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 چكیده

ز ااستفاده  های اخیرباشد. در سالهای مالی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد میگیری بر اساس تغییرات در شاخصتصمیم
ر زمینه دگسترده  گیری در فرآیندهای مالی مورد توجه محققان بوده است. علیرغم تحقیقاتبرای کمک به تصمیمنمودارهای کنترل 

ر این مقاله، دبوده است.  ARIMAهای تشخیص الگو در نمودارهای کنترل، تحقیقات در مورد فرآیندهای خودهمبسته محدود به مدل
ارائه شده است.  GARCHالگوی تغییرات در فرآیندهای مالی با مدل سری زمانی  روشی بر پایه ماشین بردار پشتیبان برای تشخیص

لگو، مورد اص درست سازی، بر اساس معیارهای متوسط طول دنباله و درصد تشخیعملکرد روش پیشنهادی با استفاده از مطالعات شبیه
یص درست می ی تشخط طول دنباله مناسب و درصد باالارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده توانایی روش پیشنهادی با متوس

 ه است.باشد. در پایان، از روش پیشنهادی برای تشخیص الگوی تغییرات در نرخ تبادل ارزی دالر به ریال استفاده شد
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ABSTRACT 

Decision-making based on changes in financial indices is an important subject in finance. In recent years, 
the application of control charts in financial processes to help decision makers is considering by researchers. 
In spite of vast development of patterns recognition in control charts, the researches in autocorrelated data 
are limited to ARIMA model. Therefore, in this paper a method based on support vector machine is proposed 
for pattern recognition in financial processes with GARCH time series model. Performance of the proposed 
method is evaluated based on average run length and percent of correct detection through simulation studies. 
The obtained results show the satisfactory performance of the proposed method in terms of average run 
length and percent of correct detection. Finally, the proposed method is applied to detect change patterns in 
US Dollar/Iran Rial foreign exchange rate.  
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 مقدمه -1
هدف اصلی بسیاری از تحقیقات در حوزه فرآیندهای مالی، ایجاد 

[. این موضوع بخصوص 1ساختارهای تصمیم گیری مناسب می باشد ]
در سال های اخیر و پس از بحران های مالی جهانی، بیشتر مورد توجه 

ساختارهای تصمیم در فرآیندهای مالی  [. اغلب2محققان بوده است ]
بر پایه کشف و شناسایی تغییرات در شاخص های مهم این فرآیندها 
می باشد. یکی از رویکردهایی که در سال های اخیر مورد توجه 
محققان قرار گرفته است، استفاده از ابزارهای کنترل فرآیند آماری به 

این رویکرد، تکنیک  [. در3منظور پایش فرآیندهای مالی می باشد ]
های مورد استفاده در کنترل فرآیندهای صنعتی، برای پایش 

 فرآیندهای مالی هماهنگ سازی می شوند.
نمودارهای کنترل، یکی از روش های متداول در کنترل فرآیند 
آماری می باشند. اساس کار نمودارهای کنترل، تکرار آزمون فرض 

. یکی از [4]تحت کنترل می باشد برابری پارامترهای فرآیند با فرآیند 
مهمترین ضعف های نمودارهای کنترل سنتی، عدم ارائه اطالعات 
درباره وضعیت فرآیند خارج از کنترل جدید می باشد. در تحقیقات 
اخیر صورت گرفته در حوزه نمودارهای کنترل، این ضعف نمودار 

رف شده کنترل، به وسیله ابزارهای شناسایی الگو تا حدود زیادی برط
علیرغم تحقیقات گسترده در کاربرد ابزارهای تشخیص الگو در  است.

 خودهمبستهفرآیندهای مستقل، تحقیقات کمی در حوزه فرآیندهای 
 .[5] صورت گرفته است

اغلب تحقیقات صورت گرفته به منظور تشخیص الگو در 
[ نشان 6]گه نمودارهای کنترل، بر پایه شبکه های عصبی می باشد. 

ه شبکه های عصبی ارائه شده برای فرآیندهای مستقل ، در داد ک
فرآیندهای خود همبسته کارایی خود را از دست می دهند. سپس، آن 

 برای تشخیص الگو در شبکه عصبی ها برای اولین بار یک روش بر پایه
برای  شبکه عصبییک  [7]وو و یو اتورگرسیو ارائه نمودند.  هایفرآیند

ر میانگین و واریانس یک فرآیند خود همبسته تشخیص نوع تغییرات د
اتورگرسیو ارائه نمودند. تحقیق آن ها محدود به تغییرات در  از نوع

[ 8]لین و همکاران یکی از پارامترها در هر لحظه از زمان می باشد. 
برای پایش و تشخیص الگوی بردار پشتیبان روشی را بر پایه ماشین 

اتورگرسیو ارائه نمودند. سپس، آن ها  تغییرات در میانگین یک فرآیند
نشان دادند که روش آن ها نسبت به استفاده از شبکه های عصبی در 
تشخیص الگوهای تغییرات برتری دارد. تحقیقات صورت گرفته قبلی 
در تشخیص الگوی تغییرات در فرآیندهای خودهمبسته بر اساس این 

د ثابت می باشد. فرض قرار داشتند که میزان خود همبستگی در فرآین
برای فرآیندهای  شبکه عصبی[ روشی را بر پایه 9]وانگ و زو 

اتورگرسیو ارائه نمودند که توانایی تشخیص الگوی تغییرات و همچنین 

 [10]تورنگ و هوانگ میزان خود همبستگی را نیز دارا می باشد. 
برای تشخیص الگوهای همزمان  بردار پشتیبانروشی را بر پایه ماشین 

اتورگرسیو ارائه نمودند.  در فرآیندهای چند متغیره با مدل سری زمانی
آن ها خاطر نشان نمودند که روش آن ها برای تشخیص همزمان یک 

 روند پله ای و تدریجی مناسب است.
بر اساس اطالعات مولفین، تمامی تحقیقات صورت گرفته در 

نترل که در آن ها مشاهدات خودهمبسته تشخیص الگوی نمودارهای ک
می باشند، محدود به مدل سری زمانی اتورگرسیو می باشد. اگرچه این 
مدل برای مدلسازی خود همبستگی در فرآیندهای صنعتی مفید می 
باشد، ولی در فرآیندهای مالی اغلب مدل های سری زمانی پیچیده 

