
     

 האוניברסיטה הפתוחה

 המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב

 

 15/05/2013תאריך ההגשה: 

 

 מתקדם במדעי המחשב פרויקט

22229 

 

 

 י מניותרשעלחיזוי  ספרייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 102009933 לב בראילובסקי ידי:-העבודה הוכנה על

 מיה הרמן ד"ר של הבהדרכת

 



2 

 

 תוכן עניינים

 4 ................................................................................................................................... תקציר

 5 ................................................................................................................................. מבוא 3

 9 .................................................................................................................. המערכת תיאור 2

 9........................................................................................................................ דרישות הגדרת 2.3

 9............................................................................................................................ ארכיטקטורה 2.2

 2................................................................................................................................ פיתוח כלי 2.1

 2............................................................................................................... לנתונים גישה שירותי 2.4

 9 ...................................................................................................חיצוניים מידע מקורות 1.4.2

 21 ................................................................................................... וטרנספורמצייה ניקוי 1.4.1

 21 .................................................................................................... מטוייב נתונים בסיס 1.4.3

 30 ......................................................................................................... חישובית למידה שירותי 2.5

 21 ............................................................................................................. מתמטי מודול 1.5.2

 24 .......................................................................................................... סטטיסטי מודול 1.5.1

 11 ....................................................................................................... חבוי מרקובי דלמו 1.5.3

 Forward-Backward ................................................................................... 15 אלגוריתם 1.5.4

 Viterbi ....................................................................................................... 12 אלגוריתם 1.5.5

 Baum-Welch ............................................................................................. 19 אלגוריתם 1.5.2

 32 ........................................................................................................... חיזוי אלגוריתם 1.5.2

 40 .................................................................................................................... משתמש ממשק 2.2

 45 ................................................................................................................. תוצאות ניתוח 1

 45 ................................................................................................................................. בדיקות 1.3

 53 ..................................................................................................................... בוחן מקרה 4

 55 ........................................................................................... מחקר להמשך והצעות סיכום 5

 52 .......................................................................................................................... נספחים 2

 52 ............................................................................................ חיצוניים מידע מקורות:  א נספח 2.3

 59 ........................................................................................................... נתונים בסיס:  ב נספח 2.2

 20 .................................................................................................................... איורים:  ג נספח 2.1

 22 ........................................................................................................................ קוד:  ד נספח 2.4

 21 ........................................................................................................ פרויקט הצעת : ה נספח 2.5

 29 ........................................................................................................................... מקורות 9

 



3 

 

 

 

  



4 

 

  תקציר

תחום בסדרות עתיות ערכי מערכת לחיזוי  מתקדם במדעי המחשב פותחה פרויקטבמסגרת 

מומש בעזרת (. המודל מHMMבוסס על שרשרות מרקוב חבויות )הכלכלה. מודל החיזוי מ

ספרייה המערכת כוללת  .#Cמודלים ואלגוריתמים מתקדמים מתחום למידה חישובית בשפת 

המערכת נבדקה  לאיסוף ,טיוב ושמירת הנתונים. ספרייה ללמידה חישובית וממשק משתמש.

בדיקות בוצעו ו העולם בבורסותים נסחרים מודלים שונים על מדדורצו הבו בוחן ואף בוצע 

כדוגמת הרצת טופולוגיות שונות של מודל מרקובי חבוי על נתוני אימון ונתוני מבחן  .השוואתיות

גבוה. חיזוי מודלים שפותחו הם בעלי דיוק ההמסקנות הן כי  .שהתקבל MAPEוניתוח מדד זהים 

מכאן שהמערכת שפותחה מאפשרת לכלכלנים לבנות מודלים ולנתח את התנהגותן של סדרות 

 עתיות.

לחוקרים מתחומים אחרים כגון זיהוי קול ותמונה  שפותחו עשויות לסייעספריות הקוד בנוסף, 

ספריית אלגוריתמים ללמידה חישובית לקהילת ,פותחה להשתמש בהן למחקרים שלהם. כמו כן 

 .#C-קוד פתוח ב

שיפור ביצועים של  עבודה זו הינה נדבך ראשון בתחום. ניתן להמשיך ולהתמקד במספר כיוונים :

ינוי הוספת מימוש להתפלגויות נוספות, ש. הרצה מקביליתלגוריתמים קיימים בעזרת א

 אלגוריתמי למידה בעזרת שילוב כלים מתחום ניתוח טכני אשר יאפשרו שיפור תוצאות אימון

 דדים נוספים לניתוח תוצאות.מהוספת החלפת התפלגויות במצבי פלט ברשתות נוירונים ו [.10]
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 מבוא 1

שונות ומגוונות לחיזוי מגמה בסדרות עתיות כדוגמת התפלגויות סטטיסטיות  קיימות גישות

[, שימוש בהתפלגות מרובת משתנים 3[, ממוצע נע  ]2,3,5,10ידועות כגון התפלגות נורמלית ]

 [.3,10[ ועוד. כל הגישות שציינו בעלות מגבלות ]3,5[ , שימוש בהתפלגות תערובת ] 3,5,10]

 .החיזוירבה את דיוק  ה במידהמוריד ממדיתבדידה ונורמלית חד פלגות תשימוש בה כדוגמת

התפלגות מרובת משתנים לא מתייחסת להתנהגות שונה של תצפית בתוך הסדרה. התפלגות 

גמישות אבל עדיין בעלת דיוק נמוך יותר בגלל חוסר  שהצגנו מתגברת על רוב הבעיות  תערובת

 .[2,3,5] במודל מרקובי חבוי המשקף בצורה טובה יותר את התנהגות הסדרה הקיים

תהליך סטוכסטי עם מרחב מצבים נקדים ונציין שגישה נוספת, פתרון בעזרת שרשרות מרקוב. 

בדיד מכונה שרשרת. אחת התכונות המרכזיות של תהליך סטוכסטי היא הקשר בין המשתנים 

המקריים השונים השייכים לתהליך. ברוב המקרים קיים קשר כלשהו בין המשתנים בזמנים 

ב שונים. יש להבחין בין שרשרת מרקוב בדידה לבין שרשרת מרקוב רציפה. בשרשרת מרקו

𝑛)בדידה המצב בזמן  +  -בזמנים הקודמים ל שהיו ולא במצבים nתלוי אך ורק במצב בזמן  (1

𝑛  .רשרת מרקוב רציפה בש . כלומר כל ההיסטוריה של התהליך באה לידי ביטוי במצב הנוכחי

𝑛)המצב בזמן הווה אומר , מימד המצבים הוא בדיד ומימד הזמן הוא רציף + תלוי אך ורק  (1

𝑛)במצב אחרון הקרוב ביותר לזמן  +  מרקוב רציפות ותאשרשרב נדון. במסגרת עבודה זו לא (1

מטריצת מעברים היא מטריצה  [.64,] מקובל לתאר שרשרת מרקוב בעזרת מטריצת המעברים.

𝑁  על𝑁  כאשר𝑁  הוא מספר המצבים. תא[𝑖, 𝑗]  מייצג הסתברות למעבר ממצב𝑖  למצב𝑗 כמו .

1כאשר  𝑖סכום כל שורה  ,כן ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 אולם, מודל . מסתכם באחד ומהווה פונקציית הסתברות

 זה מוגבל מדי מכדי לייצג תהליכים רבים במציאות. 

מהווה הרחבה של שרשרות מרקוב  והוא בעל שני תהליכים סטוכסטיים  מודל מרקובי חבוי

 [. 6כאשר התהליך הראשון חבוי וניתן ללמוד עליו מתוך תצפיות הנוצרות ע"י התהליך השני ]

,𝑆}מודל מרקובי חבוי מוגדר באופן פורמלי כמורכב מחמישה מרכיבים  𝑀, 𝐴, 𝐵, 𝜋} : 

3. 𝑆  מצבים קבוצת{𝑛1, … , 𝑛𝑁} כאשר ,𝑁 פר מצבים.מס 

2. 𝑀  תוצאות אפשריות המתקבלות בכל מצב.מספר 

1.  𝐴  מטריצת מעברים בין מצב𝑖 ל-𝑗  ,1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑁. 

4. 𝐵  מטריצת הסתברויות לקבלת כל אחד מ-𝑀 .תוצאות אפשריות במצב נתון 



6 

 

5. 𝜋 .התפלגות לבחירת מצב התחלתי 

סווג תצפיות לאשכולות. מודל זה מצוי בשימוש בתחום הוא מודל מרקובי חבוי שימוש מתבקש ב

 . [3,5,6וכו' ] ביולוגיה,זיהוי תמונה, זיהוי קול זיהוי טקסט, 

ית ,לדוגמא עולה יורדת או לא משתנה, התנהגות סדרה עתמאפשר תיאור  מודל מרקובי חבוי

בעזרת התפלגות רציפה מרובת משתנים אנחנו  בעזרת מכונת מצבים טבעית בייצוג המודל.

בעל ארבע  וקטורבכך שהוא יכול לחזות תצפיות מסדרות פיננסיות, הבסיסי מחזקים את המודל 

מצב נתון. לכן שילוב בהתנהגות סדרה  גמישות בתיאור. התפלגות תערובת מוסיפה עוד ממדים

יותר.  מדויקותתוצאות חיזוי התפלגות תערובת מרובת משתנים נותן  עםמודל מרקובי חבוי 

בפרויקט נממש מודל חיזוי המהווה שילוב בין מודל מרקובי חבוי, התפלגות מרובת משתנים 

  : אלגוריתמים הבאיםוהתפלגות תערובת. אנו נממש את ה

3. Forward-Backward Procedure [5,6,10,12] – בהינתן סדרת תצפיות          

O = {o1, … , ot}  ומודלλ = (A, B, π)  כיצד ניתן לחשב ביעילות את הסתברות לקבל את

 .2.5.4נדון בהרחבה באלגוריתם זה בפרק  .P(O|λ)סדרת התצפיות בהינתן המודל 

2. Viterbi [5,6,10,12] –  בהינתן סדרת תצפיותO = {o1, … , ot}  ומודלλ = (A, B, π) 

Qכיצד ניתן לחשב את המסלול  = {q1, … , qt} מעבר בו יצר את סדרת התצפיות, הש

נדון בהרחבה  .מה הוא ההסבר הטוב ביותר לסדרת תצפיות נתונההווה אומר 

 .2.5.5באלגוריתם זה בפרק 

1. Baum-Welch [5,6,10,12] –  כיצד נעדכן את הפרמטרים של המודלλ = (A, B, π) 

 .2.5.6נדון בהרחבה באלגוריתם זה בפרק  .P(O|λ)כך שנוכל למקסם את ההסתברות 

 [.2,3,5,6,7,8,9,10,זמן פולינומיאלי ] 𝑂(𝑇|𝑀|2)שילוב זה, יאפשר לנו לבצע אימון המודל בזמן 

התפלגויות  עםחבוי  ישל סדרות עתיות בעזרת מודל מרקובחיזוי בעזרת הפרויקט נוכל לבצע 

יכים למד על התנהגות של תהלנכך מערכת תיתן אפשרות לניתוח תוצאות אוטומטי. ה. שונות

  .וכדומה Forexמניות, אופציות, שוק הר בבעולם הכלכלה כגון מסחשונים 
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 תיאור המערכת 2

 הגדרת דרישות 2.1

 על הספרייה לכלול את הדברים הבאים : .#Cבשפת  חישובית  למידהבניית ספריית 

 .ממקורות חיצוניים ושמירתם בבסיס נתונים מרכזי איסוף, טיוב ושמירה של נתוני מסחר .3

מודל . GMM-ומודל מרקובי חבוי מודלים שבחרנו הם  .ידה חישוביתמללמימוש מודלים  .2

התפלגויות  עםבמודל להשתמש  כך, ניתן יהיה .גנריתצורה מרקובי חבוי נממש ב

 .תערובתמשתנים והתפלגות בדידות, רציפות, מרובות 

המאפשר הצגה גרפית של נתוני מסחר, יצירה והרצה של מודלים ממשק משתמש  .1

 .חיזוי הסדרות לשוניתוח השוואתי 

 ארכיטקטורה 2.2

י רעשכאשר בצד השרת יהיו חשופים שירותים המספקים  SOAהפרויקט יבנה בארכיטקטורת 

להלן ארכיטקטורה כללית של המערכת  .מניות ,נתוני חיזוי ונתוני ניתוח להשוואת תוצאות

 בפרויקט: שפותחה

 

 ארכיטקטורת המערכת:  3איור 

 

Data 

Services 

Machine Learning 

Services 

User 

Interface 

Data Extractor 

Service 

Data Base 

External Data 

Sources 

(Yahoo) 
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  נרחיב בפרקים הבאים. עליהן נתאר בקצרה את הקטגוריות העיקריות

איסוף נתונים ממקורות חיצוניים כדוגמת  – הנתונים ושמירת טיוב , ספרייה לאיסוף .3

Yahoo Finance  ו-Google Financeגון: ניקוי . טיוב הנתונים שנאספו )כ

רשומות לדוגמא ניתן לראות  ושמירתם בבסיס נתונים מקומי.וטרנספורמציית נתונים( 

 תכונות הנתונים שישמרו : .מידע חיצונייםמקורות  -א בנספח 

 מידע כללי על המנייה. שם החברה, בורסה בה נסחרת , תחום וכו'.  -

  , ערך גבוה ונמוך.מסחרי סגירה ופתיחה, נפח שאריומי.  מסחרמידע על  -

 בה ימומשו המודלים הבאים : ספרייה ללמידה חישובית .2

3. Hidden Markov Model  

2. Gaussian Mixture Model  

 ש אלגוריתמי למידה עבור המודלים :מימו

3. Forward-Backward Procedure 

2. Viterbi 

1. Baum-Welch 

  :עבור כל אלגוריתם למידה נספק מימוש 

 התפלגות בדידה חד ממדית .1

 התפלגות נורמלית חד ממדית .2

  ממדיתהתפלגות נורמלית רב  .3

  .(בלבדHMM התפלגות תערובת נורמלית )עבור  .4

שנממש יאפשרו לקבל הערכת פרמטרי המודל עבור התפלגות נתונה אלגוריתמי למידה 

חישובית  למידהמימוש אלגוריתמי הנדרשות לספריות עזר בהינתן סדרת תצפיות. ב

שתי ספריות עזר. ספרייה מתמטית וספרייה  פותחו הפרויקטבמסגרת  ומודלים.

