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چکیده
سرمایه گذاری یک موضوع بسیار مهم و ارزنده در اقتصاد یک کشور مالحظه میشود ،زیرا که سرمایه گذاری یکی از عوامل تحقق
توسعه اقتصادی عنوان میشود .اهمیت انتخاب بهینه از از گزینه های سرمایه گذاری یک مسئله پیچیده است که می توان با بکارگیری
هوش مصنوعی به نتایج بهینه ای دست یافت در این پژوهش ما با استفاده از الگوریتم ژنتیک به بهینه سازی سرمایه گذاری در ایران
پرداخته ایم که نتایج نشان داد الگوریتم فراابتکاری ژنتیک می تواند در انتخاب موقعیت های سرمایه گذاری با داشتن محدودیت ها
در قالب معیار دقیق عمل کند ،این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی می باشد.
کلمات کلیدی  :بهینه سازی ،سرمایه گذاری ،الگوریتم ژنتیک

 1و * -نويسنده مسئول :درجه علمي ،مقطع تحصیلی و رشته تخصصي ،دانشکده و دانشگاه محل تحصیل نويسنده اول
( ،11 pt. B Nazaninراست چين)
 1و * -نويسنده مسئول :درجه علمي ،مقطع تحصیلی و رشته تخصصي ،دانشکده و دانشگاه محل تحصیل نويسنده اول
( ،11 pt. B Nazaninراست چين)
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 -1مقدمه
هنر سرمایه گذاری با ریسک و بازده تعریف می شود .سرمایه گذاری به معنی قبول یک مقدار ریسک بهه ازای یهک بهازده مهورد انتظهار
است.برای هر فرد قبل از ورود به بازار سهام این نکته کامالً مهم است تا انواع مختلف ریسک و مخاطره را شناخته و آنها را اندازه گیهری
کند.همچنانکه که خواهیم دید برخی از این ریسک و بازده ها دارای تنوع هستند و برخی دیگر به این گونه نیسهتند.مطمئن شهوید کهه
شما آماده پرداخت برای رسیک اضافی هستید.
زمانیکه یک سرمایه گذار یک دارایی را خریداری میکند (سهام  ،اوراق قرضه  ،یک شرکت  ،اثر هنری و غیره ) ایهن داراییهها دارای یهک
بازده مورد انتظار هستند.برخی از سرمایه گذاران این بازده را بر حسب درصد مشخص میکنند در حالیکهه دیگهران امیدوارنهد کهه ایهن
بازده به صورت مثبت باشد.بازده مورد انتظار از نظر ریاضی به صورت درآمد +سرمایه پرداخت شده تعریهف مهی شود.سههام خها

کهه

عموماً در بخش تکنولوژی وجود دارند هیچ بازده (سود قابل تقسیم ) ندارند زیرا آنها تمامی سودها را در موسسهه سهرمایه گهذاری مهی
کنند .در مورد رشد این سهام بازده مورد انتظار شما همان سرمایه است .به خاطر داشته باشید که سرمایه گذاری هماننهد یهک خیابهان
دو طرفه است که بین سرمایه گذار و شرکتی که شما می خواهید در آن سرمایه گذاری کنید قرار گرفتهه اسهت .اگهر شهما سههام یهک
شرکت (یا اوراق قرضه آنها) را خریداری کنید  ،آنها به شما بابت این کار یک پاداش مناسب را می دهند که می توانیهد آن را ردر جهای
دیگر سرمایه گذاری کنید .بنابراین بازده مورد انتظار بابت سرمایه گذاری یک سرمایه گذار باعث ایجاد یک سطح ریسهک بهرای دارایهی
می شود.ریسک انواع مختلفی دارند که عبارتند از:
ریسک سیستماتیک:
این ریسکی است که نمی توانید آنرا متنوع کنید.زمانی که شما یک دارایی را خریداری می کنید عوامل متعهددی در پهی آن قهرار مهی
گیرند که می توانند بر بازده سرمایه گذاری (به صورت منفی یا مثبت )اثر بگذارند  :نرخ ریسک سرمایه گهذاری مجهدد ،مخهاطره بهازار ،
نرخ ریسک مبادله  ،و ریسک قدرت خرید (تورم )  .هیچ راهی برای اینکه در دوره نوسان بتوانید از یک سههام خها

محافظهت بکنیهد

وجود ندارد .لطفاً به این نکته توجه داشته باشید که اگر چه شما نمی توانید در برابر این مخاطرات حفاظتی داشته باشید ولهی راهههایی
وجود دارند که از انها دوری نمایید .یک را می تواند خرید یک بیمه با نرخ شناور است که از سهام هنگهام افهزایش منفهی در نهرخ بههره
بازار حمایت میکند.
مخاطره غیر سیستماتیک:
این نوع مخاطره را می توان با داشتن یک پرتفولیو از اوراق بهادار متنوع نمود .مخاطرات قابل متنوع شده عبارتند از :مخاطره شهرکت ،
مخاطره مالی  ،و مخاطره کشور  .برای مثال اگر شما  11111دالر داشته باشید و با آن سهام یک شهرکت خانهه سهازی را بخریهد شهما
ریسکتان را متنوع نکرده اید  .اگر کل سهام بازار ترقی کنند ولی بخش مسکن تنزل پیدا کند  ،سهام شما بازده ایی کمتهر از کهل بهازار
خواهد داشت.بسیاری از متخصصان سرمایه گذاری بر این باور هستند که داشتن یک سبد از  11تا  11گونهه سههام بخشههای مختلهف
می تواند بخش بزرگی از ریسک غیر سیستماتیک را محدود کند.
مهمترین معیار برای ریسک اوراق انحراف استاندارد آن است .این یک معیار آماری از سابقه نوسان یک پورتفولیو در طی یک دوره  1یها
 11ساله است .به عبارت ساده تر  ،انحراف استاندارد نشان دهنده این است که بازده سرمایه گذاری تا چه حدودی در اطراف این مقهدار
میانگین نوسان می کند .برای محاسبه انحراف استاندارد الزم است که درصد بازده را برای یهک سههام یها اوراق قرضهه را تعیهین کنیهد.
آنگاه این مقادیر را با هم جمع کرده و بر تعداد اوراقی که از آنها استفاده می کنید تقسیم کنید .عدد حاصل میانگین یا متوسط بهازده را
برای پورتفولیو در طی یک دوره زمانی بدست میدهد .شما میانگین را از بازده هر سال کسر کنیهد و آنهرا بهه تهوان دو برسهانید .سهس
تمامی این اعداد به توان رسیده را با هم جمع  ،مجموع را بر تعداد سالها تقسیم و مجذور آنها رامحاسبه کنیهد .مقهذار بهه دسهت آمهده
همان انحراف استاندارد (انحراف از معیار) است .یک پورتفولیو در بین  1انحراف استاندارد (تعداد ههر چهه کهه باشهد ) و در  %86زمهان
حرکت می کند .این پورتفولیو در بین  2انحراف استاندارد ودر  %86زمان حرکت خواهد کرد .این یک روش مهم برای ارزیابی ریسهک و
بازده بالقوه برای یک پورتفولیو از اوراق بهادار است.
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با توجه به ریسک در کلیه سرمایه گذاری ها استفاده از مدلهای ریاضی جهت بهینه سازی می تواند بسیار موثر باشد.