مدل های سری زمانی تری مورد نیاز می باشد. به عنوان مثال، یکی از 
می باشد. بررسی ها  GARCHپرکاربرد در فرآیندهای مالی، مدل 

نشان دهنده کاهش توانایی روشهای ارائه شده برای مدل سری زمانی 
GARCH  می باشد. از این رو در این مقاله، روشی بر پایه ماشین بردار

پشتیبان برای تشخیص الگوی تغییرات در نمودارهای کنترل 
 ارائه شده است. GARCHهای مالی با مدل سری زمانی فرآیند

روش پیشنهادی شامل دو مرحله نمودار کنترل و تشخیص الگو 
می باشد. در مرحله اول، یک ماشین بردار پشتیبان برای کنترل فرآیند 
طراحی می شود. خروجی این ماشین بردار پشتیبان شامل تحت 

اشد. از این ماشین بردار کنترل یا خارج از کنترل بودن فرآیند می ب
پشتیبان برای پایش فرآیند استفاده می شود. در واقع کنترل فرآیند در 
مرحله اول تا زمانی ادامه می یابد که ماشین بردار پشتیبان نشان 
دهنده تحت کنترل بودن فرآیند می باشد. در اولین زمانی که ماشین 

شان دهد، مرحله اول بردار پشتیبان، خارج از کنترل بودن فرآیند را ن
به پایان می رسد و به مرحله دوم منتقل می شویم. در مرحله دوم یک 
ماشین بردار پشتیبان چند سطحی برای تشخیص الگوی تغییر در 

 فرآیند خارج از کنترل طراحی می شود.
در ادامه، ساختار مقاله به این صورت می باشد که در بخش بعدی 

توضیح داده  GARCHدل سری زمانی مسئله مورد بررسی به همراه م
خواهد شد. سپس، در بخش سوم، توضیحات مختصری پیرامون اصول 
ماشین بردار پشتیبان ارائه می شود. روش پیشنهادی تشخیص الگو در 
بخش چهارم تشریح خواهد شد. در بخش پنجم، عملکرد روش 
پیشنهادی در قالب یک مثال عددی و با استفاده از مطالعات شبیه 

و درصد تشخیص درست ارزیابی  ARLازی بر اساس معیارهای س
خواهد شد. کاربرد روش پیشنهادی در فرآیندهای مالی، برای تشخیص 
الگو در نرخ تبادل ارزی دالر به ریال در بخش ششم توضیح داده 

 خواهد شد. نتایج تحقیقات در بخش پایانی ارائه خواهد شد.



 

 

 تعریف مسئله -2
ایجاد تغییرات در فرآیندهای مالی و کاهش فاصله زمانی بین 

تشخیص این تغییرات به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب یکی از مسایل 
اساسی در اقتصاد می باشد. برای این منظور روش های مختلفی ارائه 
شده است. در سال های اخیر، نمودارهای کنترل به عنوان یکی از 

ه منظور پایش سایر ابزارهای توانمند در پایش فرآیندهای صنعتی، ب
فرآیندها در حوزه های مختلف از جمله بهداشت و درمان و فرآیندهای 
مالی توسعه داده شده است. بنابراین در این روش ها به منظور پایش 
فرآیندهای مالی، با نمودارهای کنترل با ویژگی های فرآیندهای مالی 

مالی، هماهنگ شده است. یکی از مهمترین ویژگی های فرآیندهای 
لزوم استفاده از مدل های سری زمانی پیچیده تر برای مدل سازی این 
فرآیندها می باشد. یکی از پرکاربردترین مدل های سری زمانی مورد 

می  GARCHاستفاده در تعریف فرآیندهای مالی، مدل سری زمانی 
 باشد.

را برای تعریف تغییرات در حالت  ARCH[ مدل 11انگل ]
[ مدل 12ئه نمود. سپس، انگل و بولرسلوف ]واریانس شرطی ارا

GARCH  را به عنوان تعمیم متداول مدل هایAR  بهARMA 
( تعریف شده 1به صورت رابطه ) GACH(p,q)توسعه داده اند. مدل 

 است.
(1) ,

t t t
x h  

tکه در آن 
  باقیمانده مدل می باشد وt

h ( 2به صورت رابطه ) برای
1,2,...,t m .های تعریف می شود 

(2) 2

1 1

.
q p

t i t i j t j

i j

h h    
 

     

ر این مقاله، فرض شده است که باقیمانده ها به صورت مستقل د
دارای توزیع یکسان نرمال استاندارد می باشد. 

 1 1, , , , , ,
T

q p
    θ  .بردار پارامترهای مدل می باشد

,0همچنین، محدودیت های مدل به صورت  0, 0
i j

      و

1 1

1
q p

i j

i j

 
 

    می باشند. داده های مالی در اغلب موارد به

قابل تعریف هستند. نرم افزارهای  GARCHخوبی توسط مدل 
وجود دارد که از  GARCHمختلفی برای تخمین پارامترهای مدل 

 اشاره نمود. Rو  MATLABجمله آن ها می توان به نرم افزارهای 
نمودارهای کنترل متعددی برای پایش فرآیندهای مالی با مدل 

ن، ارائه شده است. ولی بر اساس اطالعات مولفی GARCHسری زمانی 
ارائه  GARCHتاکنون روشی برای تشخیص الگو در نمودارهای کنترل 

نشده است. در تحقیقات پیشین، روش هایی که برای تشخیص الگو در 

نمودارهای کنترل سری زمانی ارائه شده است برای فرآیند اتورگرسیو 
می باشد. براساس بررسی های صورت گرفته، توانایی این روش ها در 

کاهش  GARCHفرآیندهای با مدل سری زمانی  تشخیص الگوهای
می یابد. از این رو، در بخش بعدی، روشی بر اساس ماشین بردار 

 پشتیبان برای تشخیص الگوهای خارج از کنترل ارائه می شود.
الگوهای در نظر گرفته شده در این روش شامل یک الگوی تحت 

دهای در رون 1کنترل و هفت الگوی خارج از کنترل می باشد. شکل 
نمونه از داده های تصادفی تولید شده  9نظر گرفته شده برای میانگین 