 סטטיסטית.

  וקטורים.מודול מורחב לעבודה עם מטריצות,  –ספרייה מתמטית 

מימוש התפלגויות בדידות ורציפות חד ממדיות, התפלגויות  –ספרייה סטטיסטית 

 . ממדיתורב  ממדיתבדידות ורציפות מרובות משתנים והתפלגות תערובת חד 
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 המאפשר לבצע את הפעולות הבאות : (web) ממשק וובי – ממשק משתמש .1

 .של נתוני מסחר יומי למניות נבחרות הצגה גרפית .3

  .אוטומטי תהליך למידהוהפעלת עבור המודל הרצוי פרמטרים הכנסת  .2

או הרצת מודל נבחר על  מסוימתניתוח השוואתי להרצת מודלים שונים על מנייה  .1

 סדרות של כמה מניות.

 כלי פיתוח 2.2

 Visual Studio 2010 Professional סביבת פיתוח

 Subversion מערכת ניהול גרסאות

 Microsoft SQL Server בסיסי נתוניםמערכת ניהול 

 

. באתר https://github.com/lev4ik/HmmDotNetבכתובת  הפרויקטכמו כן הוקם אתר עבור 

נושאים ולתקשר אודות מגוון  הפרויקט את תיעוד מקור, לראותלהוריד ולעדכן קוד  ניתןזה 

 פתוחים.

 שירותי גישה לנתונים 2.2

 Entityבעזרת  תתבצע. גישה לנתונים Microsoft SQL Server-בסיס הנתונים ישמר ב

Framework  שכבתORM המובנת ב-.NET לייצוגל בין מחלקות קהמאפשרת מיפוי יעיל ו 

 טבלאי. 

 מקורות מידע חיצוניים 2.2.1

 Yahooזה נשתמש במקורות מידע חיצוניים לקבלת נתוני מסחר. מאגר זה הוא  בפרויקט

Finance  הנמצא בקישור הבאhttp://finance.yahoo.com בעזרת  תתבצע. גישה למאגר זה

API  בקישור הבא מידע על יום המסחר האחרון זמין לאחר סיום יום המסחר. . פתוחוובי

http://finance.yahoo.com/q/hp?s=API  ניתן למצוא מידע נוסף על ה-API בו  כנושער

 זה. בפרויקטשימוש 

https://github.com/lev4ik/HmmDotNet
http://finance.yahoo.com/
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=API
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=API


10 

 

 ניקוי וטרנספורמצייה 2.2.2

בעזרת  מתבצעתנתונים טרנספורמצייה  חיצוניים.מידע ממקורות נתונים ניקוי לבצע נדרש לא 

 קליטת .שהוגדר בבסיס נתוניםושמירתם ממקור מידע חיצוני  csv ם בפורמטקבציקליטת שירות 

 הנתונים על יום המסחר האחרון. ופרסוםביום אחרי סיום המסחר  אחת הנתונים מתבצעת פעם

 מטוייב בסיס נתונים 2.2.2

 ת :טבלאו ארבעבבסיס הנתונים קיימות 

 בטבלה זו נשמרים נתונים כלליים על מניות – Securitiesטבלת  .3

 בטבלה זו נשמרים נתונים על מסחר יומי במניות – SecurityDailyDataטבלת  .2

  בטבלה זו נשמרים נתונים על מסחר במניות – SecurityHourlyDataטבלת  .1

 בחלון זמן של שעה

  בטבלה זו נשמרים נתונים על מסחר במניות – SecurityMinutelyDataטבלת  .4

 בחלון זמן של דקה

וליים על נתוני המסחר היומי במניות ותיאור כללי של מניות בטבלאות אלה נשמרים נתונים תפע

כל הטבלאות הנ"ל . בסיס נתונים -ב  מתואר בנספחמבנה הטבלאות  בבסיס הנתונים.

. העדכון Yahoo Financeשל  API-מתעדכנות בעזרת שירות אוטומטי. שירות זה משתמש ב

 .באותו יום המסחרסיום  לאחרמתבצע פעם ביום 

 שירותי למידה חישובית 2.2

מודול  המערכת מורכבת משלושה מודולים. ,ברמת על המערכת.נתאר את מבנה בפרק זה 

ובו מערכת. מודול סטטיסטי חלקי ה שארמחלקות עזר שבהן נשתמש בכל הכולל מתמטי 

 למידהחישובית. מודול ל למידהההתפלגויות שבהן נשתמש במודלים ל לכלמודגמים מימושי 

 לחיזוי ערכים עתידיים.מודלים האימון  ואלגוריתמי מודלים שמימשנוה בו מפורטים חישובית

 

 ימודול מתמט 2.2.1

להלן פירוט  לים במערכת.והמוד שארבמודול מתמטי נמצאים מחלקות עזר שבהן נשתמש בכל 

  :הפונקציונליות של המודול 

 NET Framework.של  System.Mathהרחבות למחלקה מתמטית  .3

 ריםווקטובמחלקה המטפלת  .2
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 מחלקה המטפלת במטריצות .1

 

משו יששוחזקה  Logהרחבות לחישוב  : במודול זה קיימות מתמטיתהרחבות למחלקה  .3

-הרחבות לחישובים על מערכים דו. למידהאלגוריתמי  אותנו לחישובים מנורמלים עבור

 מקדמיון עצרת, נפוצות כג מתמטיותוש של פונקציות כמו כן מימ .ממדייםוחד  ממדיים

 .'וכו נוםבי

 

 System.Mathדיאגרמת מחלקות להרחבת :  2איור 

פעולות המממשת : מחלקה גנרית  1כמודגם באיור  בווקטוריםמחלקה המטפלת  .2

את הפעולות הנ"ל  .קטוריוו חיסורו, הוספה  קטוריתוו פלהמכקטורים כגון בסיסיות על ו

ניתן להפעיל כאשר שני הגורמים הם וקטורים או כאשר גורם אחד הוא וקטור ושני 

 . סקלר



12 

 

 

 בווקטוריםדיאגרמת מחלקות המטפלות :  1איור 

 Euclidianי מחלקות המחשבותמימשנו עוד שת, 4כמודגם באיור  בווקטוריםבמודול המטפל 

Distance ו- Mahalanobis Distance .בין שני וקטורים 

 

 דיאגרמת מחלקות לחישוב מחרק בין וקטורים:  4איור 

מחלקה גנרית המממשת פעולות :  5כמודגם באיור  מחלקה המטפלת במטריצות .1

מטריצה מטריצה או הפעולות הן על  .הוספהמכפלה, חיסור ו בסיסיות על מטריצות כגון

פעולות יותר מורכבות על  מממשת. כמו כן מחלקה זו סקלרמטריצה או  וקטורמטריצה 

מאפיינים נוספים  מטריצות כגון שחלוף, היפוך, חישוב דטרמיננטה ודטרמיננטה הופכית.

מאפשרים לבדוק האם מטריצה נתונה היא חיובית וסימטרית. מאפיינים אלה יעזרו לנו 

 בחישוב מטריצת שונות משותפת.
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 אגרמת מחלקות המטפלות במטריצותדי:  5איור 

 Uכאשר  A=LU מוגדר, LUפירוק  .Cholesky-ו LUחישובי דטרמיננטות השתמשנו בפירוק  לייעול

היא מטריצה משולשת  A. Lהיא מטריצה משולשת עליונה המתקבלת מדירוג מינימאלי של 

 Uתקבלת ממכפלת הפעולות ההפוכות שנעשו כדי לקבל את מ, ה1, בעלת אלכסון של תחתונה

, היפוך מטריצות דטרמיננטהנראה בחישוב  LUשימוש נרחב בפירוק  באותו סדר שבהן נעשו.

לערכים ווקטורים עצמיים. בפירוק זה נשתמש כדי  מימשנו גם פירוק מערכת משוואות. ופתרון

פעולה זו דרושה לחישוב דטרמיננטה חיובית. ימטרית למטריצה סימטרית להפוך מטריצה ס

  ית למטריצת הופכית של שונות משותפת.חיוב
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 דיאגרמת מחלקות המחשבת דטרמיננטה ביעילות:  2איור 

 מודול סטטיסטי 2.2.2

בבסיס מימוש   .חישובית למידהבמודול זה מימשנו התפלגויות שבהן נעשה שימוש במודלים ל

 תכונות בסיסיות עבור כל התפלגות :. ממשק זה מגדיר IDistributionשלנו מוגדר ממשק 

 <IEquatable<Tאה בין שתי התפלגויות מאותו טיפוס דרך ממשק השוו .3

 ICloneableדרך ממשק  של התפלגות נתונה (Clone) שיבוט .2
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חישוב פונקציית הסתברות עבור התפלגות רציפה ופונקציית צפיפות עבור התפלגות  .1

 בדידה

4. Evaluate  המאפשרת למידת פרמטרים של פונקציית התפלגות מסדרת תצפיות 

. ממשק IUnivariateDistributionהתפלגויות בעלות משתנה יחיד הוא הממשק בסיסי עבור כל 

 שונות וממוצע. –מאפיינים הע"י הוספת  IDistributionזה מרחיב את 

. ממשק IMultivariateDistributionמשתנים הוא ההתפלגויות מרובות הממשק בסיסי עבור כל 

שונות, ממוצע, מספר ממדים הבאים : מאפיינים הע"י הוספת  IDistributionזה מרחיב את 

כי שונות וממוצע במקרה של  IUnivariateDistributionושונות משותפת. לא הרחבנו את 

 .מודגם המימוש 9. באיור סקלרהתפלגות מרובת משתנים הם וקטור ולא 

 

 דיאגרמת ממשקים בסיסיים לכל ההתפלגויות:  9איור 
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מהמחלקות האבסטרקטיות  התפלגויות בדידות יורשות מאחת

MultivariateDiscreteDistribution  אוUnivariateDiscreteDistribution שתי מחלקות אלה .

 בהתאמה. IUnivariateDistributionאו  IMultivariateDistribution הממשקים שות אתמממ

מהמחלקות האבסטרקטיות  התפלגויות רציפות יורשות מאחת

MultivariateContinuousDistribution  אוUnivariateContinuousDistribution שתי מחלקות .

 בהתאמה. IUnivariateDistributionאו  IMultivariateDistribution הממשקים אלה ממשות את

 .9כפי שניתן לראות באיור 

י מופעים של נהמאפשר להשוות בין ש Equalsות ישנו מימוש של במחלקות אבסטרקטי

כל מחלקה המממשת התפלגות ספציפית תממש גם פונקציות המגיעות מממשקים  התפלגויות.

 .8-ו 7בסיסיים שתיארנו קודם לכן. ניתן לראות אותם באיור 
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 דיאגרמת מחלקות בסיסיות לכל התפלגויות:  9איור 

 אות:התפלגויות הבזו מימשנו בעבודה 

 פלגות בדידה הת .3

 התפלגות נורמלית .2

 התפלגות נורמלית מרובת משתנים .1
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 התפלגות תערובת נורמלית מרובת משתנים .4

 

 בדידדיאגרמת מחלקות התפלגויות בעלות משתנה :  2איור 

ניתן לראות מימוש התפלגות בדידה והתפלגות נורמלית. שתי ההתפלגויות בעלות  9באיור 

שבו נמצאים כל הסמלים  Symbolsמשתנה אחד. עבור התפלגות בדידה נוסף מאפיין אשר 

 לחולל.שהתפלגות בדידה זו יכולה 

 יםמתקי ועבורה 𝑍~𝑁(0,1). פונקציה זו Z-Scoreעבור התפלגות נורמלית הוספנו פונקציית 

 𝑍 =
𝑋−𝜇

𝜎
. 
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 דיאגרמת מחלקות התפלגויות מרובות משתנים:  30איור 

התפלגות נורמלית מרובת משתנים מממשת את הפונקציות והמאפיינים ממשקי הבסיס ולא 

 מוסיפה שום פונקציונליות מעל.

