-NNبه اینکه برای طبقهبندی استفاده میشود و یا رگرسیون بستگی دارد.
خروجی طبقهبندی  ،K-NNعضویت در کالس است .یک شی است که با رأی اکثریت همسلایگان خلود
طبقهبندی میشود ،با هد که هر شی بله رایلجتلرین کلالس در میلان  Kنزدیلکتلرین همسلایگان خلود
اختصاص داده میشود ( kیک عدد صحیح مثبت ،به طور معمول کوچک است) .اگر  k=1باشلد ،پل از آن
شی به سادگی به کالس نزدیکترین همسایه واحلد خلود اختصلاص داده ملیشلود .در رگرسلیون ،K-NN
خروجی یک مقدار ارزش (ضریب) برای شی مورد نظر میباشد که مقدار آن برابر بلا میلانگین ارزشهلای k
نزدیکترین همسایه تعیین شده برای آن است.
22
 K-NNیک نوع یادگیری بر اساس مثال و یا یادگیری تنبل است که در آن تابع فقط به صورت محلی
تقریب ومحاسبه میگردد .الگوریتم  K-NNیکی ازسادهترین الگوریتم های یادگیری ماشینی میباشد.
در هر دو مورد طبقهبندی ورگرسیون ،میتوان به کمک همسایگان وزندهی را انجام داد ،به طوری کله
همسایه نزدیکتر اهمیت بیشتری نسبت به همسایه دورتر دارد .به عنوان مثال یک طرح وزن معمول عبلارت
است ازدادن وزن  1/dبه هر یک از همسایگان ،که در آن  dفاصله به همسایه است .شکل شماره  .4تصلویری
از نحوه عملکرد الگوریتم همسایگی را نشان میدهد (تکسیرا.)2515،

شکل شماره  .4نحوه عملکرد الگوریتم نزدیکترین همسایگی
 -3-7متغیرهای پژوهش
هد اصلی از این تحقیق استفاده از روش هیبرید انتخاب ویژگی و الگوریتم نزدیکترین همسایگی بلرای
افزایش دقت پیشبینی جهت حرکتی شاخص  05شرکت فعالتر بورس اوراق بهادار تهران ملیباشلد .بلرای
انجام این کار از چندین متغیر توضیحی (شاخصههای تحلیلل تکنیکلال) بلرای پلیشبینلی جهلت حرکتلی
شاخص در یک روز آینده استفاده شده است.
11
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پ از مغالعه و بررسی متغیرهای توضیحی مورد اسلتفاده در تحقیقلات گذشلته در نهایلت تعلداد 22
متغیر به عنوان متغیرهای ورودی مدل تعیین گردید .معیار مهم در انتخاب این متغیرها مفید بلودن آنهلا و
تا یر آنها در پیشبینی جهت حرکت شاخص بوده است .جلدول شلماره  1نشلان دهنلده کلیله متغیرهلای
استفاده شده در این پژوهش میباشد.
جدول شماره  .1متغیرهای اولیه ورودی مدل
شماره متغیر