در هر الگو را نشان می دهد. این الگوها به ترتیب، الگوی بدون تغییر، 
تغییر پله ای افزایشی و کاهشی، تغییر تدریجی افزایشی و کاهشی، 
تغییرات سیکلی به صورت سینوسی و متوالی و در پایان تغییرات 

 امنظم می باشند.ن

  
 تغییر پله ای افزایشی الگوی بدون تغییر

  
 تغییر تدریجی افزایشی تغییر پله ای کاهشی

  
 تغییر سیکلی سینوسی تغییر تدریجی کاهشی

  
 تغییرات نامنظم تغییر سیکلی متوالی

 تشخیص الگو(: روندهای در نظر گرفته شده برای 1شكل )



 

   
 
 

 ماشین بردار پشتیبان -3
ماشین بردار پشتیبان یک روش نسبتا جدید در یادگیری ماشین 
 ومی باشد که بر پایه نظریه یادگیری آماری می باشد. این روش که جز

دسته یادگیری های با نظارت محسوب می شود، به عنوان یکی از 
روش های توانمند در دسته بندی نیز شناخته می شود. رویه اصلی در 
این روش، شامل دو فاز اصلی آموزش و کاربرد می شود. در فاز آموزش، 

مشاهدات، به دنبال یافتن خطی برای ایجاد  1ماشین بر اساس ویژگی
ته از مشاهدات می باشد به نحوی که خط به دست تفاوت بین دو دس

آمده دارای بیشترین حاشیه اطمینان باشد. این خط می تواند به 
صورت های ساده خط مستقیم و یا از توان های دوم، سوم و مراتب 
باالتر و یا حتی توابع کرنل پیچیده به دست آمده باشد. استفاده از 

دسته بندی داده ها با ویژگی  توابع پیچیده می تواند در شناسایی و
 های پیچیده و ابعاد مختلف پیچیدگی بسیار مفید باشد. از مزایای

بردار پشتیبان، یافتن ابرصفحه بهینه سراسری می باشد. این  ماشین
در این روش جلوگیری نماید.  2موضوع می تواند از بیش برازش

 ن در مرجعمطالعات تکمیلی در مورد ماشین بردار پشتیبان را می توا
مشاهده نمود. با اینحال خالصه ای از روابط بکار رفته در این  [13]

 .شودروش در ادامه ارائه می 
 تابع تصمیم و یا ابرصفحه ای که توسط ماشین بردار پشتیبان

است  ، در واقع شامل مجموعه ای از بردارهای پشتیبانشودتعیین می 
ه است. مجموعه داد انتخاب شده Xکه از مجموعه داده های آموزش 

های آموزش به صورت 
    , | , 1,1 , 1p

i i i i
x y x y i N      نمایش داده می شود

مقادیر خروجی مورد نظر می باشد. مجموعه داده ها می  iyکه در آن 
ر تقسیم بندی شوند. د -1+ و 1توانند به صورت خطی به دو دسته 

ن بهترین حالت ممکن، داده ها بدون خطا و با بیشترین فاصله بی
 نزدیک ترین بردارهای پشتیبان تقسیم بندی خواهند شد.

مجموعه ای از  در حالت کلی، هر ابرصفحه می تواند به صورت
که در رابطه  xنقاط  . 0w x b   .صدق می کند نوشته شودw  و

b  حه که بیشترین فاصله بین ابرصف شوندمی بایست به نحوی تعیین
 یجاد شود.که داده ها را از هم جدا می کنند ا (3در رابطه ) های موازی

(3) . 1

. 1

w x b

w x b

 
  

 

حداکثر کردن این فاصله به صورت هندسی معادل حداقل کردن 
ینه مسئله به می باشد. بنابراین به طور کلی می توان wنرم بردار 

 نوشت. (4سازی را به صورت رابطه )
                                                           

1 Feature 
2 Overfitting 

(4) 
 

min

. .

. 1 1, ,
i i

w

s t

y w x b i N   

 

 3در حالت های غیرخطی، ابتدا داده ها بوسیله یک تابع کرنل
:غیرخطی به ابعاد باالتر  p H  منتقل می شوند. تابع کرنل به

نحوی ساخته می شود که      , .
i j i j

K x x x x   توابع کرنل .
ام، تابع  dمتداول برای این منظور به صورت توابع چند جمله ای مرتبه 

 می باشد. (7( تا )5)و تابع سیگموئید به ترتیب در روابط  4پایه رادیال
(5)    , . 1

d

i j i j
K x x x x   

(6)    2
, exp .

i j i j
K x x x x 

 (7)    , tanh .
i j i j

K x x kx x  

,که در آن   ,d k  و  پارامترهای تابع کرنل می باشند. به
خاب منظور بهبود عملکرد این روش، تابع کرنل مناسب می بایست انت

یم شود و همچنین در صورت نیاز می توان پارامترهای تابع را تنظ
+ و 1نمود. رویه بیان شده برای دسته بندی مشاهدات به کالس های 

سته دبه  ن دوم، ما نیازمی باشد. درحالیکه در ماشین بردار پشتیبا -1
 حالت کالس الگوهای خارج از کنترل داریم. بنابراین، تعمیم 7بندی 

ت دو کالسه به حالت های چند کالسی مورد نیاز می باشد. توضیحا
کامل در خصوص ماشین بردار پشتیبان چند کالسه توسط وستون و 

 ارائه شده است. [14] واتکینز

 روش پیشنهادی -4
ظور استفاده از ماشین بردار پشتیبان نیاز به در این بخش به من

تعریف ساختار مشاهدات ورودی به ماشین می باشد. برای این منظور 
بردار  1 mw x x  شاملm  مشاهده متوالی، همانند الگوهای

ایجاد می شود. هر زمان که یک مشاهده جدید به  1 ارائه شده در شکل
و اولین مشاهده در  شوددست آمد، به انتهای بردار ورودی اضافه می 

. بنابراین، طول دسته مشاهدات ورودی به ماشین شودبردار حذف می 
ثابت می باشد. بررسی ها نشان دهنده تاثیر طول دسته مشاهدات بر 