 -2اهداف تحقیق
بکارگیری یک مدل فراابتکاری در حل مسئله بهینه سازی و مدلسازی انتخاب بهینه از انواع سرمایه گذاری ها
 -3چارچوب نظری و مدل پژوهش :
تعریف مفهومی الگوریتم ژنتیک  :یکی از الگوریتمهای فراابتکاری جدید می باشد که از پدیده های طبیعی الهام گرفته است.
تعریف عملیاتی الگوریتم ژنتیک:
سبد سرمایه گذاری (پرتفولیو)  :به مجموعه داراییها که جهت سرمایه گذاری انتخاب می شوند سبد سهرمایه گهذاری گفتهه
می شود .معموالً جهت سرمایهگذاری دارایی های مالی شامل اوراق بهادار ،سهام و هر اوراقی که در زمینه مالی صهادر مهی
شود ،در نظر گرفته می شود .در مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری تالش میشود ترکیبهی از دارایهی هها جههت سهرمایه
گذاری انتخاب شوند که بازده را بیشینه کند در حالی که ریسک از یک حد معین کمتر باشد و یا ریسک را کمینهه کنهد در
حالی که بازده از یک حد معین بیشتر باشد .حد معین ریسک و یا بازده با توجه به نظر سرمایه گذارتعیین می گردد.
تعریف عملیاتی سبد سرمایه گذاری :در این پژوهش با معیارهای هزینه و بازده مورد بررسی قرار می گیرد.

مدل مسئله
در شکل  1و جدول  1مدل مسئله و نحوه محاسبه شاخص ها آورده شده است

تعریف بهینه

مسئله بهینه سازی
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جواب بهینه

شکل -1مدل مسئله ( حسین آبادی ساده  ،داود ) 1331
جدول  -1نحوه محاسبه شاخص ها
شاخص ها

بعد

مولفه ها

درصد پوشش انواع سرمایه گذاری

تنوع در سرمایه گذاری ها

سطح پوشش انواع سرمایه گذاری

مقدار هزینه

هزینه

هزینه سرمایه گذاری

مفهوم

سبد سرمایه گذاری

 -4تعاریف مفهومی
تعریف مفهومی الگوریتم ژنتیک :یکی از الگوریتمهای فراابتکاری جدید می باشد که از پدیده های طبیعی الهام گرفته است.
سبد سرمایه گذاری (پرتفولیو)  :به مجموعه داراییها که جهت سرمایه گذاری انتخاب می شوند سبد سرمایه گذاری گفته

مهی شهود.

معموالً جهت سرمایهگذاری دارایی های مالی شامل اوراق بهادار ،سهام و هر اوراقی که در زمینه مالی صادر مهی شهود ،در نظهر گرفتهه
می شود .در مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری تالش میشود ترکیبی از دارایی ها جهت سرمایه گهذاری انتخهاب شهوند کهه بهازده را
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بیشینه کند در حالی که ریسک از یک حد معین کمتر باشد و یا ریسک را کمینه کند در حالی که بازده از یک حد معین بیشتر باشهد.
حد معین ریسک و یا بازده با توجه به نظر سرمایه گذارتعیین می گردد.

 -5تعاریف عملیاتی
جدول  -2تعریف عملیاتی
شاخص

مولفه

بعد

تکرار پذیری در ارائه جواب بهینه

جواب بهینه

بهینه سازی

مفهوم
الگوریتم ژنتیک

سبد سرمایه گذاری :در این پژوهش با معیارهای هزینه و بازده مورد بررسی قرار می گیرد.

 -6تعریف و مفهوم سرمایهگذاری و تکنیکهای آن در بازار سرمایه
سرمایه گذاری عبارتست از جریان مخارجی که صرف افزایش یا تثبیت حجم سرمایه واقعی می شود .در حقیقت تعریف دقیق تر ،که
شامل توصیف فوق نیز می شود ،عبارت است از جریان مخارج اختصا

یافته به طرح های تولید کاالهایی که قصد مصرف فوری آنها

در میان نباشد .این طرح های سرمایه گذاری ممکن است به شکل افزایش سرمایه مادی و سرمایه انسانی یا موجودی انبار باشد.
سرمایه گذاری در حقیقت جریانی است که حجم آن توسط همه طرح هایی تعیین می شود که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازده
داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند .از این دو ،عامل نخست به ضابطه ارزش حال خالص معروف است و عامل دوم به بازده نهایی سرمایه
گذاری نام دارد .سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله جلب منفعت است .هرشرکت باید دارای سرمایه باشد ،تا
بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود .اهمیت شرکت های تجارتی را از سرمایه آنها می توان درک کرد
(آذربایجانی ،کریم و همکاران )1861 ،
وجوهی که سرمایهگذاری میشود میتواند ناشی از داراییهای موجود فرد ،پول وام گرفته شده یا پ انداز باشد .افراد سعی میکنند از
طریق صرفهجویی در مصرف امروز خود و پ انداز آن بتوانند مصرف آتی خود را بهبود ببخشند .سرمایهگذاران سعی میکنند ثروت و
دارایی خود را به نحو مؤثری مدیریت کنند و بتوانند با محافظت از عواملی همچون تورم مالیات و سایر عوامل بیشترین بازده را کسب
نمایند .به خاطر این دالیل است که مردم پ