 במימוש התפלגות תערובת הוספנו את המאפיינים הבאים :

3. Components – תפלגויות חייבות התפלגויות שמהן מורכבת התפלגות תערובת. כל הה

 להיות מאותו סוג
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2. Coefficients – עזרתה נבחר הקומפוננט שממנו נוצרהבהתפלגות התחלתית ש 

  התצפית

1. StepsTillConvirgence –  מספר הצעדים שנדרשו לאלגוריתםEM  התכנסותולעד 

 פרמטרים של התפלגות תערובת. כמו כן, הוספנו את המתודות הבאות לחישוב

3. CalculateCovariance – משותפת עבור כל הקומפוננטותהשונות הת מחשב את מטריצ 

2. CalculateGamma –  ת ש לחישוב התפלגות התחלתית, מטריצמשתנה עזר הנדר

 ממוצעיםהמשותפת וגם ווקטור השונות ה

1. CalculateMean –  ממוצעים עבור כל קומפוננטהווקטור את מחשב  

4. CalculatePi –  את המחשב( התפלגות התחלתיתCoefficients)  

 EM (Expectationהוא בעזרת אלגוריתם  Evaluateהתפלגות תערובת מימוש של עבור 

Maximization שבו נדון ביותר הרחבה בפרק המדבר על אלגוריתם )Baum-Welch אלגוריתם .

 זה משתמש במתודות שפירטנו ליעל.

מאתחלת את הפרמטרים של התפלגות ה Initializeבאחד האתחולים אנחנו משתמשים במתודה 

אלגוריתם זה מקבל סדרת תצפיות ומספר אשכולות. עבור  .KMeansתערובת בעזרת אלגוריתם 

כל אשכול האלגוריתם מחשב את מרכז האשכול שהוא גם ווקטור ממוצעים של תצפיות באותו 

 משותפת. אשכול וגם מטריצת שונות

 מודל מרקובי חבוי 2.2.2

 כפי שהוסבר במבוא. מודל מרקובי חבוי מוגדר באופן פורמלי כמורכב מחמישה מרכיבים

-Left-ו Ergodicז בשניים כנתראנו בניתוח תוצאות  .של מודל מרקובי חבויקיימים מספר סוגים 

Right. 

מעברים מתארת גרף המטריצת דהיינו  מכל מצב ניתן להגיע לכל מצב אחר. – Ergodicבמודל 

  מלא.

מודל ל ווריאצייתקיימת לא להשתנות. לגדול או אינדקס מצב הנוכחי יכול  – Left-Rightבמודל 

 מודל זה מתקיים :. עבור Δע"י  𝑗למצב  𝑖זה כאשר אנחנו מגבילים את גודל הקפיצה ממצב 

𝑎𝑖𝑗 = 0,       𝑖 < 𝑗 

𝑎𝑖𝑗 = 0,       𝑗 > 𝑖 + Δ 
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𝜋𝑖 = {
0,     𝑖 ≠ 1
1,     𝑗 = 1

 

  אפשר לבנות מודלים מכל סוג שהוא. ,לכן .הוא גנרימימוש מודל מרקובי חבוי בעבודה זו 

𝜆 כלשהוא בהינתן מודל מרקובי חבוי = (𝐴, 𝐵, 𝜋)  כלשהיאוסדרת תצפיות 𝑂 = {𝑜1, … , 𝑜𝑡} 

על כל אחת מהשאלות האלה ניתן לקבל כפי שהוסבר במבוא. שאלות על שלושת  נרצה לענות

 זה. פרויקטמימשנו במסגרת שחישובית  למידהתשובה בעזרת אלגוריתמי 

באפשרות  כמו כן אנחנו מעונייניםמודל. ה רמטריפ את לשמור ישעבור כל מודל מרקובי חבוי 

בעזרת השוואת כל  תתבצעהשוואה ה ג ולשבט מודל.בין שני מודלים מאותו סו תלהשוו

-הפרמטרים, התפלגות התחלתית, מטריצת מעברים, פרמטרים של כל התפלגויות במצבי פלט ו

likelihood .בממשק  יכולות אלה מוגדרותIHiddenMarkovModelState. 

 

 דיאגרמת ממשקים בסיסיים עבור מודל מרקובי חבוי:  33איור 

 : הם IHiddenMarkovModelStateממשק המאפיינים של 

3. Emission – מערך התפלגויות הנמצאות במצבי פלט 

2. Likelihood – הסתברות שמודל זה יצר סדרת תצפיות נתונה  
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1. LogNormalized –  לבצעה חישובים בעזרת יש האםlog, כדי למנוע זליגה או לא  

4. M – עבוד התפלגויות בדידות מספר הסמלים אשר המודל יכול לייצר  

5. N – מספר המצבים במודל  

2. Pi – התפלגות לבחירת מצב התחלתי  

9. TransitionProbabilityMatrix – מטריצת מעברים  

9. Type –  סוג( מודלErgodic  אוRight-Left)  

 לחזות סדרה של ערכים בהינתן מודלכמו כן אנחנו מעוניינים . 11באיור  מאפיינים אלו מודגמים

נקבל זאת  .𝑃(𝑂|𝜆)כדי למקסם את  עבור המודל אופטימלייםאפשרות ללמוד פרמטרים וגם ב

 בעזרת ממשקים בסיסיים הבאים :

  

 דיאגרמת ממשקים בסיסיים עבור מודל מרקובי חבוי לחיזוי ולמידה:  32איור 

ממשקים מימוש . 12בשביל לקבל יכולת למידע וחיזוי מימשנו את הממשקים המודגמים באיור 

IMachineLearningMultivariateModel ו- IMachineLearningUnivariateModel מגדירים 

בכל מודל  Trainמתודה אלגוריתם זה ממומש ב מודלים שביכולתם להריץ אלגוריתם אימון. 

ממשקים מימוש שבו נדון בהמשך.  BaumWelchאלגוריתם מריצה מתודה זו  .קונקרטי

IUnivariatePredictor ו-IMultivariatePredictor  מגדירים מודלים שביכולתם להריץ אלגוריתם
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 נוספת מתודהבכל מודל קונקרטי.  Predictמתודה חיזוי. אלגוריתם זה ממומש ב

EvaluatePrediction  ניתוח תוצאות חיזוי. נועדה לתת למודל יכולת לבצע 

ם תלות בהתפלגות של המודל, מרובת משתנים אלה עממשקים משים ממשנו ממודלים שמהכל 

יצרנו מחלקה אבסטרקטית אשר מממשת את הממשק הבסיסי  בעלת משתנה יחיד.או 

IHiddenMarkovModelState<TDistribution> ממחלקה זו יורשים כל מימושי מודלים .

 מודלים : ארבעה מימשנובעבודה זו . 31כפי שאפשר לראות באיור ספציפיים. 

3. HiddenMarkovModel –  התפלגות בדידה עםמודל מרקובי חבוי 

2. HiddenMarkovModelGaussianDistribution –  התפלגות  עםמודל מרקובי חבוי

 בעלת משתנה יחידנורמלית 

1. HiddenMarkovModelMultivariateGaussianDistribution –  עםמודל מרקובי חבוי 

 התפלגות נורמלית מרובת משתנים

4. HiddenMarkovModelMixtureDistribution –  התפלגות  עםמודל מרקובי חבוי

כאשר הקומפוננטות של התפלגות תערובת הם התפלגויות נורמליות מרובות  תערובת

 משתנים

ליצור את המודל בעזרת סדרת תצפיות. את אפשרות  קיימתהאחרונים עבור שלושת המימושים 

כמו שעשינו במקרה של  KMeansההתפלגויות ההתחלתיות נחשב בעזרת אלגוריתם 

Gaussian Mixture Model.   אתחול זה מתבצע במתודהInitialize. 

 באיורלראות כפי שאפשר  למידהכמו כן כל מימוש ספציפי מממש גם ממשקים עבור חיזוי ו

 הבאה :
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 דיאגרמת מחלקות מודל מרקובי חבוי:  31איור 

 פרויקטם בסעיפים הבאים של ירים המתואאלגוריתמבעזרת  למידהתהליך כל המודלים ממשים 

ראשונים נציג אלגוריתמים עבור שתי  תכנון דינאמי.אלגוריתמים הראשונים מבוססי הי שנ זה.

 המתארים תצפית ומצב.שתי ממשקים בסיסיים 

 

 דיאגרמת ממשקים בסיסיים להצגת תצפית ומצב:  34איור 
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להעביר להם רשימה של תצפיות  נצטרךבשביל להפעיל את האלגוריתמים 

IList<IObesrvation>  ורשימה של מצביםIList<IState>  ,עבור התפלגויות דיסקרטיות בלבד,

. עבור תצפית אנחנו 34אפשר לראות באיור  הממשקיםמבנה של  כפי שנראה בהמשך.

 ידורי.מספר סמעוניינים בתיאור, מספר הממדים וערך. עבור מצב אנחנו מעוניינים בתיאור ו

 Forward-Backwardאלגוריתם  2.2.2

𝑂בהינתן סדרת תצפיות  = {𝑜1, … , 𝑜𝑡}  ומודל𝜆 = (𝐴, 𝐵, 𝜋)  כיצד ניתן לחשב ביעילות את

 .𝑃(𝑂|𝜆)הסתברות לקבל את סדרת התצפיות בהינתן המודל 

. החישוב מתבצע 𝑃(𝑂|𝜆)מחשב את ,  Forward procedure ראשון ,אלגוריתם תכנון דינאמי 

  : [5,2,30,32] מוגדרה 𝛼 עזר משתנה בעזרת

𝛼𝑇(𝑖) = 𝑃(𝑜1 … 𝑜𝑇 , 𝑞𝑇 = 𝑆𝑖|𝜆) 

ניתן לחשב בעזרת  𝛼𝑡(𝑖)את  .𝜆בהינתן המודל  𝑆𝑖נהיה במצב  𝑇שבזמן הסתברות מהי הז"א 

 : [5,2,30,32] נוסחה רקורסיבית

𝛼1(𝑖) = 𝜋𝑖𝑏𝑖(𝑜1)                       1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 

𝛼𝑡+1(𝑗) = [∑ 𝛼𝑡(𝑖)𝑎𝑖𝑗

𝑁

𝑖=1
] 𝑏𝑖(𝑜𝑡+1)                1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 − 1, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁 

∑ונקבל את ההסתברות הרצויה  𝛼𝑇(𝑖)את כל ערכי  𝑖בסוף נסכם על  𝛼𝑇(𝑖)𝑁
𝑖=1 = 𝑃(𝑂|𝜆) .

 .𝑂(𝑇𝑁2): אלגוריתם הסיבוכיות של ה

, המחשב את Backward procedureאלגוריתם תכנון דינאמי שני, כעת למימוש של  נעבור

𝑃(𝑂|𝜆). עזר מתבצע בעזרת משתנה החישוב 𝛽 [5,2,30,32] המוגדר : 

𝛽𝑡(𝑖) = 𝑃(𝑜𝑡+1 … 𝑜𝑇 , 𝑞𝑡 = 𝑆𝑖|𝜆) 

𝑜𝑡+1ולראות את סדרת התצפיות  𝑆𝑖במצב   𝑡הסתברות להתחיל בזמן מהי הז"א  … 𝑜𝑇  בהינתן

 : [5,2,30,32]ניתן לחשב בעזרת נוסחה רקורסיבית  𝛽𝑡(𝑖)את  .𝜆מודל 

𝛽𝑇(𝑖) = 1          1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 

𝛽𝑡(𝑖) = ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑏𝑖(𝑜𝑡+1)𝛽𝑡+1(𝑗)
𝑁

𝑗=1
                  1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 − 1, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁 
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∑ונקבל את ההסתברות הרצויה  𝛽1(𝑖)את כל ערכי  𝑖בסוף נסכם על  𝜋𝑖𝛽1(𝑖)𝑁
𝑖=1 = 𝑃(𝑂|𝜆) .