. با اینحال [8] می باشد 1در فاز  روی متوسط طول دنباله تحت کنترل
کاربردهای عملی روش پیشنهادی  این مقاله بر اساس نتیجه ای که در

نشان می دهد که  ،بر روی داده های واقعی به دست آمده است
براساس ویژگی های داده های مالیافزایش طول دسته مشاهدات در 

یص کاربردهای عملی باعث کاهش عملکرد روش پیشنهادی در تشخ
                                                           

3 Kernel 
4 Radial Basis Function (RBF) 



 

 

علت این  به عقیده نگارندگان، الگوهای خارج از کنترل خواهد شد.
خاصیت تغییرات متنوع، عوامل موثر بسیار زیاد و  ممکن است، موضوع

باشد. بنابراین، در ر عدم توانایی توقف فرآیندهای مالی پس از هشدا
روش پیشنهادی توصیه می شود طول دسته مناسب، بر اساس سعی و 

ناسب برای فرآیند مالی مورد بررسی و مطالعات شبیه خطا و مقدار م
. این مقدار مناسب در این تحقیق شودسازی به صورت همزمان تعیین 

 به دست آمده است. 8برابر طول دسته 
روش پیشنهادی در این بخش، شامل دو فاز کنترل و تشخیص 
الگو می باشد. در فاز اول، یک ماشین بردار پشتیبان برای کنترل 

. خروجی این ماشین بردار پشتیبان شامل شودیند طراحی می فرآ
( بودن فرآیند می باشد. از این -1+( یا خارج از کنترل )1تحت کنترل )

ماشین بردار پشتیبان برای پایش فرآیند استفاده می شود. در واقع 
کنترل فرآیند در فاز اول تا زمانی ادامه می یابد که ماشین بردار 

 نده تحت کنترل بودن فرآیند می باشد.پشتیبان نشان ده
برای آموزش ماشین بردار پشتیبان در فاز اول، ابتدا می بایست 
پارامترهای فرآیند مورد بررسی تخمین زده شود. سپس، مشاهدات 

و روش شبیه  2مورد نیاز بر اساس الگوهای تعریف شده در بخش 
بردار هر کدام  500سازی مونت کارلو تولید شود. برای این منظور ابتدا 

 GARCH( از مدل سری زمانی txمشاهده تحت کنترل ) 8شامل 
( تولید می شود. سپس، برای هر یک از الگوهای خارج از 1در رابطه )

بردار  450تعداد  2 کنترل ارائه شده در بخش 1 mw y y  
tل به صورت مشاهده خارج از کنتر 8هر کدام شامل  t ty x d  

در هر یک از الگوهای در نظر گرفته  tdتولید می شود. روش تولید 
می باشد. بنابراین، طول دسته داده های  (1جدول )شده به صورت 

بردار  3150بردار مشاهدات تحت کنترل و  500آموزش فاز یک شامل 
مشاهدات خارج از کنترل می باشد. این تعداد بر اساس سعی و خطا و 
تاثیر افزایش و کاهش تعداد مشاهدات در کیفیت خروجی ماشین برای 

 مسایل مختلف قابل تنظیم می باشد.
 برای الگوهای خارج از کنترل td(: نحوه تولید 1) جدول

 پله ای هایالگو
 )افزایش و کاهش(

*td u s 
0u  قبل از تغییر 
1u  بعد از تغییر 

s اندازه تغییر 
 تدریجی هایالگو

 )افزایش و کاهش(
*td d t 

d ضریب روند 

 سیکلیالگوی 
 سینوسی

 *sin 2 /td a t  
a دامنه سیکل 
  8دوره سیکل برابر 

 سیکلی الگوی
متوالی

 

 * 1
t

td g  
g دامنه سیکل 

 الگوی تغییرات
 نامنظم

 * 1
h

td r  
r اندازه تغییر 

0h   اگرp rp 
1h   اگرp rp 

p یک عدد تصادفی بین صفر و یک 
rp نرخ وقوع عنصر خارج از کنترل 

 
پس از آموزش ماشین بردار پشتیبان در فاز یک، از ماشین بردار 
پشتیبان طراحی شده به منظور پایش مشاهدات فرآیند استفاده می 

خارج از کنترل بودن  ،. در اولین زمانی که ماشین بردار پشتیبانشود
فرآیند را نشان دهد، فاز اول به پایان می رسد و به فاز دوم منتقل می 

ز دوم یک ماشین بردار پشتیبان چند سطحی برای شویم. در فا
. برای شودتشخیص الگوی تغییر در فرآیند خارج از کنترل طراحی می 

بردار خارج از  450، تعداد 2آموزش ماشین بردار پشتیبان در فاز 
و بر اساس شبه کد  2 الگوی ارائه شده در بخش 7کنترل بر اساس 

. الزم به ذکر است که با هدف تولید شده است (2)ارائه شده در شکل 
بهبود عملکرد روش پیشنهادی در تشخیص الگوهای تغییرات در 

مشاهده جدید به مجموعه  4فرآیند، پس از دریافت هشدار، تعداد 
 .شودمشاهدات اضافه می 

While (w   is in-control based on SVM I) 
a. Generate t t ty x d   

b. Update  7t tw y y   

end while 
For 4 new samples 

c. Generate t t ty x d   

d. Update  7t tw y y   

end for 

 

  (: شبه کد پیشنهادی برای تولید الگوهای خارج از کنترل2شكل )
 

در بخش بعدی عملکرد روش پیشنهادی در قالب یک مثال عددی 
و با استفاده از مطالعات شبیه سازی بر اساس معیار متوسط طول 

روش  (3). شکل شوددنباله و درصد تشخیص صحیح ارزیابی می 
 پیشنهادی را در قالب نمودار روند نشان می دهد.