انداز می کنند .همه مردم به نئوعی دارای ثروتی هستند که ناشی از ارائه خدمات آنان

در بازار کار است .اغلب مردم در بیشتر مواقع تصمیمگیریهایی را در خصو

سرمایهگذاری در زندگی خود انجام میدهند .برای مثال

برخی از کارگران راجع به اینکه آیا وجوه مربوط به بازنشستگی خود را در سهام سرمایه گذاری کنند یا در اوراق قرضه تصمیماتی را
اتخاذ میکنند .برخی دیگر از افراد به دنبال حداکثر کردن بازده پ انداز خود از طریق سرمایهگذاری در گزینههای دیگر هستند .افراد
در تجزیه و تحلیلهایی که انجام میدهند در نهایت امید دارند که با توجه به ریسک سرمایهگذاری بازده متناسب با آن را بدست
آورند .مطالعه دقیق تجزیه و تحلیل سرمایهگذاری و اصول مدیریت پرتفلیو می تواند باعث مدیریت بهتر و افزایش ثروت سرمایهگذار
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شود .به عالوه انتظار میرود افراد با مطالعه اصول سرمایهگذاری تا آنجایی که ممکن است از اشتباهات جلوگیری کرده و آگاهانه
تصمیمگیری نمایند.
بیان فرآیند سرمایه گذاری در یک حالت منسجم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایهگذاری است در این حالت فعالیتهای
مربوط به فرآیند تصمیم گیری تجزیه و تحلیل شده و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایهگذاران که بر روی تصمیم گیری آنها تأثیر
میگذارد مورد بررسی قرار میگیرد (کمیجانی ،اکبر  ,قویدل ،صالح)1861 ،
برای حصول یک نتیجه مناسب از سرمایه گذاری های خود باید از یک استراتژی درست که به نکات زیر توجه دارد ،استفاده کنید.
داشتن برنامه بلند و کوتاه مدت و بازنگری مداوم استراتزیهای سرمایه گذاری
توجه به روشهای افزایش بازده سرمایه
مدیریت ریسک سرمایه گذاری
استفاده از تنوع در سرمایه گذاری
ماهیت اصلی تصمیمات سرمایهگذاری

بازار سرمایه شامل آن دسته از اوراق بهاداری است که موعد سررسید آنها بیشتر از یکسال است .به خاطر طوالنی بودن موعد سررسید
و ماهیت اوراق بهادار بازار سرمایه ،میزان ریسک در این بازارها بیشتر از بازار پول است .در این نوع بازار رقابت فروش در برخی موارد
ضعیفتر است بازار سرمایه شامل اوراق بدهی و سهام است .سهامی که در این بازار وجود دارد بدون تاریخ سررسید است.

 -7انواع اوراق بهادار با سود ثابت( :کمیجانی ،اکبر  ,قویدل ،صالح)1861 ،
اوراق بهادار با سود ثابت اوراقی هستند که تاریخ پرداخت و مبلغ پرداخت آنها مشخص است .در بیشتر موارد مقدار و زمان هر پرداخت
از قبل مشخص شده است .معروفترین این اوراق ،اوراق قرضه است که در آن وام دهنده (که اوراق قرضه را منتشر میکند) قبول
میکند اصل بدهی را در تاریخ سررسید مشخص بازپرداخت نماید همچنین بهرة تعیین شده را در فواصل معین پرداخت نماید.
چهار نوع عمده اوراق قرضه وجود دارد:
الف) اوراق بهادار دولتی مرکزی :دولت برای تأمین مالی فعالیتهای خود از طریق بخش خزانه خود اقدام به انتشار اسناد و اوراق
قرضه با سررسید بیش از یکسال می کند .به خاطر قدرت و توان دولت برای انتشار پول این نوع اوراق از ایمنترین اوراق بهاداری است
که در بازار منتشر میشود .بنابراین سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری در این زمینه سرمایهگذاری میکنند .سرمایهگذاری که این
اوراق بهادار را خریداری می کنند انتظار دارد بهرة ثابتی را با اطمینان باال در زمانهای مشخص دریافت کند و ارزش اسمی اوراق قرضه
را به طور کامل در موعد سررسید دریافت نماید.
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ب) اوراق بهادار نهادهای دولتی :از سال  1821به بعد ،دولت مرکزی ایاالت متحده به منظور کمک به بخشهای مشخص اقتصادی
اقدام به ایجاد نهادهای دولتی خا