 .𝑂(𝑇𝑁2) :אלגוריתם הסיבוכיות של ה

 . 𝑂(𝑇𝑁2)סיבוכיות של שתי האלגוריתמים : 

יכול להיות גנרי לחלוטין בגלל שלא מחשבים בו  Forward-Backwardמימוש שני האלגוריתמים 

יש את  ForwardBackwardבמחלקה  ספציפיות.פרמטרים הדרושים לחישובים התפלגויות 

 המאפיינים הבאים :

3. Alpha –  דו ממדי בגודל מערך𝑇𝑥𝑁  השומר את תוצאות החישוב עבור פרמטר𝛼 

2. Beta –  דו ממדי בגודל מערך𝑇𝑥𝑁  השומר את תוצאות החישוב עבור פרמטר𝛽 

1. Normalized –  דגל המגדיר האם לנרמל את החישוב של𝛼 ו-𝛽 

 .15על המתודות של המחלקה מוסבר בהמשך הפרק. ניתן לראות את המחלקה בדיאגרמה 

 

 Forward-Backwardדיאגרמת מחלקות עבור אלגוריתם :  35איור 
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ומודל ומחשבת את   תצפיותמקבלת רשימת  <RunForward<TEmmisionTypeמתודה 

𝑃(𝑂|𝜆) במהלך החישוב אנחנו משתמשים במחלקה .AlphaEstimator<T>  כדי לחשב את𝛼 

ם נוצרת ע <AlphaEstimator<T. המחלקה Alphaתוצאות החישוב במאפיין מקומי ולשמור את 

לפי האלגוריתם  𝛼מודל, סדרת תצפיות ודגל חישוב מנורמל. למחלקה יש מאפיין שמחשב את 

  ונשמר במשתנה פנימי. פעם אחת. החישוב מתבצע ללעיהמוסבר 

מקבלת רשימת תצפיות ומודל ומחשבת את   <RunBackward<TEmmisionTypeמתודה 

𝑃(𝑂|𝜆) במהלך החישוב אנחנו משתמשים במחלקה .BetaEstimator<T>  כדי לחשב את

𝛽 ולשמור את התוצאות החישוב במאפיין מקומיBeta המחלקה .BetaEstimator <T>  נוצרת

לפי 𝛽ם מודל, סדרת תצפיות ודגל חישוב מנורמל. למחלקה יש מאפיין שמחשב את ע

  ונשמר במשתנה פנימי. החישוב מתבצע פעם אחתל. לעיהאלגוריתם המוסבר 

 Viterbiאלגוריתם  2.2.2

𝑂בהינתן סדרת תצפיות  = {𝑜1, … , 𝑜𝑡}  ומודל𝜆 = (𝐴, 𝐵, 𝜋)  כיצד ניתן לחשב את המסלול𝑄 =

{𝑞1, … , 𝑞𝑡}  שמעבר בו יצר את סדרת התצפיות, הווה אומר מה הוא ההסבר הטוב ביותר

 לסדרת תצפיות נתונה.

𝑄אלגוריתם זה משתמש בתכנון דינאמי כדי לחשב את  = {𝑞1, … , 𝑞𝑡}  סביר ביותר מסלול

(MPP – Most Probable Path.)  גנרי לגמרי עבור כל המודלים הוא ביצענו שהחישוב

 : [5,2,30,32]כך  𝛿בשביל החישוב נגדיר משתנה עזר . בפרויקט

𝛿𝑡(𝑖) = max
𝑞1,…,𝑞𝑡−1

𝑃(𝑞1, … , 𝑞𝑡 = 𝑖, 𝑜1, … , 𝑜𝑡|𝜆) 

,𝑜1סדרת תצפיות  תלית לקבלסימרות מכבתהס … , 𝑜𝑡  כאשר בזמן𝑡 במצב  אנו𝑆𝑖.  המשתנה𝛿 

 : [5,2,30,32]ניתן לחשב בצורה רקורסיבית כך 

𝛿1(𝑖) = 𝜋𝑖𝑏𝑖(𝑜1)                   1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 

𝛿𝑡(𝑗) = max
1≤𝑖≤𝑁

[𝛿𝑡−1(𝑖)𝑎𝑖𝑗]𝑏𝑗(𝑜𝑡)            2 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇,    1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁 

כמו כן נגדיר משתנה נוסף שבעזרתו נבצע שחזור מצבים שיצרו את סדרת התצפיות. משתנה 

 : 𝜑 [5,2,30,32]זה הוא 
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𝜑𝑡(𝑗) = 𝑎𝑟𝑔 max
1≤𝑖≤𝑁

[𝛿𝑡−1(𝑖)𝑎𝑖𝑗] 

 : [5,2,30,32]נשתמש בנוסחה הבאה  MPPכדי לחשב את 

𝑞𝑡 = 𝜑𝑡+1(𝑞𝑡+1) 

 וגם 

𝑞𝑇 =  𝑎𝑟𝑔 max
1≤𝑖≤𝑁

[𝛿𝑡(𝑖)] 

 .𝑂(𝑇𝑁2) :אלגוריתם הסיבוכיות של ה

 

 Viterbiדיאגרמת מחלקות. אלגוריתם :  32איור 

 ישנם מאפיינים הבאים : ViterbiBaseבמחלקה בסיסית 

3. CopmutationPath –  מערך דו ממדי בגודל𝑇𝑥𝑁  תלית לקבלרות מכסימבתהסהשומר 

,𝑜1סדרת תצפיות  … , 𝑜𝑡  כאשר בזמן𝑡 במצב  אנו𝑆𝑖 משתנה זה הוא .𝛿 

2. Normalized – דגל המגדיר האם לנרמל את החישוב 

1. ReproducePath –  מערך דו ממדי בגודל𝑇𝑥𝑁  שבעזרתו נבצע שחזור מצבים שיצרו

 𝜑את סדרת התצפיות. משתנה זה הוא 

 ומתודות הבאות :
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3. GetMaximumDeltaValueStateIndex –  מוצא את המצב בעל𝛿 מקסימאלי 

2. GetMinimumIndex – מוצא את המצב בעל הסתברות מינימלית 

1. PrintComputationPath –  מדפיס את סדרת המצביםMPP  

המחשבת את  Runבה יש מתודה  Viterbiהמחלקה העיקרית היא  16כפי שניתן לראות באיור 

𝑄 = {𝑞1, … , 𝑞𝑡}. תצפיות תודה זו מקבלת רשימת מIList<IObservation> מצבים  , רשימת

IList<IState> של זירה רשימת מצביםחומודל ומ MPP.  כדי לחשב נכון את𝑏𝑖(𝑜1)  עבור

אשר לפי טיפוס בזמן ריצה  GetProbabilityנקציית עזר פו מימשנופלגויות בדידות ורציפות הת

   .𝑖של התפלגות שקיבלנו כפרמטר מחשבת את ההסתברות לקבלת תצפית במקום 

 Baum-Welchאלגוריתם  2.2.2

𝜆כיצד נעדכן את הפרמטרים של המודל  = (𝐴, 𝐵, 𝜋)  כך שנוכל למקסם את ההסתברות

𝑃(𝑂|𝜆). 

בעבודה זו.  נעסוקשלא  EM – Expectation Maximizationאלגוריתם זה הוא מקרה פרטי של 

וגם  Forward-Backwardהערכות למאפייני המודל אנחנו נשתמש בתוצאות של  בשביל לחשב

 : [5,2,30,32] כך מוגדר 𝜉משתנה ראשון  משתני עזר חדשים.רך להגדיר שני נצט

𝜉𝑡(𝑖, 𝑗) = 𝑃(𝑞𝑡 = 𝑆𝑖, 𝑞𝑡+1 = 𝑆𝑖+1|𝑂, 𝜆) 

𝑖ובמצב  𝑡בזמן  𝑖הסתברות להיות במצב  + 𝑡בזמן  1 + משתנה  בהינתן סדרת תצפיות ומודל. 1

 : [5,2,30,32] מוגדר כך 𝛾הבאה הוא 

𝛾𝑡(𝑖) = 𝑃(𝑞𝑡 = 𝑆𝑖|𝑂, 𝜆) 

כדי לחשב את שני המשתנים  בהינתן סדרת תצפיות ומודל. 𝑡בזמן  𝑖הסתברות להיות במצב 

 : [5,2,30,32] כך Forward-Backwardשחישבנו בעזרת  𝛽-ו 𝛼נשתמש בערכים של 

𝜉𝑡(𝑖, 𝑗) =
𝛼𝑡(𝑖)𝑎𝑖𝑗𝑏𝑗(𝑜𝑡+1)𝛽𝑡+1(𝑗)

∑ ∑ 𝛼𝑡(𝑖)𝑎𝑖𝑗𝑏𝑗(𝑜𝑡+1)𝛽𝑡+1(𝑗)𝑁
𝑗=1

𝑁
𝑖=1

 

𝛾𝑡(𝑖) =
𝛼𝑡(𝑖)𝛽𝑡(𝑖)

∑ 𝛼𝑡(𝑖)𝛽𝑡(𝑖)𝑁
𝑖=1

= ∑ 𝜉𝑡(𝑖, 𝑗)
𝑁

𝑗=1
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,𝛼בעזרת המשתנים  𝛽, 𝜉, 𝛾 עבור כל המודלים הערכה של  הערכה למאפייני המודל. ניתן𝜋 

ומטריצת מעברים זהה. חישוב הערכה להתפלגויות בכל אחד מהמצבים יהי שונה. עבור 

 עבור כל התפלגות. משתנים לחשב עוד סט  נצטרךהתפלגות תערובת מרובת משתנים 

 : 𝜋  [5,2,30,32]עבור התפלגות התחלתית 

𝜋𝑖 = 𝛾1(𝑖) 

𝑡בזמן  𝑖במצב  מעבריםמספר צפוי של  = 1. 

 : 𝐴 [5,2,30,32]עבור מטריצת מעברים 

𝑎𝑖𝑗 =
∑ 𝜉𝑡(𝑖, 𝑗)𝑇

𝑡=2

∑ 𝛾𝑡(𝑖)𝑇
𝑡=2

 

 .𝑖מול סך כל מעברים ממצב  𝑗למצב  𝑖מספר צפוי של מעברים ממצב 

 : [5,2,30,32]עבור התפלגות בדידה 

𝑏𝑖(𝑘) =
∑ 𝛾𝑡(𝑖)𝛿𝑜𝑡,𝑣𝑘

𝑇
𝑡=1

∑ 𝛾𝑡(𝑖)𝑇
𝑡=1

 

ומת מספר הפעמים שהיינו במצב על 𝑖כאשר אנחנו במצב  𝑣𝑘ך נצפה היה שארמספר הפעמים 

𝑖,  1כאשר ≤ 𝑘 ≤ 𝑀. 

 התפלגותהתפלגות תערובת, נציג חישוב של שלושה פרמטרים הנדרשים כדי לאמן את עבור 

 : 𝛾𝑖𝑙(𝑡) [5,2,30,32]ת המשתנים נציג משתנה נוסף תערובת. בשביל לחשב את שלוש

𝛾𝑖𝑙(𝑡) = 𝛾𝑖(𝑡)
𝑐𝑖𝑙𝑏𝑖𝑙(𝑜𝑡)

𝑏𝑖(𝑜𝑡)
 

 .𝑜𝑡צר את התצפית יי 𝑖י של התפלגות תערובת -𝑙-הסתברות שרכיב ה

 : [5,2,30,32]מכאן נגזור את שלושת המשתנים 

𝑐𝑖𝑙 =
∑ 𝛾𝑖𝑙(𝑡)𝑇

𝑡=1

∑ 𝛾𝑖(𝑡)𝑇
𝑡=1
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𝜇𝑖𝑙 =
∑ 𝛾𝑖𝑙(𝑡)𝑜𝑡

𝑇
𝑡=1

∑ 𝛾𝑖(𝑡)𝑇
𝑡=1

 

Σ𝑖𝑙 =
∑ 𝛾𝑖𝑙(𝑡)𝑇

𝑡=1 (𝑜𝑡 − 𝜇𝑖𝑙)(𝑜𝑡 − 𝜇𝑖𝑙)
𝑇

∑ 𝛾𝑖𝑙(𝑡)𝑇
𝑡=1

 

 במקרים אלולא נדון ם למקרה של יותר מסדרת תצפיות אחת, אך גאת המשוואות להרחיב  ניתן

 בעבודה זו.

 . 𝑂(𝑇𝑁2) :אלגוריתם הסיבוכיות של ה

מחלקה אבסטרקטית. במחלקה זו הגדרנו תכונות משותפות למימוש מימוש שלנו מתבסס על 

 : Baum-Welchאלגוריתם 

 מטריצת מעברים  .3

 התפלגות לבחירת מצב התחלתי .2

שתי תכונות אלה לא תלויות בהתפלגות מודל מרקובי חבוי ולכן באפשרותנו להוציא אותם 

 בנוסף במחלקה הבסיסית יהיו מתודות הבאות : למחלקה בסיסית.