 

   
 
 

یلام دنیآرف  نیمخت
لدم یاهرتماراپ

 یزاس هیبش
ولراک تنوم
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 رادرب لیکشت
تادهاشم

دنیآرف شیاپ
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 تحت
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  روش پیشنهادی برای تشخیص الگو (: فلوچارت3شكل )

 مطالعات شبیه سازی -5
در این بخش، روش پیشنهادی با استفاده از مطالعات شبیه سازی مورد 
ارزیابی قرار می گیرد. بدون از دست دادن عمومیت روش، این 

با پارامترهای  GARCH(1,1)مطالعات بر روی مدل سری زمانی 
(ω, α, β) مشابه  (000971/0، 173766/0، 825511/0) برابر با

پارامترهای تخمین زده شده در مطالعه موردی، انجام پذیرفته است. 
هدف از این انتخاب مقایسه نتایج بدست آمده از این بخش با داده های 
واقعی در بخش بعدی می باشد. به منظور استفاده از ماشین بردار 

یان شد، با توجه به ویژگی های پشتیبان، همانگونه که در فصل قبلی ب
تعیین شده است.  8فرآیندهای مالی، اندازه طول دسته مشاهدات برابر 

بردار تحت  500همچنین برای آموزش ماشین بردار پشتیبان اول، 

مشاهده تحت کنترل با پارامترهای عنوان  8کنترل که هر کدام شامل 
خارج از کنترل به  شده می باشد تولید شده است. برای تولید بردارهای

منظور آموزش ماشین بردار پشتیبان در هر دو فاز، از روابط ارائه شده 
استفاده  (2)و مقدار پارامترهای ارائه شده در جدول  (1جدول )در 

( به صورت 2هر یک از پارامترهای ارائه شده در جدول ) شده است.
پارامتر ، مقدار می باشد. مقدار اول، کمترین سطح  3یک بردار شامل 

مقدار دوم، گام های افزایش پارامتر و مقدار سوم، بیشترین سطح 
 پارامتر می باشند.

 (: مقدار پارامترهای تغییر در الگوهای خارج از کنترل2) جدول

 پارامترهای تغییر الگوی تغییرات
)=s تغییر پله ای افزایشی 0/1 : 25/0 : 0/3 ) 

)=s تغییر پله ای کاهشی 0/3- : 25/0 : 1- ) 

)=d تغییر تدریجی افزایشی 10/0 : 02/0 : 26/0 ) 

)=d تغییر تدریجی کاهشی 26/0- : 02/0 : 10/0- ) 

)=a تغییر سیکلی سینوسی 0/1 : 25/0 : 0/3 ) 

)=g تغییر سیکلی متوالی 0/1 : 25/0 : 0/3 ) 

)=r تغییرات نامنظم 0/1 : 25/0 : 0/3 ) 

 
تایی یا  50مجموعه داده  9بر این اساس، برای هر یک از الگوها، 

بردار خارج از کنترل تولید شده است. در این  450عبارت دیگر به 
بخش، به منظور ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی، از مطالعات شبیه 

با  1سازی استفاده شده است. ابتدا، عملکرد ماشین بردار پشتیبان فاز 
( و 8استفاده از معیار دقت تشخیص داده های آموزش در رابطه )

 شده است. ارزیابی (0ARL) حت کنترلمتوسط طول دنباله ت

(8)  
3650

1
0

sgn

1
3650

i i

i

prd y

ACC 


 


 

مقدار پیش بینی شده با استفاده از ماشین  iprdدر این رابطه، 
مقدار کالسه بندی شده اولیه می باشد. برای  iyبردار پشتیبان و 

انتخاب تابع کرنل مناسب، روش پیشنهادی برای انواع مختلف توابع 
کرنل شامل تابع خطی، تابع مرتبه دوم، تابع چند جمله ای، تابع پایه 

نتایج  (3) رادیال و پرسپترون چند الیه ارزیابی شده است. جدول
 دهد.حاصل از این ارزیابی را نشان می 

 
 
 



 

 

درصد تشخیص درست و متوسط طول دنباله تحت کنترل (: 3) جدول
 برای توابع کرنل مختلف

 مرتبه دو خطی 
چند جمله 

 ای

پایه 
 رادیال

پرسپترون 
 چند الیه

0ACC 5552/0 9637/0 9752/0 9687/0 5542/0 

0ARL 1100/7 3187/90 9752/40 641/51 3581/2 

 
مشاهده می شود، توابع کرنل خطی و  2 همانگونه که جدول

پرسپترون چند الیه عملکرد بسیار ضعیفی دارند. از این رو این توابع از 
. در ادامه، عملکرد ماشین بردار شوندادامه بررسی ها حذف می 

. شودپشتیبان فاز دوم در تشخیص الگوهای خارج از کنترل ارزیابی می 
و  (ACC) ص درست الگوبرای این منظور از دو معیار درصد تشخی

استفاده شده است. این  (1ARL) متوسط طول دنباله خارج از کنترل
ارزیابی به ازای توابع کرنل مرتبه دوم، چند جمله ای و پایه رادیال 
صورت گرفته است. در هر یک از این توابع، پس از آموزش ماشین بردار 
پشتیبان، فرآیند به وضعیت های خارج از کنترل انتقال داده شده 

یین، متوسط و است. برای هر یک از الگوهای تغییر سه وضعیت، حد پا
حد باالی تغییر در نظر گرفته شده است. سپس، معیارهای متوسط 

است. نتایج حاصل از  شدهطول دنباله و درصد تشخیص درست ارزیابی 
نشان داده شده است. در پایان میانگین  (4) این بررسی در جدول

متوسط طول دنباله خارج از کنترل و درصد تشخیص درست برای هر 
 جدول گزارش شده است. این وابع در ردیف انتهایییک از این ت

 

 درصد تشخیص درست و متوسط طول دنباله خارج از کنترل برای توابع کرنل مختلف(: 4) جدول
 پایه رادیال چند جمله ای مرتبه دو تابع کرنل