تعداد کیله متغیرها

شماره متغیر

نام متغیر

نام متغیر

Open price

Directnl movement +ID

Close prise

-Directnl movement ID

High price

Money flow index

Low price

RSI

volume

TRIX

Bollinger band 1

CCL-Equis

Bollinger band 0

Volume ROC

Bollinger band -1

Accumulation/distribution

MACD

Chakina/d oscillator

Momentume

Price ROC

Williams acc/dist

Dynamice momentum index

Wilders smoothing

Moving average

Volume oscillator

Stochastic oscillator

Stochastic Example of
hhv() function

Stochastic momentum

22

شاخص مورد بررسی شاخص  05شرکت فعالتر بلورس اوراق بهلادار تهلران از تلاریخ  1322/51/50تلا
1343 /52/54میباشد .در این پژوهش برای پیشبینی مسیر حرکتی روزانه شلاخص از اعلداد " "1و ""-1
که به ترتیب نشاندهنده افزایش و کاهش (کمتر یا برابر بودن) عدد فردا نسبت به امروز به عنلوان برچسلب
استفاده شده است.
 -4فرضیههای پژوهش
با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیقات گذشته ،این پژوهش شامل دو فرضیه میباشد:
" دقت کلی روش هیبرید آنالیز اجزای اساسی و الگوریتم ژنتیک بر پایه الگوریتم نزدیکترین همسایگی از
لحاظ آماری با سغح معناداری  5/40از عملکرد باالتری نسلبت بله روشهلای انتخلاب ویژگلی فیلترکننلدۀ
زنجیره اطالعات ،رلیف و روش آنالیز اجزای اساسی برخوردار میباشد"
12
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" دقت کلی روش هیبرید آنالیز اجزای اساسی و الگوریتم ژنتیک بر پایه الگوریتم نزدیکترین همسایگی از
لحاظ آماری با سغح معناداری  5/40از عملکرد بلاالتری نسلبت بله روش انتخلاب ویژگلی پوشلش دهنلدۀ
الگوریتم ژنتیک برخوردار میباشد"
 -0نتایج پژوهش
در این قسمت یافتههای تحقیق و تحلیل آنها ارائه میشود .کلیه نتایج بدست آمده برای دقت پیشبینی
مدلهای بکار برده شده در جدولهای زیر نشان داده شدهاند .جدول شماره  .2نشان دهنده نتایج حاصل
شده از روش انتخاب ویژگی زنجیره اطالعات و الگوریتم نزدیکترین همسایگی میباشد.
جدول شماره  -2نتایج حاصل از روش رنجیره اطالعات و الگوریتم نزدیکترین همسایگی
واقعیت

جهت حرکتی شاخص

کاهشی

افزایشی

253

402

افزایشی

334

211

کاهشی

پیشبینی

جدول شماره  . 3نشان دهنده نتایج حاصل شده از روش انتخاب ویژگی رلیف و الگوریتم نزدیکترین
همسایگی میباشد.
جدول شماره  -3نتایج حاصل از روش رلیف و الگوریتم نزدیکترین همسایگی
واقعیت

جهت حرکتی شاخص

کاهشی

افزایشی

256

402

افزایشی

336

217

کاهشی

پیشبینی

جدول شماره  . 4نشان دهنده نتایج حاصل شده از روش انتخاب ویژگی آنالیز اجزای اساسی و الگوریتم
نزدیکترین همسایگی میباشد.
جدول شماره  .4نتایج حاصل از روش آنالیز اجزای اساسی الگوریتم نزدیکترین همسایگی
واقعیت

جهت حرکتی شاخص

کاهشی

افزایشی

257

473

افزایشی

330

146

کاهشی

پیشبینی

19
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جدول شماره  . 0نشان دهنده نتایج حاصل شده از روش انتخاب ویژگی الگوریتم ژنتیک و الگوریتم
نزدیکترین همسایگی میباشد.
جدول شماره  -0نتایج حاصل از روش الگوریتم ژنتیک و الگوریتم نزدیکترین همسایگی
واقعیت

جهت حرکتی شاخص

کاهشی

افزایشی

255

471

افزایشی

342

142

کاهشی

پیشبینی

جدول شماره  .6نشان دهنده نتایج حاصلل شلده از روش انتخلاب ویژگلی هیبریلد و الگلوریتم نزدیکتلرین
همسایگی میباشد.
جدول شماره  -6نتایج حاصل از روش هیبرید و الگوریتم نزدیکترین همسایگی
واقعیت

جهت حرکتی شاخص

کاهشی

افزایشی

127

420

افزایشی

300

124

کاهشی

پیشبینی

جدول شماره  .7نشان دهنده نتایج حاصل شده از الگوریتم نزدیکترین همسایگی بدون انتخاب ویژگی می-
باشد میباشد.
جدول شماره  -7نتایج حاصل از الگوریتم نزدیکترین همسایگی
واقعیت