3. EstimatePi – הערכה זו מתבצעת בעזרת הערכת התפלגות לבחירת מצב התחלתי .

 .2.5.6תואר בסעיף  חישוב זה .𝛾משתנה עזר 

2. EstimateTransitionProbabilityMatrix – הערכה זו  .הערכת מטריצת מעברים

 .2.5.6תוארו בסעיף  חישובים אלה .𝜉 -ו 𝛾מתבצעת בעזרת משתני עזר 

1. Run –  איטרציותקלט הוא מספר ה .אלגוריתם למידה אבסטרקטית להרצתמתודה 

 של המודל.  וערך סף לנראות  מקסימאלי

4. CheckPi – האם ווקטור לבחירת מצב התחלתי מסתכם לאחד. בדיקה 

5. CheckTransitionProbabilityMatrix –  בודקת האם כל שורה במטריצת מעברים

 מסתכמת לאחד. 
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 :17באיור  מתודות אלה מודגמות

 

 Baum-Welchדיאגרמת מחלקות בסיסיות :  39איור 

  Baum-Welchבעבודה זו מימשנו ארבעה אלגוריתמי למידה 

3. BaumWelch – התפלגות בדידה עםמודל מרקובי חבוי למידת 

2. BaumWlechGaussianDistribution –  התפלגות  עםמודל מרקובי חבוי למידת

 בעלת משתנה יחידנורמלית 

1. BaumWelchMultivariateDistribution –  התפלגות  עםמודל מרקובי חבוי למידת

 נורמלית מרובת משתנים

4. BaumWelchMixtureDistribution –  התפלגות תערובת עם מודל מרקובי חבוילמידת 

 בעלת התפלגות נורמלית מרובת משתנים במצבי פלט
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 Baum-Welchדיאגרמת מחלקות :  39איור 
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הוספנו משתנה המחזיק התפלגות עבור  Baum-Welchבכל אחד מהמימושים הספציפיים של 

לנו בחישוב המשתנים עזרו י משתנים אלו .מחלקותהמחזיקים משתנים פרטיים  מצב נתון וגם

 מודלים נשתמש במחלקות הבאות :כל העבור  ליהם קודם לכן.עשעברנו 

 

 𝜉 -ו 𝛾 לאומדןדיאגרמת מחלקות :  32איור 

 התפלגות מרובת משתנים נוסיף גם : עםמודל עבור 

 

 𝜎-ו 𝜇 לאומדןדיאגרמת מחלקות :  20איור 
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 גם : מימשנוהתפלגות תערובת  עםעבור מודל ולבסוף 

 

 עבור התפלגות תערובת 𝜎-ו 𝛾 , 𝜉 ,𝜇 לאומדןמחלקות  דיאגרמת:  23איור 

חדש. הנתונים הם מודל מצב ו מודל נוכחי מצב נשמורבכל אחד מהמימושים הספציפיים אנחנו 

מודל נלמד. עבור מקרה של התפלגות בדידה נחזיק גם את הסמלים ו מודל נוכחיסדרת תצפיות, 

  .להיווצראשר יכולים 

 התפלגות תערובת. עם  Baum-Wlech נציג פסאודוקוד של

 : הקלט

 מספר איטרציות מרבי .3
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  מודל נוכחי למודל הנלמד ביןהנראות מרחק המבטא את ( tolerance) סףערך  .2

 : פלט

 ם פרמטרים מעודכניםמודל מרקובי ע .3

 

1. Do 

2. Subtract maximum iterations 

3. Check if first iteration, if no copy trained model to be current model 

4. Run Forward and Backward procedures 

5. Calculate estimator variables 𝝃, 𝜸, 𝝁, 𝝈, 𝒄 

6. Estimate Pi 

7. Estimate Transition Probability Matrix 

8. For all states 

9.  For all components 

10.   Create Mixture distribution with estimated parameters and assign it to model 

component 

11. Create estimated model and calculate it’s likelihood 

12. While current model not equal estimated and maximum iteration not reached and likelihood tolerance not 

reached 

מורידים את מספר האיטרציות שנשארו. בודקים האם האלגוריתם כבר רץ ומעתיקים  2בשורה 

רוב החישובים מתבצעים . 4ורה בש 𝛽-ו 𝛼מחשבים את . 3מודל נלמד למודל קיים בשורה 

מחשבים אומדן להתפלגות לבחירת מצב  .5בשורה  משתני עזרל אומדניםבמחלקות שמחשבות 

מייצרים התפלגויות נורמליות מרובות משתנים עבור  .6-7ומטריצת מעברים בשורות  התחלתי

. יוצרים מודל חדש 8-10כל התפלגויות תערובת הנמצאות במצבי פלט של המודל בשורות 

 . בודקים את תנאי העצירה :11בשורה 

 0-מספר האיטרציות שנשארו שווה ל .3

 פרמטרים של המודל הנלמד שווים לפרמטרים של מודל נוכחי .2

 הוא קטן מערך הסףקיים מודל נלמד ומודל נראות של ההפרש בין ה .1

 ואם אחד מהתנאים מתקיים מחזירים את המודל הנלמד. 11בשורה 
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 לגוריתם חיזויא 2.2.2

של  (likelihoodנראות )על השוואת ערכי  המבוססותלחיזוי אחת בעבודה זו נתרכז בשיטה 

 זו. בעבודה  אך הן לא יסקרוישנן שיטות נוספות  תצפיות.

 : הקלט

 (start_date) תאריך התחלת חיזוי .1

 (days) לחיזוימספר ימים  .4

  התצפית שלנו לבין תצפית נבדקת הנראות ביןמרחק המבטא את  (tolerance) סףערך  .5

 : פלט

 סדרת ערכים חזויים .2

1. MAPE עבור תוצאות החיזוי 

 חיזוי :האלגוריתם  עבור פסאודוקוד

1. sum ←  0 

2. date ← start_date 

3. for i = 1 to days do 

4.  yesterday ←  yesterday(date) 

5.  𝑶𝒚  ← load(yesterday) 

6.  𝑶𝒂 ←  load(date) 

7.  likelihoody  ← load likelihood(yesterday) 

8.  similarsy ←  find(yesterday, 𝒍𝒊𝒌𝒆𝒍𝒊𝒉𝒐𝒐𝒅𝒚, tolerance) 

9.  most_similar = find_best_guess(𝒔𝒊𝒎𝒊𝒍𝒂𝒓𝒔𝒚) 

10.  𝒕𝒐𝒎𝒐𝒓𝒓𝒐𝒘𝒎_𝒔 ← load(most_similar.date) 

11.  predicted close = 𝑶𝒚. 𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆 + (𝒕𝒐𝒎𝒐𝒓𝒓𝒐𝒘𝒎_𝒔. 𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆 − 𝒎𝒐𝒔𝒕𝒔𝒊𝒎𝒊𝒍𝒂𝒓. 𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆) 

12.  sum ←  
|𝑶𝒂.𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆−𝒑𝒓𝒆𝒅𝒊𝒄𝒕𝒆𝒅_𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆|

𝑶𝒂.𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆
 

13.  date  ← tomorrow(date) 

14. end for 

15. return Prediction_Results 
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עבור יום   likelihoodחישוב. 4-14בשורות המעבר על מספר הימים שברצוננו לחזות מבוצע 

וערך  הנראותתצפית מתאימה ביותר לפי . בבסיס נתונים מוצאים 7שורה ב מסחר אחרון מבוצע

יום מסחר אחרון עוקב אחרי ערך מבסיס הנתונים  מייבאים .8-9שורות מראש במוגדר ה הסף

 .10-11שורות שבים את ערך החיזוי לפי הנוסחה בתצפית המתאימה ביותר ומח עם

זמן ריצה של האלגוריתם ש , הריזמן קבוע עורךמבסיס הנתונים  בהינתן שפעולות שליפת נתונים

 .𝑂(𝑑𝑎𝑦𝑠)הוא 

בו מגדירים את המדדים הרצויים כפי שניתן לראות ויצרנו ממשק בסיס תוצאות הניתוח  עבור

 .22באיור 

 

 דיאגרמת מחלקות ממשק בסיס לניתוח תוצאות : 22איור 

 נגדיר את  מדדים שברצוננו לחשב עבור כל הרצה של אלגוריתם לחיזוי. 6ממשק זה מגדיר 

𝑒𝑡 = 𝑜𝑡 − 𝑜𝑡
′ 

𝑜𝑡בין ערך חזוי  𝑜𝑡הפרש בין ערך שנצפה בפועל 
 למדד זה שגיאת חיזוי.. נקרה ′

Cumulative Forecast Error – סכום הפרשי כל שגיאות חיזוי 

𝐶𝐹𝐸 = ∑ 𝑒𝑡

𝑇

𝑡=1

 

Mean Error – [3] ממוצע סכום שגיאות חיזוי 
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𝑀𝐸 =
1

𝑛
𝐶𝐹𝐸 

Mean Squad Error – [3] ממוצע של סכום ריבועי שגיאות חיזוי 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑(𝑒𝑡)2

𝑇

𝑡=1

 

Root Mean Squad Error –  שורש ריבוי שלMean Squad Error [3] 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √𝑀𝑆𝐸 

Mean Absolute Deviation – [3] ממוצע ערכים מוחלטים של שגיאות חיזוי 

𝑀𝐴𝐷 =
1

𝑛
∑|𝑒𝑡|

𝑇

𝑡=1

 

Mean Absolute Percent Error – [3] ממוצע שגיאות יחסי 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
100

𝑛
∑

𝑒𝑡

𝑜𝑡

𝑇

𝑡=1

 

מימשנו שתי מחלקות לניתוח תוצאות חיזוי. מחלקה ראשונה לניתוח חיזוי של ערך ספציפי 

 .23ומחלקה שניה לניתוח חיזוי מגמה כפי שאפשר לראות באיור 
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 : דיאגרמת מחלקות לניתוח תוצאות חיזוי 23איור 

 במחלקה לניתוח תוצאות לחיזוי מגמה הוספנו מתודה שבעזרתה אנחנו מחשבים האם אנו

במגמת עליה, ירידה או ללא שינוי. כאשר אנחנו רואים שמגמה שנצפה היא בכיוון מגמה אמתית 

𝑒𝑡  0אחרת  1מקבל ערך. 

 ממשק משתמש 2.2

 : י מסכים מרכזייםשמומשה קיימים שנבמערכת 

 הגדרת פרמטרים לבניית מודל לחיזוי ובחירת מנייה רצויה .3

 שפורטו לעיל.על פי המדדים  םחיזוי וניתוחהתוצאות  הצגה גרפית של .2

 מודגם מסך ראשון המשמש למילוי טופס הרצת תהליך חיזוי. 24באיור 
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 : טופס להרצת תהליך חיזוי 24איור 

 : מבנה השדות בטופס

3. Model Types – .ישנם שלושה  סוג המודל שבעזרתו נרצה להריץ את תהליך החיזוי

 ערכים אפשריים :

a. Gaussian Mixture Model 

b. Hidden Markov Model with Multivariate Gaussian Emissions 

c. Hidden Markov Model with Gaussian Mixture Emissions 

2. Number Of States – מספר המצבים במודל הנבחר 

1. Delta – בטופולוגיתמודל מרקובי חבוי  עבור RighLeft למלא פרמטר זה המגדיר  יש

 ור קדימה ממצב נתוןאת מספר המצבים קדימה שניתן לעב

4. Number Of Components – למלא את מספר  ישהתפלגות תערובת ודל בעל עבור מ

  הקומפוננטות בהתפלגות תערובת

5. Number Of Days – מספר ימים שברצוננו לחזות קדימה 
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2. Predicted Likelihood Tolerance –  ערך סף לנראות כאשר מריצים את תהליך

  החיזוי

9. Training Likelihood Tolerance – ערך סף לנראות כאשר מריצים את תהליך למידע  

9. Number Of Iterations – מספר האיטרציות הרצוי בתהליך למידע  

2. Securities – מנייה שברצוננו לחזות את הערכים בסדרה  

30. From Date –  עבור מנייה הנבחרת לסדרת אימון התחלהתאריך 

33. To Date –  אימון עבור מנייה הנבחרתבסדרת סיום תאריך  

. מסך ניתוח תוצאות חיזוי מורכב נעבור למסך ניתוח תוצאות חיזוי Predictבלחיצה על כפתור 

 משלושה חלקים :

 גרף המתאר את תוצאות החיזוי מול הערכים שנצפו .3

 רובריקה המתארת פרמטרים שנבחרו להרצת תהליך חיזוי .2

 רובריקה המציגה ניתוח תוצאות חיזוי .1

 25רובריקה המתארת פרמטרים שנבחרו להרצת תהליך חיזוי אפשר לראות באיור 

 

 : רובריקה המתארת פרמטרים שנבחרו להרצת תהליך חיזוי 25איור 

גרף  אפשר לראות כי ברובריקה זו מוצגים כל השדות שנבחרו במסך להרצת תהליך חיזוי.

 .26באיור המתאר את תוצאות החיזוי מול הערכים שנצפו ניתן לראות 
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 : גרף המתאר את תוצאות החיזוי מול הערכים שנצפו 26איור 

 בחלק זה של המסך מוצגים נתונים הבאים :

 בכותרת הגרף מוצג שם המנייה  .3

כחול גרף של ע בבפועל ובצגרף השוואתי. בצבע אדום עקומה של תצפיות שנצפו  .2

במרווחים של יום. בציר הסדרה שהתקבלה כתוצאה מתהליך החיזוי. הגרף המוצג הוא 

 תאריכים שבהם בוצע החיזוי X-רואים את שווי המנייה ובציר ה Y-ה

הנמצא  Zoomכאשר תקופה שנבחרה ערוכה מחודש ניתן לבצעה הגדלה והקטנה ע"י  .1

. בתחתית הגרף נמצא סרגל נוסף המאפשר לבצע בפינה שמאלית עליונה של הגרף

Zoom .על עקומות המוצגות בגרף 

י העקומות ניתן לראות את ערך המנייה בפועל ואת הערך עוברים אם סמן העכבר על שתכאשר 

 27החזוי כפי שניתן לראות לאיור 

 

 : השווה בין ערך חזוי לתצפית בפועל 27איור 

י הערכים , ערך חזוי וערך התצפית נם שצג אנחנו רואים את התאריך הרצוי עבדיאלוג שמו

 בפועל.