نمود .این نهادهای دولتی از طریق فروش اوراق بهادار نهادهای دولتی در خصو

جذب سرمایه

به رقابت میپردازند.
ج) اوراق بهادار شهرداریها :این اوراق بهادار ،اوراق قرضهای هستند که توسط شهرداریها جدای از دولت مرکزی منتشر میشوند.
نرخ بازده مشمول مالیات اوراق قرضه شهرداریها از طریق فرمول زیر محاسبه میشود:
نرخ مالیات ه  / 1بازده معاف از مالیات = نرخ بازده مشمول مالیات
د) اوراق بهادار شرکتی :بسیاری از شرکتهای بزرگ برای تأمین احتیاجات مالی خود اقدام به انتشار اوراق قرضه شرکتی میکنند.
بسیاری از این شرکتها ،بیشتر از یک نوع اوراق قرضه منتشر میکند .از طرف دیگر ممکن است سرمایهگذاران با اوراق قرضه مختلف
شرکتها در بازار مواجه شوند که دارای سررسیدها ،نرخ بهرهها و ویژگیهای مختلفی باشند.
ارزش اسمی  :برای سهام عادی ،برخالف اوراق قرضه یا سهام ممتاز ،یک متغیر اقتصادی مهم نیست .شرکتها میتوانند ارزش اسمی
سهام عادی را هر مبلغی که بخواهند انتخاب کنند ،بعضی از شرکتها سهام فاقد ارزش اسمی منتشر میکنند .سهام جدید معموالً
بیشتر از ارزش اسمی بفروش میرسد و تفاوت میان ارزش اسمی و قیمت فروش سهام بعنوان صرف سهام در ترازنامه ثبت میشود.
ارزش دفتری  :ارزش دفتری شرکت عبارتست از ارزش حسابداری سهام در دفاتر شرکت (مثل ترازنامه) .ارزش دفتری شامل مجموع
سهام عادی منتشر شده ،صرف یا کسر سهام ،اندوخته ها و سود یا زیان انباشته است .با تقسیم مجموع ارزش دفتری بر تعداد سهام
عادی منتشر شده ،ارزش دفتری هر سهم بدست میآید.
ارزش بازار  :عبارتست از قیمت اوراق بهادار که در بازارهای مالی تعیین میشود .ارزش بازار سهام متغیری است از عالئق
سرمایه گذاران و بوسیله عرضه و تقاضا تعیین میگردد.
سود تقسیمی  :سود تقسیمی آن بخش از سود شرکت است که به سهامداران پرداخت میشود .سود تقسیمی تنها پرداخت نقدی
است که بطور منظم به سهامداران پرداخت میشود.
بازده سود سهام  :عبارتست از سود تقسیمی ساالنه تقسیم بر قیمت جاری هر سهم که بصورت درصد نشان داده میشود.
درصد سود پرداختی  :این نسبت نشان میدهد که شرکت چند درصد از سود خالص ،خود را به سهامداران پرداخت میکند .اگر
درصد سود پرداختی را از سود خالص کسر کنیم نسبت سود انباشته بدست میآید و نشان میدهد که چه درصدی از سود فعلی
شرکت برای سرمایهگداریهای مجدد در شرکت نگهداری میشود( .کمیجانی ،اکبر  ,قویدل ،صالح)1861 ،
حاشیه سود خالص شرکت :یکی از نسبتهای سودآوری است که از طریق تقسیم کردن سود خالص به کل فروش محاسبه میشود.
این نسبت نشان می دهد که از یک تومان فروش شرکت ،چه مقدار آن به سود خالص تبدیل شده است .به عنوان مثال ،حاشیه سود
خالص  81درصد نشان میدهد که از یک تومان فروش محصوالت شرکت 8 ،ریال سود خالص بدست آمده است.

6

 -8الگوریتم ژنتیک
 -1-8فرضیه تکامل
فرضیه تکامل در موجودات زنده درتاریخ  21نوامبر سال  1618میالدی با انتشار کتاب "بنیاد انواع" توسط چارلز داروین انگلیسی به
طور جدی مطرح شد .در سال  1681میالدی تحقیقات گریگور مندل 8کشیش اتریشی درباره وراثت و تکامل و اصولی که به طور
تجربی به دست آورده بود چند سال پ

از مرگش انتشار یافت .این تحقیقات 1توجه بسیاری را معطوف به این موضوعات نمود .در

سال  1818کروموزوم به عنوان واحد وراثت و درسال  1811برای اولین بار واژه ژنتیک توسط یک زیست شناس انگلیسی به نام ویلیام
بیتسونوضع گردید و مورد استفاده قرار گرفت .در سال  1821واژه جهش 1برای بیان تغییرات فیزیکی در ژنها وضع شد .در سال
 1881واژه برش 8مطرح شد.
ایده اصلی الگوریتمهای تکاملی ( )evolutionaryدر سال  1881میالدی توسط ریچنبرگ مطرح گردید .الگوریتمهای ژنتیک که
منشعب از این نوع الگوریتم ها می باشد ،در حقیقت روش جستجوی کامسیوتری بر پایه الگوریتمهای بهینه سازی وبر اساس ساختار
ژنها و کروموزمها است که توسط جان هلند ( )1811در دانشگاه میشیگان مطرح شد( مهدی  ،علیرضا .)1868پ

از وی یکی

دانشجویانش به نام دیوید گلدبرگ با حل مسئله بسیار سخت کنترل انتقال خط لوله گاز در رساله خود( ،)1868الگوریتم ژنتیک را
مشهور ساخت( رندی  ،هاپت و همکاران  .) 2111یکی از بهترین و جامعترین تعاریف الگوریتمهای ژنتیک نیز متعلق به کتاب گلدبرگ
است" :الگوریتمهای ژنتیک مدلی از یادگیری ماشین است که نحوه رفتار آن تمثیلی از فرآیندهای تکاملی موجود در عالم طبیعت
است".
الگوریتمهای ژنتیک یکی از قویترین روشهای برگرفته ازطبیعت است که به جستجوی فضای مسأله بصورت تصادفی هدایت شده
پرداخته که این جستجو در قالب تالش جهت ایجاد جوابهایی بهتر ،در هر نسل نسبت به جوابهای نسل قبل صورت

میگیرد.و یکی

از بهترین اشکال بهینه سازی عددی در مسائل علوم و مهندسی را ارائه میکند(مسعودیان  ،سولماز و همکاران .)1868برخی از زمینه
های کاربردی الگوریتم ژنتیک بیان شده در ( مهدی  ،علیرضا ) 1868در جدول  8نشان داده

شده است.

جدول -3کاربردهای الگوریتم ژنتیک ( مهدی  ،علیرضا ) 1386
کاربرد

زمینه
کنترل

خطوط انتقال گاز -پرتاب موشک -سیستمهای تعادلی -رهگیری و ...

طراحی

طراحی هواپیما -طراحی مدارات  VLSIو شبکههای ارتباطی و ...