جهت حرکتی شاخص

کاهشی

افزایشی

217

461

افزایشی

320

252

کاهشی

پیشبینی

برای اینکه دقت پیشبینی مدلهای استفاده شده به درستی با هم مقایسه شلوند ،مقلادیر (،α)-1( ،α)1

( β)1و ( β)-1برای هر یک از مدل ها به صورت جداگانه محاسبه شد و نتلایج حاصلل شلده از آن در جلدول
شماره  .2ارائه گردید .همچنین جدول شماره  .4دقت کلی بدست آمده از هر یک از مدلهای استفاده شلده
در این پژوهش را نشان میدهد.
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تعداد روزهایی که شاخص جهت حرکتی افزایشی داشته و درست پیشبینی شده است
تعداد کل روزهایی که شاخص جهت حرکتی افزایشی داشته
تعداد روزهایی که شاخص جهت حرکتی کاهشی داشته و درست پیشبینی شده است
تعداد کل روزهایی که شاخص جهت حرکتی کاهشی داشته

=(α)1

=(α)-1

تعداد روزهایی که شاخص جهت حرکتی افزایشی داشته و درست پیشبینی شده است
تعداد کل روزهایی که جهت حرکتی شاخص افزایشی پیشبینی شده است

تعداد روزهایی که شاخص جهت حرکتی کاهشی داشته و درست پیشبینی شده است
تعداد کل روزهایی که جهت حرکتی شاخص کاهشی پیشبینی شده است

=(β)1

=(β)-1

جدول شماره  -8نتایج همه جانبه بدست آمده برای هر یک از مدلها
روش انتخاب ویژگی
زنجیره اطالعات
رلیف
آنالیز اجزای اساسی
الگوریتم ژنتیک
هیبرید
____

مدل طبقهبندی کننده
الگوریتم نزدیکترین همسایگی
الگوریتم نزدیکترین همسایگی
الگوریتم نزدیکترین همسایگی
الگوریتم نزدیکترین همسایگی
الگوریتم نزدیکترین همسایگی
الگوریتم نزدیکترین همسایگی

β)-1( 155 β)1( 155 α)-1( 155 α)1( 155
62/46
67/06
75/75
75/45
72/05
62/41

62/00
61/44
61/21
63/15
60/05
04/46

64/61
65/76
63/54
63/33
60/26
65/42

64/24
62/64
64/06
75/14
72/17
67/44

جدول شماره  -9دقت کلی حاصل شده از مدلهای مختلف به کار برده شده
روش انتخاب ویژگی
زنجیره اطالعات
رلیف
آنالیز اجزای اساسی
الگوریتم ژنتیک
آنالیز اجزای اساسی+الگوریتم ژنتیک(هیبرید)
____

باالترین دقت بدست آمده

الگوریتم طبقهبندی کننده
الگوریتم نزدیکترین همسایگی
الگوریتم نزدیکترین همسایگی
الگوریتم نزدیکترین همسایگی
الگوریتم نزدیکترین همسایگی
الگوریتم نزدیکترین همسایگی
الگوریتم نزدیکترین همسایگی