 ניתן לראות ניתוח תוצאות אחרי הרצת חיזוי של מודל נבחר. 28באיור 
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 : ניתוח תוצאות חיזוי 28איור 

 במסך זה אנו מציגים :

 ניתוח תוצאות חיזוי מגמה עבור נתוני אימון .3

 לערכים מדויקים עבור נתוני האימוןניתוח תוצאות חיזוי  .2

על משמעות הערכים המוצגים במסך  .2.5נוסחאות לחישוב מדדים לניתוח תוצאות הוצגו בפרק 

 .4זה נבהיר בפרק 
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  ניתוח תוצאות 2

 : סוגיםלשני  נחלקותבפרק זה נעבור על בדיקות שביצענו למודלים שמומשו. הבדיקות 

דת מערכת הקטנה ביותר שמאמתות את תקינות יבדיקות ברמת יח –בדיקות יחידה  .3

בדיקות יחידה. לדוגמא עבור מודל  200-במסגרת בדיקות אלה נכתבו כ .המערכת

בדיקות. בדיקות אלה בודקות  11מרקובי חבוי עם התפלגות תערובת נורמלית ישנן 

ם פרמטרים שונים, בצורה תקינה כאשר מאתחלים אותו ע האם המודל נוצרלדוגמא 

ם מודלים ין כאשר מריצים תהליך אימון עהאם הרצת תהליך אימון מחזירה מודל תק

 לגבי תהליך החיזוי.דבר  כנ"ל ,שונים

 .וניתוח תוצאות ההרצה יםתיאמהרצה של המודל על נתונים  –מקרה בוחן  .2

  בדיקות 2.1

יכולה  בבידוד משאר היחידות. כאשר יחידת קוד ת קודודיבדיקות יחידה נועדו כדי לבדוק יח

המאפשר  Microsoft Test-מימוש שלנו השתמשנו בב להיות מחלקה, מודול או כמה מודולים.

הסברים ונדגים כמה  עםנביא בדיקה מדגמית  ים מרכזייםמודולעבור  להריץ בדיקות יחידה.

כל בדיקת יחידה מתבצעת על קלט ידוע מראש ולכן יש באפשרותנו לחשב את  בדיקות שביצענו.

ם פלט שקיבלנו מהרצת אש עולהשוות את הפלט שחישבנו מר שאמור להתקבלהפלט 

 שבבדיקה.הפונקציונליות 

𝑥תצפית שבחרנו היא . Mahalanobisי נעבור על בדיקה לחישוב מרחק עבור מודול מתמט =

𝑚הממוצעים הוא  וקטור [410,400] =  משותפת היאהשונות הומטריצת  [500,500]

[
6291.55737 3754.32851
3754.32851 6280.77066

] 

אחרי עיגול לשלוש ספרות אחרי  1.825חישבנו את המרחק ידנית וקיבלנו כי התוצאה היא 

 יקה :קוד הבדלהלן  נקודה.

        [TestMethod] 

        public void TestMahalanobis() 

        { 

            var m = new double[] {500, 500}; 

            var x = new double[] {410, 400}; 

            var sigma = new double[2,2]; 
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            sigma[0, 0] = 6291.55737; 

            sigma[0, 1] = 3754.32851; 

            sigma[1, 0] = 3754.32851; 

            sigma[1, 1] = 6280.77066; 

            var matrix = new Matrix(sigma); 

            var sigmaInverse = matrix.Inverse(); 

            sigmaInverse[0, 0] = Math.Round(sigmaInverse[0, 0], 5); 

            sigmaInverse[0, 1] = Math.Round(sigmaInverse[0, 1], 5); 

            sigmaInverse[1, 0] = Math.Round(sigmaInverse[1, 0], 5); 

            sigmaInverse[1, 1] = Math.Round(sigmaInverse[1, 1], 5); 

            var d = Mahalanobis.Calculate(x, m, sigmaInverse); 

            Assert.AreEqual(Math.Round(d, 3), 1.825); 

        } 

 

יקות עבור וגם בד וקטורו לביצוע על מטריצת פעולות הניתנותגם בדיקות עבור כל מימשנו 

 פעולות שירות.

השתמשנו  זו בדיקה בנים. חישוב התפלגות נורמלית מרובת משת נציין אתמודול סטטיסטי עבור 

𝜇ממוצעים  וקטורהתפלגות הנבחרת מוגדרת ע"י ה. ממדיתתפלגות דו הב = [5.8,5.3] 

 מטריצת שונות משותפתו

[
0.04 0.024

0.024 0.04
] 

𝑥הסתברות הוא את החשב נשעבורו  ממדי-דו וקטור = קיבלנו ו תידני חישבנו. [6,5]

להלן קוד  אחרי עיגול לארבע ספרות אחרי הנקודה. 0.0962היא  𝑥הסתברות לקבל את שה

 הבדיקה :

        [TestMethod] 

        public void ProbabilityDistributionFunction_BivariateDistribution() 

        { 

            var mu = new double[2] {5.8, 5.3}; 

            var sigma = new double[2,2]; 

            sigma[0, 0] = 0.04; 
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            sigma[0, 1] = 0.024; 

            sigma[1, 0] = 0.024; 

            sigma[1, 1] = 0.04; 

            var x = new double[] {6d, 5d}; 

            var d = new NormalDistribution(mu, sigma); 

            var o = d.ProbabilityDensityFunction(x); 

 

            Assert.AreEqual(0.096214982496826654, o); 

        } 

 

ישנן בדיקות יחידה נוספות עבור התפלגות תערובת. לא מימשנו בדיקות יחידה עבור התפלגויות 

 .ממדיות-בדידות וחד

-ו  Baum-Welch ,Viterbiאלגוריתמים  בית נדגים בדיקת יחידה עבורוחיש למידהעבור מודול 

Forward-Backward.  סדרת וחבוי אלגוריתמים השתמשנו במודל מרקובי העבור שלושת

 : להלן תצפיות זהה המוגדרת

3. 𝑆={𝑠, 𝑡}  .קבוצת מצבים 

2. 𝑀={𝐴, 𝐵}  .תוצאות אפשריות המתקבלות בכל מצב 

1.  𝐴 מטריצת מעברים : 

[
0.3 0.7
0.1 0.9

] 

4. 𝐵  מטריצת הסתברויות לקבלת כל אחד מ-𝑀 אפשריות במצב נתון :התוצאות ה 

[
0.4 0.6
0.5 0.5

] 

 𝑡במצב  .Bבל קנ 0.6סתברות ובה Aקבל נ 0.4 בהסתברות 𝑠הווה אומר במצב 

 .Bבל קנ 0.5הסתברות בו Aקבל נ 0.5הסתברות ב

5. 𝜋 - {0.85,0.15} .התפלגות לבחירת מצב התחלתי 

,𝐴}סדרת תצפיות  .2 𝐵, 𝐵, 𝐴}. 

חישבנו  Baum-Welchהפרמטרים שברצוננו לבדוק. עבור  בשלושת המקרים חישבנו ידנית את

תצפיות המסלול הטוב ביותר שמייצר את סדרת  ומה Viterbi. עבור 𝑃(𝑂|𝜆)מודל שממקסם את 
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{𝐴, 𝐵, 𝐵, 𝐴}.  עבורForward-Backward  חישבנו את𝑃(𝑂|𝜆).  עבור שלושת האלגוריתמים

 אתחלנו את בדיקות היחידה כך :

            var states = new List<IState> { new State(0, "s"), new State(1, "t") }; 

 

            var startDistribution = new [] { 0.85, 0.15 }; 

 

            var tpm = new double[2][]; 

            tpm[0] = new [] { 0.3, 0.7 }; 

            tpm[1] = new [] { 0.1, 0.9 }; 

 

            var observations = new List<IObservation> 

                                   { 

                                       new Observation(new double[] {0}, "A"), 

                                       new Observation(new double[] {1}, "B"), 

                                       new Observation(new double[] {1}, "B"), 

                                       new Observation(new double[] {0}, "A") 

                                   }; 

 

            var emissions = new DiscreteDistribution[2]; 

            emissions[0] = new DiscreteDistribution(new double[] { 0, 1 }, new[] { 0.4, 0.6 }); 

            emissions[1] = new DiscreteDistribution(new double[] { 0, 1 }, new[] { 0.5, 0.5 }); 

 

דרושים למודל מרקובי חבוי כפי שהסברנו הכפי שאפשר לראות אתחלנו את כל הפרמטרים 

 הרצנו את הקוד הבא : ForwardBackwardבשביל לבדוק את  קודם.

            var algo = new ForwardBackward(false); 

            var res = algo.RunForward(observations, new HiddenMarkovModel(startDistribution, tpm, emissions)); 

 

            Assert.AreEqual(0.05481469500000001, res); 
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לחישוב ההסתברות הדרושה. יצרנו מודל מרקובי חבוי והרצנו  האחראיתאתחלנו את המחלקה 

algo.RunForward()  שמחשבת את𝑃(𝑂|𝜆).  בשביל להריץ פרוצדורתBackward  כתבנו קוד

 ולכן לא נביא את הקוד כאן. ()algo.RunBacwardהרצת הוא היחיד ההבדל  ,זהה

 אחרי אתחול שראינו קודם הרצנו בדיקת יחידה הבאה : Viterbiעבור אלגוריתם 

            var algo = new Viterbi(false); 

            var path = algo.Run(observations, states, startDistribution, tpm, distributions); 

 

            Assert.AreEqual(path.Count, 4); 

            Assert.AreEqual("s", path[0].Description); 

            Assert.AreEqual("t", path[1].Description); 

            Assert.AreEqual("t", path[2].Description); 

            Assert.AreEqual("t", path[3].Description);  

קיבלנו מסלול מארבע מצבים  םאה בדקנו ()algo.Runאחרי הרצת האלגוריתם בעזרת 

,𝑠}ושהמצבים הם  𝑡, 𝑡, 𝑡}. 

בבדיקת יחידה  אתחול זהה לשני האלגוריתמים קודמים.ביצענו  Baum-Welchתם יעבור אלגור

אלגוריתם. את תו למתודה במחלקה האחראית להרצת אתחלנו מודל מרקובי חבוי והעברנו או

הוא מספר האיטרציות המקסימאלי שעל  𝑥כאשר  algon.Run(x)האלגוריתם הרצנו בעזרת 

היינו צריכים לבדוק כל אחד  האלגוריתם לבצע. תוצאת ריצה היא מודל מרקובי חבוי ולכן

 עםהשל המודל. כמו כן עבור כל פרמטר ביצענו בדיקות נוספות שעוזרות להבין  ריםטממהפר

 שהרצנו : הבדיקהלהלן קוד התוצאה היא נכונה. 

            var symbols = new List<IObservation> { new Observation(new double[] { 0 }, "A"), new Observation(new double[] { 
1 }, "B") }; 

 

            var model = new HiddenMarkovModel(startDistribution, tpm, emissions) { LogNormalized = false }; 

            var algo = new BaumWelch(observations, model, symbols); 

            var res = algo.Run(100); 

 

            Assert.AreEqual(0.87041758543938474, res.Pi[0]); 

            Assert.AreEqual(0.12958241456061526, res.Pi[1]); 

 



50 

 

            Assert.AreEqual(0.23414364060711865, res.TransitionProbabilityMatrix[0][0]); 

            Assert.AreEqual(0.76585635939288133, res.TransitionProbabilityMatrix[0][1]); 

            Assert.AreEqual(0.10623529604544441, res.TransitionProbabilityMatrix[1][0]); 

            Assert.AreEqual(0.89376470395455576, res.TransitionProbabilityMatrix[1][1]); 

             

            Assert.AreEqual(0.78406339775335, res.Emission[0].ProbabilityMassFunction(0)); 

            Assert.AreEqual(0.21593660224664996, res.Emission[0].ProbabilityMassFunction(1)); 

            Assert.AreEqual(0.3573181302957335, res.Emission[1].ProbabilityMassFunction(0)); 

            Assert.AreEqual(0.64268186970426644, res.Emission[1].ProbabilityMassFunction(1)); 

 

            Assert.AreEqual(0.095516401132627132, res.Likelihood); 

            Assert.AreEqual(1d, res.Pi.Sum()); 

            Assert.AreEqual(1d, res.TransitionProbabilityMatrix[0].Sum());            

            Assert.AreEqual(1d, Math.Round(res.TransitionProbabilityMatrix[1].Sum(), 5)); 

            Assert.AreEqual(1d, res.Emission[0].ProbabilityMassFunction(0) + res.Emission[0].ProbabilityMassFunction(1)); 

            Assert.AreEqual(1d, res.Emission[1].ProbabilityMassFunction(0) + res.Emission[1].ProbabilityMassFunction(1)); 

 
מטריצת התפלגות מצב התחלתי ואת  וקטורמטריצת מעברים,  אתכפי שאפשר לראות בדקנו 

בשורות האחרונות בדקנו  .אפשריות במצב נתוןהתוצאות ה 𝑀-הסתברויות לקבלת כל אחד מ

התפלגות בדידה ולכן  מעברים מסתכמת באחד, כל שורה היא שורה של מטריצתסכום  םאה

מטריצת וחייבת להסתכם באחד. את אותה בדיקה ביצענו עבור התפלגות מצב התחלתי 

 תוצאות אפשריות במצב נתון. 𝑀-הסתברויות לקבלת כל אחד מ
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 מקרה בוחן 2

 

י מניות ומדדים נבחרים המתארים התנהגות שונה של סדרות עתיות. שערכמקרה בוחן ניקח 

 מודלים שבנינו ונציג ניתוח השוואתי של תוצאות.הנבצע חיזוי בעזרת 

נבצע ניתוח שאודותיה כסדרה  DJI (Dow Jones Index)^בחרנו להשתמש בנתוני מדד 

מניות במדד זה  הברית.תאגידי ענק, כאשר רובם מארצות  10של כולל מניות זה מדד תוצאות. 