 1ARL ACC 1ARL ACC 1ARL ACC مقدار پارامتر الگوی تغییر

 افزایش
 پله ای

1+ 7837/2 8489/0 6212/2 8059/0 5580/2 7324/0 

2+ 1271/2 9311/0 2954/2 8870/0 0493/2 8572/0 

3+ 0164/2 9486/0 2851/2 9003/0 9833/1 8726/0 

 کاهش
 پله ای

1- 7210/2 8661/0 5314/2 8017/0 4828/2 7615/0 

2- 1163/2 9508/0 2105/2 8954/0 0386/2 8841/0 

3- 0205/2 9608/0 1905/2 9066/0 9794/1 8933/0 

افزایش 
 تدریجی

1/0+ 9733/5 4914/0 3303/5 5257/0 6218/5 6476/0 

18/0+ 5673/4 5716/0 1516/4 5971/0 3299/4 7108/0 

26/0+ 9018/3 6000/0 5646/3 6308/0 6953/3 7280/0 

 کاهش تدریجی

1/0- 8152/5 5144/0 1435/5 5594/0 3618/5 6427/0 

18/0- 4630/4 5814/0 0432/4 6206/0 1685/4 7028/0 

26/0- 8240/3 6069/0 5030/3 6504/0 5654/3 7175/0 

سیکلی 
 سینوسی

1+ 0367/4 7265/0 0923/3 6551/0 3107/3 7128/0 

2+ 3552/2 7685/0 3552/2 7662/0 1947/2 7831/0 

3+ 0919/2 7579/0 2887/2 7678/0 0290/2 7782/0 

 سیکلی متوالی

1+ 7675/3 8462/0 0774/3 7675/0 8166/2 8152/0 

2+ 3089/2 9394/0 3103/2 8764/0 0832/2 9152/0 

3+ 0649/2 9521/0 2209/2 8915/0 9883/1 9180/0 

 نامنظم

1+ 6627/3 3238/0 8530/2 3221/0 8085/2 4173/0 

2+ 2528/2 4323/0 3226/2 4492/0 0779/2 5168/0 

3+ 0448/2 4943/0 2644/2 4904/0 9873/1 5453/0 

 7406/0 9110/2 7030/0 9835/2 7197/0 1863/3 میانگین معیار

 
می توان نتیجه گرفت که  (4س نتایج به دست آمده در جدول )بر اسا

عملکرد  2توابع کرنل ارائه شده برای ماشین بردار پشتیبان در فاز 
تقریبا یکسانی دارند. از سوی دیگر و با توجه به اینکه تابع کرنل مرتبه 
دوم از عملکرد بهتری در معیار متوسط طول دنباله تحت کنترل 

برای تحلیل های  برخوردار است، این تابع به عنوان تابع کرنل مناسب
 مثال واقعی مناسب تر می باشد.



 

   
 
 

 نرخ تبادل ارزی دالر به ریال -6
با توجه به اینکه نرخ مبادالت ارزی یکی از شاخص های کالن 
اقتصادی می باشد، تغییر در روند تغییرات تصادفی نرخ ارز، می تواند 
مقدمه ای برای تغییرات در دیگر بخش های اقتصادی باشد. به عبارت 

ر، در صورتی که تغییرات نرخ ارز خارج از کنترل باشد می تواند در دیگ
میزان صادرات و واردات کشورها و بسیاری از شاخص های دیگر 
اقتصادی تاثیر گذار باشد. در زمان های گذشته، کشورها با در اختیار 
داشتن کنترل بازار ارز، تغییرات نرخ مبادله ای آن را نیز در اختیار 

همین اواخر نیز برخی کشورهای دنیا از جمله کشور ما نیز  داشتند. تا
در دوره های زمانی مختلف با ثابت نگه داشتن نرخ ارز سعی داشت، 
کنترل اثرات آن را بر سایر بخش های دیگر در اختیار داشته باشد. اما 
امروزه، با توجه به شرایط حاکم بر دنیای اقتصاد، بسیاری از کشورها 

را به رژیم ارزی شناور کنترل شده تغییر داده اند.  رژیم ارزی خود
بدین معنا که مبادالت ارزی در بازار به صورت آزادانه اتفاق می افتد، 
ولی بانک های مرکزی کشورها برای کنترل بازار و کاهش نوسانات 
شدید در مواقعی اقدام به ورود به این بازار می نمایند. به عبارت دیگر، 

ز بیش از حد افزایش یابد اقدام به عرضه ارز می نمایند زمانی که نرخ ار
و در زمان کاهش قیمت، مازاد ارز موجود در بازار را خریداری می 

شناسایی به هنگام الگوی تغییرات در این شاخص می نمایند. بنابراین، 
تواند به تصمیم گیران کمک نماید. اگر این تغییرات با تصمیمات 

 تواند به ثبات اقتصادی منجر شود. مناسب همراه باشند، می
در این بخش، روش پیشنهادی به منظور تشخیص الگوهای 
تغییرات در نرخ تبادل ارزی دالر به ریال به کار می رود. داده های 

سال بین سال  10داده برای مدت بیش از  3280شامل مورد بررسی 
ت را ( روند زمانی این مشاهدا4شکل ) می باشد. 1395تا  1384های 

 نشان می دهد.

 

 

  روند تغییرات زمانی نرخ تبادل ارزی دالر به ریال(: 4شكل )
معموال در تحلیل های اقتصادی مشاهدات به لگاریتم بازده روزانه 

مشاهده  tz( تغییر فرم داده می شوند. در این رابطه اگر 8در رابطه )
 لگاریتم طبیعی بازده روزانه می باشد. txام باشد،  tروز 
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دلیل این تغییر فرم، ایجاد پایداری در مشاهدات جدید می باشد. 
 ( روند زمانی لگاریتم بازده روزانه را نشان می دهد.5شکل )

 

 

  روزانهروند تغییرات زمانی لگاریتم بازده (: 5شكل )
تحلیل های آماری که در اینجا گزارش نشده است، نشان می دهد 

پارامترهای گزارش شده در با  GARCH(1,1) مدل سری زمانیکه 
بخش شبیه سازی، به خوبی می تواند رفتار لگاریتم بازده روزانه نرخ 
تبادل ارزی دالر به ریال را تعریف نماید. الزم به ذکر است که 

تخمین زده شده  MATLABنرم افزار  استفاده ازپارامترهای مدل با 
ن مقادیر بردار پشتیبان با ای ماشین است. در ادامه، فاز آموزش

. اجرا می شودپارامترها و همانند روش بیان شده در بخش شبیه سازی 
در این بخش، به منظور استفاده از ماشین بردار پشتیبان، همانگونه که 
در فصل قبل بیان شد، با توجه به ویژگی های فرآیندهای مالی، اندازه 

ردار تعیین شده است. به عبارت دیگر، ب 8طول دسته مشاهدات برابر 
مشاهده اول فرآیند می باشد. بردارهای بعدی با اضافه  8اول شامل 