میانگین دقت کلی
22/60
60/52
66/77
13/67
37/64
07/63
37/69
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همانغور که جدول شلماره  .2نشلان ملیدهلد ،روش هیبریلد انتخلاب ویژگلی و الگلوریتم نزدیکتلرین
همسایگی در تمامی موارد نسبت به دیگر روشهای استفاده شده ،از دقت باالتری برخوردار است .همچنلین
نتایج بدست آمده نشان میدهد ،تمامی مدلهای استفاده شلده در ایلن پلژوهش جهلت حرکتلی افزایشلی
شاخص  05شرکت فعالتر را با دقت باالتری نسبت به جهت حرکتی کاهشی آن پیشبینی میکنند .جلدول
شماره  .4که در آن دقت کلی پیشبینی هر یک از مدلها ارائه گردیده است ،نشان از برتلری روش هیبریلد
انتخاب ویژگی و الگوریتم نزدیکترین همسایگی دارد.
برای بررسی فرضیههای پژوهشی مب نی برعملکرد بهتر روش هیبرید آنلالیز اجلزای اساسلی و الگلوریتم
ژنتیک بر پایه الگوریتم نزدیکترین همسایگی نسبت به روشهای الگوریتم ژنتیک ،زنجیره اطالعات ،رلیلف و
آنالیز اجزای اساسی از آزمون مقایسات زوجی استفاده گردیلده اسلت .در ایلن آزملون عملکلرد بهتلر روش
هیبرید از نظر آماری بررسی شده است .جدول شماره  .15نشان دهنده نتایج بدست آمده از آزمون مقایسات
زوجی میباشد.
جدول شماره  -15نتایج بدست آمده از آزمون مقایسات زوجی
روش انتخاب
ویژگی