  .NASDAQ-ו NYSEנסחרות בבורסת 

 .01/01/2012 עד 01/01/2011 ימי מסחר בתאריכים בין 252קבוצת נתוני אימון הם סדרה של 

עד  01/01/2012בין תאריכים ימי מסחר  105סדרה של  הםמבחן נתוני עבור קבוצת 

,𝑂𝑝𝑒𝑛〉-מורכב מבסדרות אלו ערכים הקטור ווכל  .01/06/2012 𝐿𝑜𝑤, 𝐻𝑖𝑔ℎ, 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒, 𝐷𝑎𝑡𝑒〉 ,

 כאשר :

𝑂𝑝𝑒𝑛 –  פתיחת יום מסחרערך 

𝐿𝑜𝑤 – ערך נמוך ביותר ביום המסחר 

𝐻𝑖𝑔ℎ – ערך הגבוה ביותר ליום המסחר 

𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒 – ערך סגירת יום המסחר 

𝐷𝑎𝑡𝑒 – תאריך יום המסחר 

ווקטור בעל יקבל כקלט אלגוריתם אימון וחיזוי . את ממד התאריך נורידמודל וחיזוי העבור אימון 

,𝑂𝑝𝑒𝑛〉ממדים  4 𝐿𝑜𝑤, 𝐻𝑖𝑔ℎ, 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒〉. בעזרת שלושה מודלים : החיזוי ביצע 

 התפלגות תערובת .3

 ( אם התפלגות תערובתErgodic)מודל מרקובי חבוי  .2

 אם התפלגות תערובת (Right-Left) מודל מרקובי חבוי .1

ראשונה רואים את סוג המודל. עמודה שנייה מציגה פרמטרים עיקריים של המודל. בעמודה 

בשער העמודות מוצגים ממדי  .Delta-ו של התפלגות תערובת מספר מצבים, מספר רכיבים

 שגיאה לטיב החיזוי.
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 מוצג בטבלה הבאה : חיזוי ערכים מדויקים תוצאותהניתוח 

MAPE MAD RMSE MSE ME CFE Parameters  

0.8 

 

102.36 134.18 18005.12 -32.9 -3454.95 Number Of Components : 4 1. GMM 

0.94 120.88 152.95 23394.94 -4.32 -451.69 Number Of States : 4 

Number Of Components : 2 

2. HMM 

Ergodic 

0.74 95.43 122.32 14961.75 -3.5 -367.44 Number Of States : 4 

Number Of Components : 2 

Delta : 3 

3. HMM  

Right-Left 

  

 מוצג בטבלה הבאה : חיזוי מגמה תוצאותהניתוח 

MAPE MAD RMSE MSE ME CFE Parameters  

45.71 

 

0.46 0.68 0.46 0.46 48 Number Of Components : 4 1. GMM 

36.19 0.36 0.6 0.36 0.36 38 Number Of States : 4 

Number Of Components : 2 

2. HMM 

Ergodic 

57.16 0.57 0.75 0.57 0.57 60 Number Of States : 4 

Number Of Components : 2 

Delta : 3 

3. HMM  

Right-Left 

 

נחשבים לטובים  20-ל 0ערכים בין  .אחוז 40-ל 20נע בין  MAPEערכי מדד טווח מקובל של 

, טוב ביותר בניתוח תוצאות חיזוי ערכים מדויקים התקבל עבור MAPE ,0.74%ערך מדד  מאוד.
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שמאל עם התפלגות תערובת. ערך זה מראה על תוצאות חיזוי מצוינות. -מודל מרקובי חבוי ימין

ההבדל בין המודל בעל תוצאות חיזוי הטוב ביותר ושער המודלים אינו מהותי, עבור כל המודלים 

, טוב ביותר בניתוח תוצאות חיזוי MAPE ,36.19%. ערך מדד אחוז 1-ל 0מדד השגיאה בטווח בין 

מגמה התקבל במודל מרקובי חבוי ארגודי בעל התפלגות תערובת. ערך זה מראה על תוצאות 

שמאל בעל -. מודל מרקובי חבוי ימיןחיזוי בעלי מקובלות. ההבדל בין המודלים הוא מהותי

 מגמה של סדרות עתיות.שגיאה ונחשב ללא יעיל לחיזוי  50%התפלגות עבר 

 :29-33גרף חיזוי מול ערכים שנצפו בפועל ניתן לראות באיורים 

 

 חיזוי מול ערכים שנצפו בפועל התפלגות תערובת:  29איור 

 

 חיזוי מול ערכים שנצפו בפועל מודל מרקובי חבוי עם התפלגות תערובת:  30איור 
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 שמאל(-מרקובי חבוי עם התפלגות תערובת )ימיןחיזוי מול ערכים שנצפו בפועל מודל :  31איור 
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 סיכום והצעות להמשך מחקר 2

 

מרקוב  בפרויקט זה הצגנו מימוש של מודלים לחיזוי סדרות פיננסיות המבוססים שרשראות 

 וסקרנו אתהצגנו את מטרות הפרויקט. הגדרנו את הדרישות בתחילת העבודה   חבויות.

ניגש אל מקורות מידע חיצוניים ודרכים שבהם תארנו את  ארכיטקטורת מערכת וכלי פיתוח.

טרנספורמציה וניקוי נתונים ממקורות מידע  סקרנו את הליך טיוב הנתונים הכוללמקורות אלה. 

 סקרנו את פיתוח ספריות הלמידהבבסיס נתונים מקומי.  ואופן שמירת הנתוניםחיצוניים 

תמים הדרושים ללמידה ולחיזוי בעזרת חישובית שבהם מימשנו את המודלים שלנו ואלגוריה

להשתמש במערכת. לבסוף  ניתןדרכים בהם ודנו במשתמש ההצגנו ממשק כמו כן, מודלים אלה. 

הצגנו את הבדיקות שביצענו בכדי לוודא נכונות תוצאות של חיזוי בעזרת מודלים שמימשנו . 

ל יחידות המערכת בבידוד בדיקות יחידה נבחרות שנועדו לבדוק פעילות תקינה ש הבדיקות כללו

מקרה הבוחן היה אימון מודל מרקובי חבוי משני . וגם בדיקת מקרה בוחן משער חלקי המערכת

הסוגים בעל התפלגות תערובת נורמלית מרובת משתנים והתפלגות תערובת נורמלית מרובת 

 חיזוי בעזרת שלושת המודלים וניתוח תוצאות חיזוי. .משתנים

עבודה זו מהווה נדבך ראשון  לעבודות המשך כדוגמת הרחבת אלגוריתמי למידה לשימוש 

האופטימלי תוך שימוש ועורך סדרת אימון  בכלים לניתוח טכני. מציאת מספר מצבים 

באלגוריתמים גנטיים , שיפור טיב החיזוי בעזרת החלפת התפלגויות במצבי פלט של מודל 

 מרקובי חבוי ברשתות נוירונים.

הוספת מימוש  הקיימים בעזרת הרצה מקבילית,אלגוריתמים ה כמו כן, ניתן לשפר את ביצועי

 להתפלגויות נוספות והרחבת מבחר מודלים במימוש מודלים נוספים כגון רשתות נוירונים.

. הרחבת ממשק משתמש כדי לאפשר הרצה של סדרות מרובותקלט מורכב מהוספת טיפול ב

מספר מודלים במקביל והצגה משותפת של תוצאות חיזוי. כמו כן הוספת אפשרות להריץ מודל 

 נבחר על מספר סדרות במקביל והצגת תוצאות השוואתית. 
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 נספחים 2

 מקורות מידע חיצוניים א : נספח 2.1

 . CSV. הרשומות הן בפורמט מבנה רשומה של נתוני מסחר יומיים

 וראית עמודה

 תאריך 0

 פתיחה שאר 3

 יומי גבוה שאר 2

 יומי נמוך שאר 1

 סגירה שאר 4

 נפח מסחר 5

  

 קובץ לדוגמא :

Date,Open,High,Low,Close 

16/11/2012,1353.36,1362.03,1343.35,1359.88 

15/11/2012,1355.41,1360.62,1348.05,1353.33 

14/11/2012,1374.64,1380.13,1352.5,1355.49 

13/11/2012,1380.03,1388.81,1371.39,1374.53 

12/11/2012,1379.86,1384.87,1377.19,1380 

09/11/2012,1377.55,1391.39,1373.03,1379.85 

08/11/2012,1394.53,1401.23,1377.51,1377.51 

07/11/2012,1428.27,1428.27,1388.14,1394.53 

06/11/2012,1417.26,1433.38,1417.26,1428.39 



57 

 

 בסיס נתוניםב : נספח  2.2

 בטבלה זו נשמרים נתונים כלליים על מניות – Securitiesטבלת 

Column Name Data Tape Description 

Symbol nvarchar(128) מפתח ראשי 

Name nvarchar(max) שם החברה 

Sector nvarchar(max)  פועלתמגזר שבו החברה  

Industry nvarchar(max) תעשייה שבה החברה פועלת 

DailyLastUpdated datetime  תאריך עדכון אחרון של המידע התפעולי על

 מסחר יומי

InfoLastUpdated datetime תאריך עדכון אחרון של פרטים כלליים 

StockExchange nvarchar(50) קוד בורסה בה נסחרת המנייה 

MarketCapitalization nvarchar(10) שווי שוק של החברה 

SharpRatio decimal(18,5) מדד שרפ 

PercentChanged decimal(18,5) אחוז שינוי 

Changed decimal(18,5) ערך השינוי 

 

 בטבלה זו נשמרים נתונים על מסחר יומי במניות – SecurityDailyDataטבלת 

Column Name Data Tape Description 

SecurityCode nvarchar(128) מפתח ראשי 

Date datetime מפתח ראשי 
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Open float פתיחה שאר  

High float גבוה יומי שאר  

Low float נמוך יומי שאר  

Close float סגירה שאר  

Volume Float נפח מסחר 

 

 בחלון זמן של שעה  בטבלה זו נשמרים נתונים על מסחר במניות – SecurityHourlyDataטבלת 

Column Name Data Tape Description 

SecurityCode nvarchar(128) מפתח ראשי 

Date datetime מפתח ראשי 

Hour int מפתח ראשי 

Open float פתיחה שאר  

High float גבוה שעתי שאר  

Low float נמוך שעתי שאר  

Close float סגירה שאר  

Volume Float נפח מסחר 

 

בחלון זמן של   בטבלה זו נשמרים נתונים על מסחר במניות – SecurityMinutelyDataטבלת 

 דקה
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Column Name Data Tape Description 

SecurityCode nvarchar(128) מפתח ראשי 

Date datetime מפתח ראשי 

Hour int מפתח ראשי 

Minute int מפתח ראשי 

Open float פתיחה שאר  

High float גבוה ברמת דקה שאר  

Low float נמוך ברמת דקה שאר  

Close float סגירה שאר  

Volume Float נפח מסחר 
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 איורים ג : נספח 2.2

 עמוד כותרת מספר

 7 ארכיטקטורת המערכת 3איור 

 System.Math 11דיאגרמת מחלקות להרחבת  2איור 

 12 קטוריםודיאגרמת מחלקות המטפלות בו 1איור 

 12 דיאגרמת מחלקות לחישוב מחרק בין וקטורים 4איור 

 13 דיאגרמת מחלקות המטפלות במטריצות 5איור 

 14 דיאגרמת מחלקות המחשבת דטרמיננטה ביעילות 2איור 

 15 דיאגרמת ממשקים בסיסיים לכל ההתפלגויות 9איור 

 17 דיאגרמת מחלקות בסיסיות לכל התפלגויות  9איור 

 18 דיאגרמת מחלקות התפלגויות בעלות משתנה בודד 2איור 

 19 דיאגרמת מחלקות התפלגויות מרובות משתנים 30איור 

 21 דיאגרמת ממשקים בסיסיים עבור מודל מרקובי חבוי 33איור 

 22 לחיזוי ולמידהדיאגרמת ממשקים בסיסיים עבור מודל מרקובי חבוי  32איור 

 24 דיאגרמת מחלקות מודל מרקובי חבוי 31איור 

 25 דיאגרמת ממשקים בסיסיים להצגת תצפית ומצב 34איור 

 Forward-Backward 26דיאגרמת מחלקות עבור אלגוריתם  35איור 

 Viterbi 29דיאגרמת מחלקות. אלגוריתם  32איור 

 Baum-Welch 32דיאגרמת מחלקות בסיסיות  39איור 

 Baum-Welch 33דיאגרמת מחלקות  39איור 

 𝜉 34 -ו 𝛾מדן ודיאגרמת מחלקות לא 32איור 

 𝜎 34-ו 𝜇מדן ודיאגרמת מחלקות לא 20איור 

 35 עבור התפלגות תערובת 𝜎-ו 𝛾 , 𝜉 ,𝜇מדן וגרמת מחלקות לאאדי 23איור 
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 38 דיאגרמת מחלקות ממשק בסיס לניתוח תוצאות 22איור 

 40 דיאגרמת מחלקות לניתוח תוצאות חיזוי 21איור 

 41 טופס להרצת תהליך חיזוי 24איור 

 42 רובריקה המתארת פרמטרים שנבחרו להרצת תהליך חיזוי 25איור 

 43 גרף המתאר את תוצאות החיזוי מול הערכים שנצפו 22איור 

 43 השווה בין ערך חזוי לתצפית בפועל 29איור 

 44 ניתוח תוצאות חיזוי 28איור 

 53 חיזוי מול ערכים שנצפו בפועל התפלגות תערובת 29איור 

חיזוי מול ערכים שנצפו בפועל מודל מרקובי חבוי עם התפלגות  30איור 

 תערובת

53 

חיזוי מול ערכים שנצפו בפועל מודל מרקובי חבוי עם התפלגות  13איור 

 שמאל(-תערובת )ימין

54 

   12איור 

   11איור 

   14איור 
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 קודד : נספח  2.2

 דיסק אם קוד מקור של הפרויקט מצורף לספר פרויקט
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 קטהצעת פרוינספח ה :  2.2

 ספרייה לחיזוי שערי מניות  יקט :שם הפרו

 ד"ר מיה הרמןשם המנחה : 

 יקט מטרת פרו

שרשרות  פיתוח מערכת לחיזוי מגמה של סדרות עתיות מתחום הכלכלה. מודל החיזוי יבוסס על

(. המודל ימומש בעזרת מודלים ואלגוריתמים מתקדמים מתחום למידה HMMמרקוב חבויות )

. המערכת שתפותח תאפשר לחוקרים מתחום הכלכלה לבנות מודלים  #Cחישובית בשפת 

 ,לנתח התנהגות של סדרות עתיות ולהשוות בין מודלים שונים. 