نمودن یک مشاهده جدید به بردار قبلی و حذف اولین مشاهده ایجاد 
 .شودمی 

به منظور آموزش ماشین بردار پشتیبان بر اساس نتایج به دست 
آمده در بخش شبیه سازی، از انواع مختلف توابع کرنل مرتبه دوم، 

ه ای و پایه رادیال استفاده می شود. پس از آموزش، ماشین چندجمل
، از این ماشین به منظور پایش فرآیند استفاده 1بردار پشتیبان در فاز 

می شود. پس از دریافت هر هشدار، همانند فلوچارت روش پیشنهادی، 
و از ماشین بردار  شودنمونه جدید به بردار مشاهدات اضافه می  4

نظور شناسایی الگوی تغییرات استفاده می شود. با پشتیبان دوم به م
توجه به احتمال وجود خطا در آموزش ماشین بردار پشتیبان، این 



 

 

مرتبه تکرار شده است. پس از اجرای این تکرارها میانگین  100فرآیند 
تعداد دفعات هشدار دریافت شده در هر تکرار به همراه میانگین تعداد 

 (5) وها در ردیف های بخش اول جدولدفعات تکرار هر یک از الگ
گزارش شده است. همچنین برای ارائه تحلیل های بهتر، در ردیف های 

در بیشتر از نیمی  هشدارها و الگوهایی که بخش دوم این جدول، تعداد
مشاهده خارج از به عنوان  ،تکرار( 100مرتبه از  51از تکرارها )حداقل 

ت، مشخص شده است. در با الگوی یکسان گزارش شده اس کنترل
که هشدارها و الگوهایی  ردیف های بخش سوم این جدول نیز، تعداد

مرتبه تکرار به صورت ثابت همواره به عنوان مشاهده  100در تمامی 
 ، نشان داده شده است.کنترل و با الگوی ثابت گزارش شدهخارج از 

 8نتایج برای نرخ تبادل ارزی با طول دسته برابر (: 5) جدول

 چند مرتبه دو تابع کرنل 
 ایجمله

پایه 
 رادیال

 بخش اول:
میانگین 

 تعداد دفعات

 92/446 34/442 29/363 هشدار

 78/21 06/92 67/61 افزایش پله ای

 55/13 34/75 3/35 کاهش پله ای

 32/42 18/105 89/45 افزایش تدریجی

 94/28 09/51 85/31 کاهش تدریجی

 8/87 17/51 27/107 نوسان سینوسی

 12/16 67/19 37/29 نوسان متوالی

 2/64 77/30 08/45 نامنظم

 21/172 06/17 86/6 سایر

 بخش دوم:
تعداد دفعات 
تکرار یکسان 
در بیش از 
نیمی از 
 تکرارها

 438 448 369 هشدار

 12 85 65 افزایش پله ای

 7 63 34 کاهش پله ای

 29 85 32 افزایش تدریجی

 17 25 28 تدریجیکاهش 

 101 43 117 نوسان سینوسی

 8 9 15 نوسان متوالی

 39 16 30 نامنظم

 177 0 1 سایر

 بخش سوم:
تعداد دفعات 
تکرار یکسان 
در تمامی 
 تکرارها

 174 32 146 هشدار

 7 8 29 افزایش پله ای

 1 3 20 کاهش پله ای

 9 4 8 افزایش تدریجی

 6 0 13 کاهش تدریجی

 37 12 57 نوسان سینوسی

 4 0 8 نوسان متوالی

 14 5 10 نامنظم

 96 0 1 سایر

 
 ،نتایج شبیه سازیند نشان می دهد که همان (5) نتایج جدول

دارای  به سه دلیل نتایج به دست آمده از تابع کرنل مرتبه دوم
که تعداد هشدارهای دریافت شده در اول اینبیشترین اعتبار می باشد. 

همانند روش شبیه سازی کمتر از سایر روش ها می باشد  ،روشاین 
)حداقل تعداد هشدار اشتباه در مقایسه با سایر روش ها(. دلیل دوم 
اینکه در مقایسه با تابع کرنل پایه رادیال دارای اعتبار بیشتری در نتایج 

می باشد. همچنین، در مقایسه با تابع کرنل چند جمله ای دارای  50%
می باشد. بنابراین، نتایج تابع کرنل  %100یشتری در نتایج اعتبار ب

مرتبه دوم قابل قبول می باشد و در تحلیل های بازار می تواند در کنار 
هشدارهای نمودارهای کنترل به عنوان ابزار کمکی مورد استفاده قرار 
گیرد. برای نشان دادن مشکل افزایش طول دسته در فرآیندهای مالی، 

انجام شده است و نتایج به دست  16با طول دسته برابر  محاسبات فوق
 گزارش شده است. (6)آمده در جدول 

 16خ تبادل ارزی با طول دسته برابر نتایج برای نر(: 6) جدول

 چند مرتبه دو تابع کرنل 
 ایجمله

پایه 
 رادیال

 بخش اول:
میانگین 

 تعداد دفعات

 5 78/570 11/608 هشدار

 13/0 03/79 67/116 افزایش پله ای

 22/0 56/64 25/72 کاهش پله ای

 47/1 53/93 96/105 افزایش تدریجی

 6/1 99/62 53/73 کاهش تدریجی

 82/2 32/64 15/94 نوسان سینوسی

 05/0 99/26 6/34 نوسان متوالی

 4/0 46/57 48/64 نامنظم

 69/1070 9/121 47/46 سایر

 بخش دوم:
تعداد دفعات 

یکسان تکرار 
در بیش از 
نیمی از 
 تکرارها

 1076 527 579 هشدار

 0 31 175 افزایش پله ای

 0 28 61 کاهش پله ای

 0 38 57 افزایش تدریجی

 1 14 34 کاهش تدریجی

 2 11 63 نوسان سینوسی

 0 0 5 نوسان متوالی

 0 8 25 نامنظم

 1071 81 4 سایر

 بخش سوم:
تعداد دفعات 
تکرار یکسان 
در تمامی 
 تکرارها

 738 5 72 هشدار

 0 2 28 افزایش پله ای

 0 0 9 کاهش پله ای

 0 0 10 افزایش تدریجی

 1 0 8 کاهش تدریجی

 1 0 10 نوسان سینوسی

 0 0 1 نوسان متوالی

 0 0 4 نامنظم

 736 3 2 سایر



 