الگوریتم ژنتیک

بررسی فرضیه
p-value
روش هیبرید پژوهشی
پذیرفته میشود 5/542

آنالیز اجزای اساسی
بررسی فرضیه
پژوهشی

رلیف

بررسی فرضیه
p-value
پژوهشی

پذیرفته میشود 5/523

زنجیره اطالعات
بررسی فرضیه
p-value
p-value
پژوهشی

پذیرفته میشود  5/552پذیرفته میشود 5/511

همانغور که جدول شماره  .15نشان میدهد ،میتوان گفت میلانگین دقلت کللی روش ترکیبلی آنلالیز
اجزای اساسی و الگوریتم ژنتیک (روش هیبرید) در ترکیلب بلا الگلوریتم نزدیکتلرین همسلایگی بلا سلغح
اطمینان  40درصد ،از دقت باالتری نسبت به روشهای زنجیره اطالعات ،رلیف و آنالیز اجزای اساسی کله از
خانواده روشهای فیلترکننده بوده و روش الگوریتم ژنتیک که جزو روشهای پوششدهنده است ،برخلوردار
میباشد .بنابراین فرضیههای پژوهشی پذیرفته میشوند.
 -6نتیجهگیری و بحث
سرمایهگذاری در بازار سهام یکی از جذابترین فعالیتهای سرمایهگذاری در جهلان ملیباشلد ،اگرچله
پیش بینی دقیق بازار سهام به دلیل وضعیت سیاسی ،اقتصاد جهانی و سایر عوامل معموالک کار بسیار دشواری
است ولی بدون داشتن توانایی در پیشبینی قیمت سهام سرمایهگلذاری و کسلب سلود کلار بسلیار سلختی
خواهد بود .پژوهشگران ،سرمایهگذاران و معاملهگران همواره عالقهمند به پیشبینی جهلت حرکتلی قیملت
سهام و یا شاخصهای مختلف هستند که به همین دلیل تاکنون روشها و تکنیلکهلای بسلیاری بلا هلد
افزایش دقت پیشبینی ارائه گردیده است .با پیشرفتهای اخیر در حوزه هوش مصنوعی و بله وجلود آملدن
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الگوریتمها و روشهای جدید در زمینه پیشبینی ،افزایش دقت برای رسیدن به یک دقت مغلوب میسر شده
است.
تحقیقات بسیاری در زمینه پیش بینی جهت حرکتی قیمت با به کارگیری از محاسبات نرم و روشهلای
مختلف دادهکاوی صورت گرفته که یکی از جدیدترین روشها ،استفاده از روشهای انتخاب ویژگلی هسلتند
که برای انتخاب تر یرگذارترین ویژگیها در افزایش دقت پیشبینی میباشند زیرا در مسائل پیشبینی جهت
حرکتی قیمت سهام و شاخص دقت پیشبینی تحت تر یر تعداد ویژگیها و متغیرهای ورودی مدل قرار می-
گیرد .از شاخصههای تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی به صورت گستردهای در پلیشبینلی جهلت حرکتلی
قیمت سهام و شاخصهای مختلف بازار پول و سرمایه استفاده ملیشلود و پژوهشلگران هملواره بله دنبلال
انتخاب شاخصههایی میباشند که با کمک آنها بتوانند دقت پیشبینی را افلزایش دهنلد .تحقیقلات صلورت
گرفته توسط محققان نشان می دهد ،استفاده از یک روش انتخاب ویژگی مناسلب در ترکیلب بلا یلک ملدل
طبقهبندی کننده میتواند افزایش قابل توجهی در دقت پیشبینی حاصل نماید.
میتوان به برخی از مزایای استفاده از انتخاب ویژگی به صورت زیر اشاره نمود.
 )1حذ ویژگیهای ،یرمرتبط و زائد و همچنین انتخاب مهمترین ویژگیها که مدل طبقلهبنلدی
کننده از آنها برای پیشبینی استفاده مینماید.
 )2استفاده از انتخاب ویژگی همچنین میتواند باالترین دقت پیشبینی را حاصل نماید.
 )3استفاده از انتخاب ویژگی باعث آموزش مدل طبقهبندی کننده با استفاده از ویژگیهایی کله از
حساسیت باالتری در پیشبینی برخوردار هستند ،میشود.
 )4انتخاب ویژگی با کاهش ابعاد مسئله و در نتیجه باعث کاهش پیچیدگیهلای محاسلباتی ملی-
گردد.
ب یشتر تحقیقات انجام شده تنها از یک روش انتخاب ویژگی برای تعیین زیرمجموعه بهینه از ویژگیها به
منظور پیشبینی قیمت سهام استفاده میکنند .در پژوهش حاضر یک روش ترکیبی جدید انتخلاب ویژگلی
که ترکیبی از دو روش آنالیز اجزای اساسی و الگوریتم ژنتیک میباشد ،ارائه گردید و عملکرد آن با روشهای
زنجیره اطالعات ،رلیف ،آنالیز اجزای اساسی و الگوریتم ژنتیک مقایسله شلد .نتلایج حاصلله حلاکی از ایلن
واقعیت می باشد که با استفاده از روش هیبریلد آنلالیز اجلزای اساسلی و الگلوریتم ژنتیلک و ترکیلب آن بلا
الگوریتم نزدیکترین همسایگی میتوان جهت حرکتی شاخص  05شرکت فعالتر را با دقت باالتری نسبت به
دیگر روشهای استفاده شده در این پژوهش پیشبینی نمود.
به عنوان پیشنهادی برای تحقیقات آتی می تلوان از روش شلبکه عصلبی ،ماشلین بلردار پشلتیبان و یلا
رگرسیون بردار پشتیبان به عنوان مدل طبقلهبنلدی کننلده و ترکیلب آن بلا روش جدیلد انتخلاب ویژگلی
استخراج شده از این پژوهش برای پیش بینی قیمت سهام ،شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و پرتفلیلو-
های مختلف استفاده نمود.
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یادداشتها
1-Feature Selection
2- Soft Computing
3- Combined Model
4- Classifier
5- Hybrid
6-Principal Component Analysis
7- Information Gain
8- Relif
9- Filter Method
10- Wrapper Method
11-BPNN: Back-propagation neural network.
12- PCA: Principal Component Analysis
13- SVM: Support vector machine.
14- FA: Factor Analysis.
15- DWT: Discrete wavelet transform.
16-ESN: Echo state network.
17- RNN: Recurrent neural network.
18-SOFM: Self-organizing feature map.
19-SVR: Support vector regression.
20- Filter methods
21-Wrapper methods
22- Lazy learning
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