مدیریت و برنامه ریزی

برنامهریزی تولید -زمانبندی -تخصیص منابع و ...
3Gregor

Mendel
on Plant Hybridization
Mutation
Crossing over

4Experiment
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روباتیک

مسیر حرکت روبات و ...

یادگیری ماشین

طراحی شبکههای عصبی -الگوریتمهای طبقه بندی و ...

پردازش سیگنال

طراحی فیلتر و ...

سایر موارد

هنر و موسیقی -مسئله فروشنده دورگرد -مسیریابی در شبکه و ...

-2-8کدگذاری
کدگذاری یکی از عناصر مهم و تعیین کننده در هر الگوریتم ژنتیک است( رادومیر  ،پرزینا  .) 2118به تبدیل پاسخ مسئله به صورت
یک ساختار (کروموزم) که از مجموعه ای از ژنها تشکیل یافته ،کدگذاری می گویند .کروموزم یک آرایه منظم با طول ثابت از
مقادیرالل( 7ژنههای نام همسان مجاور)( چو و همکاران  .)1888در واقع الگوریتم ژنتیک به جای این که به طور مستقیم بر روی
پارامترها یا متغیرهای مساله کار کند ،با شکل کد شده آنها سروکار دارد( مسعودیان  ،سولماز و همکاران  .) 1868تاکنون محدودیت
خاصی برای ساختار ژنها مطرح نشده است ،به همین دلیل روش های متنوعی برای کدگذاری مسائل مورد استفاده قرار می گیرد.
در( مهدی  ،علیرضا  ، 1868مسعودیان ،سولماز و همکاران  ) 1868تعدادی از روشهای موجود بررسی شده اند .در این تحقیق ،روشها
موجود را با نگرشی متفاوت گروهبندی نموده ایم تا عالوه بر بیان ویژگی روشهای مختلف تحلیل عملکرد آنها نیز ساده تر گردد .در
روشهای کدگذاری موجود ،از نظر نوع چینش ژنها چهار ساختار عمده زیر وجود دارد.
آرایه ساده،ماتری ،لیست،درخت

برای ژنها نیز تاکنون پنج ساختار زیر مطرح شده است
باینری(دودویی)،عدد صحیح،عدد حقیقی،کاراکتر،شی
باید توجه داشت که نوع عملیات مورد نیاز در بسیاری از مراحل الگوریتم ژنتیک به شدت وابسته به نوع ساختار انتخابی (کدگذاری)
میباشد .در ادامه این فصل به صورت مختصر به بیان این تفاوتها خواهیم پرداخت.
همانگونه که بیان گردید روشهای بسیار زیادی میتوان برای کدگذاری مطرح نمود .در ای نجا به بررسی چهار روش عمده که تقریبا در
بر گیرنده ساختارهای مطرح شده در فوق می باشند می پردازیم.

کدگذاری دودویی:
متداولترین نوع کدگذاری در الگوریتم ژنتیک می باشد .هر ژن در این ساختار به صورت باینری بوده (صفر یا یک) و ساختار کروموزم
عموما به صورت یک آرایه ساده می باشد .در ( مسعودیان  ،سولماز و همکاران  ) 1868این روش با بیان سادهتری تعریف شده است:
7allele
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" در کدگذاری دودویی هدف تبدیل جواب مساله به آرایه ای از اعداد باینری (در مبنای  )2میباشد" .این روش ساده ترین نوع
کدگذاری می باشد و تقریبا امکان تبدیل انواع دیگر کدگذاری به این روش امکان پذیر است(در بعضی مسائل بسیار مشکل است) .در
حقیقت این روش بر گرفته از ساختار ژنتیکی موجودات زنده می باشد ،با این تفاوت که در موجودات زنده ترکیبی از چند ژن یک
صفت خا

را بروز می دهند یا به بیان ساده تر برخی از ژنها با یکدیگر دارای رابطه معنایی هستند و هر ژن بیانگر یک خصوصیت می

باشد .این روش علی رغم کاربرد زیاد دارای معایبی نیز می باشد که منجر به گسترگی فضای پاسخ مسئله می گردد( برای کروموزمی
با تعداد  nژن تعداد حاالت مختلف کروموزم  2nمی باشد .در ( مهدی  ،علیرضا  ) 1868این مشکل بدین صورت عنوان شده است:
"اصوال روش کد مبنای دو امکان تولید کروموزمهای بسیاری را با حداقل بیت فراهم میکند .لذا این روش کدگذاری در مسائل واقعی
باید همراه با اصالحاتی بعد از اعمال عملگرهای ژنتیکی صورت گیرد"  .مزایای این روش سادگی عملگرهای ژنتیک و امکان تبدیل
تمامی مسائل ژنتیکی به این ساختار می باشد .این روش کدگذاری برای مسائلی که در آنها تمامی حاالت کروموزم نوعی پاسخ مسئله
به شمار می آیند بسیار مناسب می باشد .به عنوان مثال می توان به مسئله کوله پشتی صفر و یک اشاره نمود .در این مسئله اشیایی با
ارزش و اندازه معینی وجود دارند که می خواهیم تعدادی از آنها را در یک کوله پشتی با ظرفیت مشخص قرار دهیم به نحوی که ارزش
اشیا موجود در کولهپشتی ماکزیمم باشد .در این حالت به ازاء هر ش ی یک ژن در کروموزم داریم .هر ژن بیانگر وجود(مقدار  )1و عدم
وجود (مقدار  )1آن شی در کولهپشتی می باشد .روش دودویی مناسبترین روش برای این مسئله می باشد زیرا با ساختار پاسخ مسئله
همخوانی مناسبی دارد .روش کدگذاری دودویی در برخی مسائل ،فضای پاسخ را بیهوده افزایش میدهد ،به همین دلیل کدگذاری
های دیگر سعی می کنند حاالت غیر قابل قبول را حذف نموده و معنادار کردن ژنها با توجه به پاسخ مسئله را تقویت نمایند.