 רקע עם התייחסות למקורות

ומגוונות לחיזוי מגמה בסדרות עתיות כדוגמת התפלגויות סטטיסטיות קיימות גישות שונות 

[, שימוש בהתפלגות מרובת משתנים 3[, ממוצע נע  ]2,3,5,10ידועות כגון התפלגות נורמלית ]

 [.3,10[ ועוד. כל הגישות שציינו בעלות מגבלות ]3,5[ , שימוש בהתפלגות תערובת ] 3,5,10]

גישה נוספת, פתרון בעזרת שרשרות מרקוב. תהליך סטוכסטי עם מרחב מצבים בדיד מכונה 

שרשרת. אחת התכונות המרכזיות של תהליך סטוכסטי היא הקשר בין המשתנים המקריים 

השונים השייכים לתהליך. ברוב המקרים קיים קשר כלשהו בין המשתנים בזמנים שונים. יש 

דה לבין שרשרת מרקוב רציפה. בשרשרת מרקוב בדידה המצב להבחין בין שרשרת מרקוב בדי

. כלומר כל   n -ולא במצבים בזמנים הקודמים ל nתלוי אך ורק במצב בזמן  n+1בזמן 

ההיסטוריה של התהליך באה לידי ביטוי במצב הנוכחי. מקובל  לתאר את שרשרת מרקוב 

 י לייצג תהליכים רבים במציאות. [. אולם, מודל זה מוגבל מדי מכד64,בעזרת מטריצת המעברים]

מהווה הרחבה של שרשרות מרקוב  והוא בעל שני תהליכים סטוכסטיים  מודל מרקובי חבוי

 [. 6כאשר התהליך הראשון חבוי וניתן ללמוד עליו מתוך תצפיות הנוצרות ע"י התהליך השני ]

,𝑆}מודל מרקובי חבוי מוגדר באופן פורמלי כמורכב מחמישה מרכיבים  𝑀, 𝐴, 𝐵, 𝜋} : 

2. 𝑆  מצבים קבוצת{𝑛1, … , 𝑛𝑁} כאשר ,𝑁 .מספר מצבים 

9. 𝑀  תוצאות אפשריות המתקבלות בכל מצב.מספר 

9.  𝐴  מטריצת מעברים בין מצב𝑖 ל-𝑗  ,1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑁. 

2. 𝐵  מטריצת הסתברויות לקבלת כל אחד מ-𝑀 .תוצאות אפשריות במצב נתון 
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30. 𝜋 .התפלגות לבחירת מצב התחלתי 

מודל חיזוי המהווה שילוב בין מודל מרקובי חבוי, התפלגות מרובת משתנים בפרויקט נממש 

 אלגוריתמים הבאים והתפלגות תערובת. אנו נממש את ה

4. Expectation Maximization 

5. Forward-Backward Procedure 

2. Viterbi 

9. Baum-Welch 

 [. 2,3,5,6,7,8,9,10,זמן פולינומיאלי ] 𝑂(𝑇|𝑀|2)שילוב זה, יאפשר לנו לבצע אימון המודל בזמן 

 תיאור הפרויקט

כאשר בצד השרת יהיו חשופים שירותים המספקים שערי  SOAהפרויקט יבנה בארכיטקטורת 

בסביבת פיתוח  #Cבשפת  ייכתבמניות ,נתוני חיזוי ונתוני ניתוח להשוואת תוצאות. הפרויקט 

Visual Studio 2010 Professional כת שתפותח . להלן ארכיטקטורה כללית של המער

 בפרויקט:

 

 נתאר בקצרה את הקטגוריות העיקריות: 

איסוף נתונים ממקורות חיצוניים כדוגמת  – הנתונים ושמירת טיוב , ספרייה לאיסוף .4

Yahoo Finance  ו-Google Finance טיוב הנתונים שנאספו )כגון: ניקוי .

 וטרנספורמציית נתונים (  ושמירתם בבסיס נתונים מקומי. תכונות  הנתונים שישמרו :

Data 

Services 

Machine Learning 

Services 

User 

Interface 

Data Extractor 

Service 

Data 

Base 
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 מידע כללי על המנייה. שם החברה, בורסה בה נסחרת , תחום וכו'.  -

 מידע על משכר יומי. שערי סגירה ופתיחה, נפח משכר, ערך גבוה ונמוך. -

 נוספים על המודלים בבסיס הנתוניםנשמור נתונים 

 רלוונטייםמודל והפרמטרים  .א

 ניתוח תוצאות אחרי כל הרצה .ב

 מודול מורחב לעבודה עם מטריצות.  –ספרייה מתמטית 

  NET Framework.הרחבות נוספות

מימוש התפלגויות בדידות ורציפות חד ממדיות, התפלגויות בדידות  –ספרייה סטטיסטית 

. עבור כל סוג של התפלגות ממדיתורב  ממדיתורציפות מרובות משתנים והתפלגות תערובת חד 

נממש אלגוריתם למידה המאפשר לקבל הערכת פרמטרים עבור התפלגות נתונה בהינתן סדרת 

 תצפיות. 

 שו המודלים הבאים :בה ימומ ספרייה ללמידה חישובית .5

1. Hidden Markov Model  

4. Gaussian Mixture Model  

 ש אלגוריתמי למידה הבאים עבור המודלים :מימו

4. Expectation Maximization 

5. Forward-Backward Procedure 

2. Viterbi 

9. Baum-Welch 

התפלגות עבור התפלגות בדידה חד ממדית, עבור כל אלגוריתם למידה נספק מימוש 

 .( בלבד HMM עבורוהתפלגות תערובת נורמלית ) ממדיתנורמלית רב 

 ממשק וובי המאפשר לבצע את הפעולות הבאות : – ממשק משתמש .2

 הצגה גרפית של נתוני מסחר יומי למניות נבחרות .3

,תהליך למידה, ושמירתו  אוטומטייצירת מודל חדשים ועדכון פרמטרים ידני/  .2

 בבסיס נתונים.

 מודלים נבחרים על סדרה עתית של מנייה נבחרת.הרצת  .1
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או הרצת מודל נבחר על  מסוימתניתוח השוואתי להרצת מודלים שונים על מנייה  .4

 סדרות של כמה מניות.

כמקרה בוחן ניקח שערי מניות ומדדים נבחרים המתארים התנהגות שונה של סדרות עתיות. 

 וואתי של תוצאות.נבצע חיזוי בעזרת מודלים שבנינו ונציג ניתוח הש

 חשיבות הפרויקט

התפלגות  עםשל סדרות עתיות בעזרת מודל מרקוב חבוי חיזוי בעזרת הפרויקט נוכל לבצע 

למד נכך תערובת והתפלגות מרובת משתנים. המערכת תיתן אפשרות לניתוח תוצאות אוטומטי. 

 Forexמניות, אופציות, שוק הר ביכים שונים בעולם הכלכלה כגון מסחעל התנהגות של תהל

  .וכדומה

ספריות הקוד שנפתח יתנו אפשרות לחוקרים מתחומים אחרים כגון זיהוי קול ותמונה להשתמש  

-כמו כן נספק ספריית אלגוריתמים ללמידה חישובית לקהילת קוד פתוח ב בהן למחקרים שלהם.

C#. 

 קטרוישיטות לביצוע הפ

נבצע מחקר המתבסס על קריאה של מאמרים משנים האחרונות ופרקים נבחרים מתוך ספרים .3

 שמופיעים במקורות. 

. גישה לנתונים Microsoft SQL Server-. בניית בסיס הנתונים וטיובו . בסיס הנתונים ישמר ב2

המאפשרת מיפוי קל  NET.המובנת בתוך  ORM, שכבת Entity Frameworkתתבצע בעזרת  

יעיל של מחלקות למבנה טבלאי. נשתמש בספריית גישה לנתונים בשירות משיכת מידע ו

 ממקורות חיצוניים וספריית למידה חישובית. 

. מימוש ספריות עזר חסרות שיטפלו בפונקציונליות נדרשת מתחומים כמו סטטיסטיקה 1

 ומתמטיקה. 

ואלגוריתמים הנדרשים  ,GMM-ו HMM. מימוש ספריית למידה חישובית שתכלול שני מודלים ,4

 WCF REST APIלאימון המודלים. ספריית למידה חישובית תהיה חשופה לעולם בעזרת 

 .JSON-ו  HTTPטכנולוגיה המאפשרת לחשוף שירותים על בסיס פרוטוקול

 MS Unit Testעבור כל אחד מהספריות שנממש בפרויקט נבצע בדיקות אוטומטיות בעזרת 

Framework . 
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. הצגת תוצאות הניתוח ASP.NET MVC 3. מימוש ממשק משתמש בעזרת טכנולוגיית 5

. Charting JS Libraryוהצגת גרפית של סדרות עתיות יבוצע בעזרת ספריית קוד פתוח 

 .Graph JS Libraryשל יצירת המודלים יבוצע על ידי שימוש בספריית קוד פתוח  וויזואליזציה

. ניתוח תוצאות והסקת מסקנות. נשווה בין ביצועים של מודלים שונים על סדרות עתיות זהות. 2

. כמו כן נציג מדד נוסף מעולם הכלכלה MAPE-ו RMSEנציג מדדי ביצוע סטטיסטיים כגון 

ROR .מראה תשואה על השקעה 

 יקטלוח זמנים לביצוע הפרו

 )בחודשים( משך אור המטלהית

 4 תיאוריה

 2 וטיוב נתונים איסוף

 5 פיתוח

 בדיקות

 3 כתיבת מסמך מסקנות

 

 



68 

 

 מקורות 2

 

[1] Han, Jiawei and Kamber Micheline. Data Mining Concept and Techniques. : Elsevier Inc., 

2006. 

[2] Robert J., Elliott and Rogemar S. Mamon. Hidden Markov Models in Finance. : Springer, 

2010. 

[3] Zucchini, Walter and Iain L. MacDonald . Hidden Markov Models for Time Series: An 

Introduction Using R. : CRC Press, 2009. 

[4] Mitzenmacher, Michael and Upfal Eli. Probability and Computing Randomized Algorithms and 

Probabilistic Analysis. : Cambridge University Press, 2009. 

[5] Christopher M. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning. : Springer 2006. 

[6] R. Rabiner, Lawrence. "A Tutorial on Hidden Markov Models and Selected Applications in 

Speech Recognition." Proceedings of the IEEE February 1989: Vol 77, No 2. 

[7] Lavergne, Christian and Mohamed Saidane. "Optimal Prediction with Conditionally 

Heteroskedastic Factor Analysed Hidden Markov Models." Springer Science+Business Media 

23 May 2009: 323-364 

[8] Sang-Ho, Park , Ju-Hong Lee, Jae-Won Song and Tae-Su Park. "Forecasting Change 

Directions for Financial Time Series Using Hidden Markov Model ." Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg 2009: 184-191. 

[9] Saidane, Mohamed and Christian Lavergne. "On Factorial HMMs for Time Series in Finance." 

The Kyoto Economic Review June 2006: 75(1): 63–90. 

[10] Zhang, Y. "School of Computer Science, Vol. Master of Applied Science", Prediction of 

Financial Time Series with Hidden Markov Models. Simon Fraser University, 2004. 

[11] Tobias P. Mann. "Numerically Stable Hidden Markov  Model Implementation", HMM Scaling 

Tutorial , February 2006 

[12] Behrooz Nobakht, Carl-Edward Joseph and Babak Loni. “Stock Market Analysis and 

Prediction using Hidden Markov Models” 