   
 
 

ی نشان می دهد که با افزایش طول دسته کارای (6) نتایج جدول
 روش های تشخیص الگو کاهش می یابد. دلیل این موضوع می تواند

یاد پیچیدگی زیاد در فرآیندهای مالی باشد که در طول دسته های ز
 .شودمی باعث ایجاد الگوهای ناهمگون و پیچیده 

 بندیو جمع نتیجه -7
 هایبا توجه به اهمیت تصمیم گیری در اقتصاد و توانایی نمودار

ر درل، کنترل به عنوان ابزاری برای شناسایی وضعیت های خارج از کنت
دهای رآینفسال های اخیر، تحقیقاتی پیرامون کاربرد این ابزار در حوزه 

ل، یکی دیگر از نقاط ضعف نمودارهای کنترمالی صورت گرفته است. 
نترل کاطالعات تکمیلی در ارتباط با وضعیت های خارج از عدم ارائه 

ی برا می باشد. با هدف رفع این مشکل، روش هایی بر پایه داده کاوی
ا تشخیص الگوهای خارج از کنترل ارائه شده است. ولی این روش ه

د. این در باشمی  اتورگرسیومحدود به مشاهدات مدل سری زمانی 
لی مورد استفاده در فرآیندهای ما حالیست که مدل های سری زمانی

 بسیار پیچیده تر از فرآیندهای صنعتی می باشند.
 بر طبق بررسی های انجام شده، تاکنون تحقیقی برای شناسایی

ئه ارا GARCHالگوی تغییرات در فرآیندهای مالی با مدل سری زمانی 
 بانتیار پشروشی بر پایه ماشین برد از این رو در این مقاله،نشده است. 

انی برای تشخیص الگوی تغییرات در فرآیندهای مالی با مدل سری زم
GARCH  ارائه شده است. عملکرد روش پیشنهادی با استفاده از

 نایینتایج نشان دهنده توا  .مطالعات شبیه سازی ارزیابی شده است
روش برای تشخیص درست الگوهای خارج از کنترل  است. نتایج 

خ بر روی داده های واقعی نر ،پیشنهادیبررسی های دقیق تر روش 
ن تبادل ارزی دالر به ریال نشان داد که تفاوت های کاربردی بی

 طول فرآیندهای صنعتی و مالی وجود دارد. به عنوان مثال زمانی که
 روش دنباله مشاهدات در فرآیندهای صنعتی افزایش می یابد، عملکرد

 دهاین موضوع در فرآینهای پیشنهادی بهبود می یابد. در حالیکه ای
رات مالی درست نمی باشد. دلیل این موضوع می تواند پیچیدگی تغیی

 ده ازستفادر فرآیندهای مالی باشد. از این رو توصیه می شود که برای ا
د این روش ها در فرآیندهای مالی پارامترهای مناسب فرآیند مور

 برای اسبسته مناستفاده قرار گیرد. در پایان این بررسی، اندازه طول د
  نهادیمرتبه فرآیند پیش 100. نتایج تکرار شدمشاهدات واقعی تعیین 

یر پذ تکرار ینتایج ،نشان داد که روش پیشنهادی با درصد قابل قبولی
ئل مسا به همراه دارد. این موضوع کاربردی بودن روش پیشنهادی را در

 نشان می دهد. واقعی

 مراجع -8
[1] Ingersoll, J.E. Theory of financial decision making. 

Vol. 3. Rowman & Littlefield, 1987. 

[2] Hoerl, R.W., Snee, R.D., “Post financial meltdown: 
What do the services industries need from us 
now?”, Applied Stochastic Models in Business and 
Industry, 25(5), 509-521, 2009. 

[3] Frisen, M., Financial Surveillance, John Wiley & 
Sons, 2008. 

[4] Montgomery, D.C., Introduction to Statistical 

Quality Control, 5th Edition, John Wiley & Sons, 
2005. 

[5] Hachicha, W., Ghorbel, A., “A survey of control-
chart pattern-recognition literature (1991–2010) 
based on a new conceptual classification scheme”, 
Computers & Industrial Engineering, 63(1), 204-
222, 2012. 

[6] Guh, R.S., “Real-time recognition of control chart 
patterns in autocorrelated processes using a 
learning vector quantization network-based 
approach”, International Journal of Production 
Research, 46(14), 3959-3991, 2008. 

[7] Wu, B., Yu, J.B., “A neural network ensemble 
model for on-line monitoring of process mean and 
variance shifts in correlated processes”, Expert 
Systems with Applications, 37(6), 4058-4065, 
2010. 

[8] Lin, S.Y., Guh, R.S., Shiue, Y.R., “Effective 
recognition of control chart patterns in 
autocorrelated data using a support vector machine 
based approach”, Computers & Industrial 
Engineering, 61(4), 1123-1134, 2011. 

[9] Yang, W.A., Zhou, W., “Autoregressive 
coefficient-invariant control chart pattern 
recognition in autocorrelated manufacturing 
processes using neural network ensemble” Journal 
of Intelligent Manufacturing, 26(6), 1161-1180, 
2015. 

[10] Torng, C.C., Hwang, C.H., “Recognition of 
Concurrent Control Chart Patterns in 
Autocorrelated Processes Using Support Vector 
Machine”, Proceedings of Engineering and 
Technology Innovation, Vol. 3, 22-24, 2016. 

[11] Engle, R.F., “Autoregressive conditional 
heteroscedasticity with estimates of the variance of 
UK inflation”, Econometrica, 50(4), 987-1008, 
1982. 

[12] Engle, R.F., Bollerslev, T., “Modeling the 
persistence of conditional variances”, Econometric 
Reviews, 5(1), 1-50, 1986. 

[13] Vapnik, V.N., The Nature of Statistical Learning 

Theory, 2nd Edition, New York, Springer, 1999. 
[14] Weston, J., Watkins, C., “Multi-class support 

vector machines”, Technical report, Department of 
Computer Science, Royal Holloway University of 
London, England, UK, 1998. 

 