کدگذاری جایگشتی:
در این روش کروموزم ها به صورت آرایه (عموما یک بعدی) از اعداد نمایش داده می شوند به نحوی که اعداد موجود در هر کروموزم
منحصر به فرد باشند .معموال برای آرایه  nعنصری اعداد از  1تا  nرا به عنوان مقادیر ژنهای کروموزم در نظر می گیرند .باید توجه
داشت که به دلیل عدم پذیرش اعداد تکراری ،عملگرهای ژنتیک در این حالت کمی پیچیدهتر از حالت دودویی هستند .در این روش
تعداد حاالت مختلف کروموزم ! nمی باشد .شاید در نگاه اول از نظر فرمول پیچیدگی فضای پاسخ این حالت بیشتر از حالت دودویی
باشد اما باید دقت داشت که برای تبدیل این حالت به فرم دودویی الزم است به ازاء هرخانه در حالت جایگشتی  [logn-1]+1خانه
در حالت دودویی داشته باشیم که به دلیل عدم وابستگی خانه ها به یکدیگر امکان حذف حاالتی که اعداد تکراری نداشته باشیم
مشکل خواهد بود .بنابراین پیچیدگی فضای پاسخ در حالت جایگشتی کمتر از حالت دودویی خواهد بود .از مزایای دیگر این روش این
است که روش جایگشتی در برخی مسائل به صورت بسیا ر مناسب توصیفی از پاسخ مسئله را در خود خواهد داشت .مثال بسیار
مناسب برای روش جایگشتی مسئله فروشنده دوره گرد است .در این مسئله هدف یافتن مسیری است که از هر شهر فقط و تنها فقط
یک بار عبور نمایید به نحوی که کمترین مسافت ممکن طی شود .برای این مسئله هر عدد بیانگر یک شهر و آرایه(کروموزم) بیان
9

کننده ترتیب رفتن به شهرهای مختلف

می باشد .واضح است که استفاده از کدگذاری دودویی برای حل این مسئله ،عالوه بر بزرگ

نمودن فضای پاسخ و پیچیده نمودن عملگرها ،تشخیص پاسخ مسئله از روی کروموزم را مشکلتر می نماید ،زیرا نیازمند تبدیل
کدهای باینری به کد شهرها می باشد .کار صورت گرفته در این تحقیق ،مسئله جداول زمانی را بر اساس روش جایگشتی به همراه
مقداری تغییر و اصالحات در این ساختار کدگذاری مینماید.

کدگذاری مقداری:
در این روش هر کروموزم به صورت آرایهای ساده از مقادیر است که این مقادیر می تواند هر چیز مرتبط با مساله باشد .مثال اعداد
اعشاری ،کاراکتر و یا اشیاء کد شده نمونه هایی از مقادیر مورد استفاده می باشند.این روش در حل مسائل خاصی کاربرد دارد .مثال
برای پیدا کردن وزنهای شبکههای عصبی یعنی وزنهای الیه ورودی ،الیه مخفی والیه خروجی می توان از این روش استفاده نمودکه
مقادیر ژنهای کروموزم همان وزنهای شبکه خواهند بود( مهدی  ،علیرضا .) 1868

کدگذاری درختی:
در این روش بجای استفاده از ساختار آرایهای(پیوسته و محدود) برای سازماندهی ژنها از ساختار درختی استفاده می نماییم .از این
روش برای برنامه نویسی ژنتیک و زبان های برنامه نویسی (هوش مصنوعی) استفاده می شود .در روش کدگذاری درختی هر کروموزم
به صورت یک درختی از اشیاء مثل توابع یا دستورات می باشد .به عنوان مثال در زبان  LISPاز این روش استفاده می شود( مهدی ،
علیرضا .) 1868

 -3-8شرط توقف الگوریتم
سوال مهمی که در اینجا وجود دارد ،این است که چه زمانی باید الگوریتم متوقف شود؟
باید اذعان کرد که هیچ جواب جامع و مناسبی برای این سوال وجود ندارد .اما بعضی از شرطهای توقف عبارتند از:
 -1رسیدن به جوابک این ساده ترین و کوتهفکرانه ترین روش است .به این معنی که اگر مقدار کروموزم مناسبهترین باشد
الگوریتم متوقف میشود.
 -2عدم پیشرفت :یعنی الگوریتم ژنتیک پ

از  Xبار تکرار با همان کروموزمهای قبلی ادامه پیدا کند.

 -8به روش آماری:اگر مقدار تابع برازش به یک مقدار مشخصی رسید ،الگوریتم متوقف شود.
 -1تعداد تکرارها:اگر هیچ یک از موارد فوق جواب نداد ،شرط توقف را تعداد تکرارهای مشخصی قرار میدهیم.
 -1بهینه سازی موضعی:از یک بهینه ساز موضعی استفاده میکنیم که در صورت عدم پیشرفت متوقف شود ( مهدی  ،علیرضا
.) 1868
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 -3پژوهش های گذشته:
ابزری،مهدی ،کتابی،سعیده ،عباسی،عباس ( )1861در پژوهشی تحت عنوان بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از روش های برنامه ریزی
خطی و ارائه یک مدل کاربردی سعی دارد با در نظر گرفتن دانش مدیریت مالی و سرمایهگذاری جهت ارزیابی ریسک و بازده ،به تجزیه و تحلیل
نقاط قوت و ضعف مدل مبنا که توسط اسسرانزا  ، 1در سال  1881برای به کارگیری در بازار سهام میالن ایتالیا ارائه شده ،بسردازد و بر این اساس،
مدلی جدید را در قالب برنامهریزی خطی جهت بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با در نظر گرفتن نرخ بازده مورد انتظار و حد اقل ریسک طراحی
نماید.مدل پیشنهادی ،انواع مختلف سرمایهگذاریهایی را بررسی میکند که یک سرمایهگذار میتواند و تمایل دارد جهت تشکیل سبد
سرمایهگذاری خود ،آنها را مورد مالحظه قرار دهد.در نهایت ،برای حل این مدل ،یک روش پیشنهادی ارائه و روی یک مثال واقعی اجرا و تحلیل
میشود ،به طور نمونه نتایج نهایی ،اطالعات بازار سهام میالن نشان دادهاند که مدل جدید ،در زمان بسیار کوتاهتری قابل حل میباشد.در صورتی
که مدل مبنا با نرخ بازده مورد انتظار  ،%12قادر به حل مسألهای با  11نوع سهام بیشتر نبود.مدل جدید ،مسألهای با تعداد  21نوع سهام مورد
استفاده تحقیق را ،به راحتی و در زمانی بسیار کوتاه حل مینماید.
حمیدرضا ،قاسمی ،امیرعباس ،نجفی ( )1881در پژوهشی تحت عنوان ارائه الگوریتم بهینه سازی علفهای هرز جهت حل مساله انتخاب سبد
سرمایه گذاری م دلی نوین جهت بهینه سازی پرتفوی ارایه گردیده است که عالوه برمجاز شمردن فروش استقراضی برخی محدودیت های
کاربردی بازار سرمایه نیز به مدل تحمیل گردیده است با توجه به پیچیدگی محاسباتی مدل پیشنهادی دراندازه های نسبتا بزرگ الگوریتم
فراابتکاری بهینه سازی علفهای هرز به عنوان روش حل انتخاب گردیده است.
قدرت اهلل امام وردی ،غالمحسین غالمی  ،مرضیه بیگلرپور ( )1881در پژوهشی تحت عنوان پیش بینی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران:
کاربردی از مدلهای شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک با هدف بررسی مدلهای شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک ( )GMDHجهت
پیش بینی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته و به منظور ارزیابی قدرت عملکرد پیش بینی این مدل از یک مدل رگرسیونی
سنتی ( )ARIMAنیز استفاده شده است .داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت روزانه و مشتمل بر بازه ی زمانی بهمن  1866الی
دیماه  1881بوده که شامل  181مشاهده می باشد .در این راستا ،جهت مجزا سازی پیش بینی های داخل نمونهای و خارج نمونه ای ،از تقریباً
 %81از مشاهدات ( 111مشاهده) جهت تخمین ضرایب مدل و از مابقی جهت انجام پیش بینی خارج از نمونه استفاده شده است .نتایج این
پژوهش بیانگر آن است که مدل شبکه ی عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم  ،GMDHدرارای عملکرد قابل توجهی در سری بازدهی بورس
تهران (در دوره نمونه) داشته و قادر است که پیش بینی های دقیق تری نسبت به مدل  ARIMAارائه دهد.
پویان طباطبایی ( )1882در پژوهشی تحت عنوان انتخاب بهینه استراتژی از ماتری

 SWOTبا بکارگیری الگوریتم ژنتیک به اولویت بندی

استراتژی هایی پرداخته ایم که شرکت های قطعه ساز خودرو که اهمیت باالیی در زنجیره ارزش این صنعت دارند می توانند مجری آن باشند
رویکرد انتخاب بهینه از سبد ماتری

 SWOTبا بکارگیری رویکرد هوش مصنوعی برای انعطاف پذیری در نتایج بصورت جوابهای بهینه چندگانه

مدنظر این پژوهش است  .ما از الگوریتم ژنتیک برای این بهینه سازی استفاده کردیم  .نتایج نشان دادکه با استفاده از مدلهای ریاضی فرا ابتکاری
می توان گ زینه های زیادی را در قالب استراتژی با در نظر گرفتن هزینه و محدودیت ها و با در نظر گرفتن ماتری

 SWOTتصمیم گیری

هوشمندانه ای داشت.
 -11روش پژوهش
این تحقیق از لحاظ هدف تحقیق ،تحقیقی کاربردی می باشد .در واقع هدف این تحقیق توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خا
م ی باشد .همچنین این تحقیق از نظر ویژگی های موضوع تحقیقی است توصیفی  ،از نظر زمان گردآوری داده ها مطالعه ای است
پیمایشی و از نظر نحوه گردآوری داده ها تحقیقی میدانی است.
-1-11جامعه آماری :
جامعه آماری موقعیت های سرمایه گذاری در ایران می باشد که بتوان اطالعات بازده هزینه آن را بدست آورد.
 -2-11حجم نمونه
با توجه به اطالعات کسب شده  18موقعیت سرمایه گذاری شناسایی شد
-3-11ابزار جمع آوری داده ها:
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در این تحقیق برای گرد آوری اطالعات از منابع کتابخانه ای (مانند مطالب موجود در کتابها ،مقاالت ،نشریات و نظیر این موارد) و
اینترنت و پایگاههای اطالع رسانی معتبراستفاده شده است و از ابزار مصاحبه و مشاهده استفاده شده است ریسک و امتیاز هر یک از
موقعیت های سرمایه گذاری از طریق نظرخواهی از خبرگان با استفاده از طیف صفر تا یک بررسی شد.
 -4-11روش تجزیه و تحلیل داده ها:
برای تجزیه و تحلیل از الگوریتم ژنتیک و از نرم افزار  Matlabاستفاده شده است.
 -5-11سرمایه گذاری های شناسایی شده:
از کسب اطالعات از منابع معتبر سرمایه گذاری ها شناسایی  ،هزینه و بازده آن در جدول  1آورده شده است.

پ

در این پژوهش انواع سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد.

جدول  -4موقعیت های سرمایه گذاری
موقعیت های سرمایه گذاری

ردیف

امتیاز با توجه به نظر

ریسک با توجه به نظر خبرگان

تولید

خدمات

خبرگان
1

پ

انداز در بانک

1,11

1

2

سرمایه گذاری در بورس

1,61

1,11

8

سرمایه گذاری در معدن

1,12

1,81

1

خرید ارز

1,61

1,11

1

سرمایه گذاری در ساختمان سازی

1,81

1,21

2

8

سرمایه گذاری در تولید قطعات خودرو

1,18

1,68

2

1

سرمایه گذاری در خدمات حمل و نقل

1,81

1,11

6

سرمایه گذاری در کشاورزی

1,21

1,82

2

8

سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی

1,16

1,88

2

11

سرمایه گذاری در عمران و راهسازی

1,12

1,18

2

11

واردات قطعات الکترونیکی

1,66

1,11

1

12

واردات ادوات کشاورزی

1,81

1,81

1

18

واردات مواد شیمیایی

1,18

1,11

1

11

واردات دارو

1,16

1,28

1

11

واردات تجهیزات فناوری اطالعات

1,68

1,11

1

18

واردات لوازم آرایشی

1,18

1,88

1

 -11شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
جهت اجرا ما با هزینه های  1,1و  2,1نقاط حاشیه ای داده ها با توجه به مجموع ریسک  8,11را اجرا می کنیم در هر دو هزینه تا
تکرارپذیری الگوریتم را اجرا می کنیم.
تنظیمات الگوریتم:
ضریب کروموزوم1,6 :
جمعیت اولیه11 :
نرخ جهش1,2 :
12

1
1
2
1

1

بودجه1,8 :

 -1-11سرمایه گذاری های انتخاب شده در اجرای اول با هزینه :4.5

نمودار  - 1اجرای اول با هزینه 4.5
16

15

14

11

10

9

6

7

4

5

1

2

 -2-11سرمایه گذاری های انتخاب شده در اجرای دوم با هزینه :4.5

نمودار  -2اجرای دوم با هزینه 4.5
16

15

14

11

10

9

13

7

6

5

4

2

1

با توجه به تکراری بودن نتایج در بازه هزینه  1,1آزمایش را با هزینه  2,1آغاز می کنیم
 -3-11سرمایه گذاری های انتخاب شده در اجرای اول با هزینه :2.5

نمودار  -3اجرای اول با هزینه 2.5

16

15

14

11

9

5

7

1

2

 -4-11سرمایه گذاری های انتخاب شده در اجرای دوم با هزینه :2.5

نمودار  -4اجرای دوم با هزینه 2.5

16

15

9

7

6

14

5

4

1

 -5-11سرمایه گذاری های انتخاب شده در اجرای سوم با هزینه :2.5

نمودار  -3اجرای سوم با هزینه 2,1

16

15

14

13

9

7

5

4

1

 -6-11سرمایه گذاری های انتخاب شده در اجرای چهارم با هزینه :2.5

نمودار  -4اجرای چهارم با هزینه 5.2

16

15

14

11

10

15

9

7

5

1

 -7-11سرمایه گذاری های انتخاب شده در اجرای پنجم با هزینه :5.2

نمودار  -5اجرای پنجم با هزینه 5.2

16

15

11

9

10

5

7

1

4

 - 8-11سرمایه گذاری های انتخاب شده در اجرای ششم با هزینه :5.2

نمودار  -6اجرای ششم با هزینه 5.2

16

15

11

10

9

16

7

5

4

1

با توجه به اینکه آزمایش در اجرای ششم تکراری بود آزمون را خاتمه می دهیم و به تحلیل کلی می پردازیم.
 -12تحلیل توصیفی نتایج الگوریتم ژنتیک
 -1-12فراوانی موقعیت سرمایه گذاری ها در هزینه 2.5
در نمودار 8میزان تکرار در انتخاب هر یک از موارد سرمایه گذاری نشان داده شده است.
7
6
5
4
3
2
1
0
16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

5

6

3

4

1

2

نمودار  - 7میزان تکرار در انتخاب هر یک از موارد سرمایه گذاری
 -2-12فراوانی موقعیت سرمایه گذاری ها در هزینه 4.5
در نمودار 11میزان تکرار در انتخاب هر یک از موارد سرمایه گذاری نشان داده شده است.

2.5

2

1.5

1

0.5

0
16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

نمودار  - 8میزان تکرار در انتخاب هر یک از موارد سرمایه گذاری

17

2

1

 -13نتیجه گیری:
یافته های تحقیق:
در این پژوهش الگوریتم ژنتیک با استفاده از ماتری

تصمیم گیری در خصو

انتخاب سرمایه گذاری نشان داد ابزار بسیار خوبی

است در پژوهش پویات طباطبایی ( )1882و داود حسین آبادی ساده (  ) 1881به مزیت الگوریتم ژنتیک در حل مسئله گسسته اشاره
شده است در پژوهش ما نیز جوابهای بهینه چندگانه با انحراف کم بدست آمده است در صورت بررسی سرمایه گذاری ها در موقعیت
های بیشتر برای پیشبرد اهداف می توان از الگوریتم ژنتیک جهت اولویت بندی و انتخاب موقعیت های سرمایه گذاری استفاده کرد،
پژوهش ما نشان داد که در صورت اضافه شدن معیارها می توان تصمیم گیری بهتری را انجام داد .حمیدرضا ،قاسمی ،امیرعباس،
نجفی ( )1881نیز به اهمیت الگوریتم های فرا ابتکاری نسبت به سایر روشها اشاره کرده اند.
در این پژوهش مشخص شد سرمایه گذاری در بانک و بورس و واردات تجهیزات فناوری اطالعات و لوازم آرایشی از موقعیت خوبی
برخوردار است و می توان در این موارد با کمترین ریسک در ایران سرمایه گذاری کرد .در پژوهش ابزری،مهدی ،کتابی،سعیده
،عباسی،عباس ( )1861با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی با استفاده از شاخص های ریسک و بازده نتایج بدست آمده قابلیت تحقیق
حاضر را نداشته بنحوی که محققان به عنوان یک محدودیت جواب های بهینه چندگانه را مطرح و پیشنهاد به استفاده از از الگوریتم
های فراابتکاری را دادند.
در این پژوهش مهمترین دستاورد ایجاد یک چارچوب برای انجام پژوهش هایی با پیچیدگی باال می باشد که می توان محدودیت های
آن را افزایش داد الگوریتم ژنتیک در این خصو

نشان داد که دارای قابلیت باالیی در حل چنین مسائل است.

منابع و مراجع
[.]1آذربایجانی  ،کریم  ،عمارزاده ،مصطفی ،آقایی فروشانی ،حمیدرضا ( )1861بررسی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری در صنایع
کشور  ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد شماره .1
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