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Els® fejezet

Bevezetés

Az elmúlt évtizedekben az algoritmikus kereskedés portfólió optimalizálással kombinálva

a számítástechnika és a pénzügyi matematika egyik legintenzívebben kutatott területe.

Markowitz híres munkája [33] óta a hozam-kockázat szempontjából optimális portfóliók

kiválasztása mind a kutatók, mind a pénzügyi szakemberek érdekl®désének középpontjá-

ban áll. Portfóliók kereskedésére számos megoldás áll rendelkezésre, például a predikció

alapú kereskedés [20, 27, 28], vagy a mean reverting stílusú portfóliókereskedés [10, 15, 17].

Ezenkívül az algoritmikus kereskedés a nagyfrekvenciás kereskedés (High Frequency Trad-

ing - HFT) irányába mozdul el, amikor egy nagyon rövid id®n belül hatalmas mennyiség¶

pénzügyi adatot dolgoznak fel, és az optimalizált portfólióval történ® kereskedést szintén

ezen magas frekvencián végeznek [10].

Ugyanakkor a gyors és nyereséges kereskedés gyakran nehézkesnek bizonyul, mivel a pro�tot

jelent®sen csökkentik a tranzakciós költségek.

A kereskedés hatékonyságának javítása érdekében egy másik fontos kérdés a túlillesztés

elkerülése. A meg�gyelt adatsorok jellemz®inek kinyerésére használt tanulási architektúra

nagyszámú szabad paramétert tartalmazhat, amelyek azonban túlillesztést és gyenge telje-

sítményt eredményeznek. A modell szabad paramétereinek csökkentésének egyik módja a

bemeneti adatok méretének minimalizálása. Az egyik lehetséges megközelítés a F®kompo-

nens Analízis (PCA) használata, azonban agresszív dimenziócsökkentéssel a fontos infor-

mációkat is kihagyhatja a bemeneti adatból [4, 5]. A túlilleszkedés esélyének csökkentésére

jobb megközelítés a zajsz¶rés alkalmazása a Független Komponens Analízis (ICA) haszná-

latával. Ebben az esetben a folyamatot független komponensekre bontom, és kisz¶röm a

leginkább "zajszer¶" komponenst.

A szoftveripar egyik legnagyobb változása, amely lehet®vé tette nagy teljesítmény¶ szimu-

lációkat, a soros programozásról a párhuzamos programozásra való áttérés volt. A valós

idej¶, nagy felbontású 3D-s gra�ka kielégíthetetlen piaci igénye miatt a gra�kus feldolgozó

egység (GPU) egy er®sen párhuzamos, többszálas feldolgozó motorrá n®tte ki magát [37].

A GPU-t els®sorban a nagy sebesség¶ gra�kákra tervezték, amelyek eredend®en párhu-

zamosak, az általános célú GPU (GPGPU) modell azonban lehet®vé tette a programozó
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számára, hogy ezt a hatalmas számítási teljesítményt bármilyen probléma megoldására

felhasználja [13]. A GPU használata ezért növekv® érdekl®dést mutat a pénzügyi matema-

tika terén is [38]. Számos alkalmazás egyértelm¶en bizonyította a párhuzamos programozás

sikereit, például opciós árazás, kockázat számítás és id®sor el®rejelzés.

A GPU használata elengedhetetlen, mivel a nyereséges portfólió optimalizáláshoz és keres-

kedéshez meglehet®sen összetett célfüggvényeket kell különféle korlátozásokkal �gyelembe

vételével megvizsgálni, melyek a problémát NP-nehézzé változtatják [15, 17, 45]. Ennek

eredményeként azokat a neurális számítások területén megjelen® számítási paradigmákat

kell használni az algoritmikus kereskedés során is, amelyek támogatják a gyors párhuzamos

megvalósítást [26, 31, 41].

Ezek fényében disszertációm f® célkit¶zései a következ®k:

• sikeres kereskedési algoritmusok és stratégiák kidolgozása a nagyfrekvenciás kereske-

déshez és a pénzügyi piacok megértése gépi tanulási technikák alapján;

• a gépi tanulási modellek hatékonyságának javítása az id®sorok el®rejelzésében a túl-

tanulás csökkentésével;

• az algoritmusok átvitele a GPGPU-ra, hogy magasabb frekvenciájú adatokkal is meg-

valósítható legyen a kereskedés;

• a módszert kiterjeszteni felhasználó azonosításra;

• a bemutatott algoritmusok széles kör¶ futásid® analízise.

Következésképpen a disszertáció hozzájárul a pénzügyi piacok biztonságának és stabilitá-

sának javításához.

Portfolio 
selection

Prediction Objective function

Multidimensional
time series

Trading

Stochastic models and 
architectures:
• Histogram method
• FFNN
• NARX, SVM
• AR-HMM

Preprocessing

• Max. profit
• Min. risk
• Max. winning

probability

Single asset 
time series

• Encoding and 
quantization of price
values

• Principal Component
Analysis

• Independent Component
Analysis

• Outlier filtering

1.1. ábra. A disszertáció felépítése

A disszertáció struktúráját a 1.1 Ábra mutatja.
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• Megvizsgáltam vektor érték¶ id®sorok különböz® el®feldolgozási módszereinek hatá-

sát (2. Téziscsoport).

• Különböz® modelleket alkalmaztam pénzügyi id®sorok sztochaszikájának modellezé-

sére (1-4 Téziscsoport).

• A magas frekvenciás környezetben való pro�tabilitás biztosítása érdekében az algo-

ritmust a GPGPU-n is implementáltam. (3. Téziscsoport). Különböz® kereskedési

algoritmusokat fejlesztettem, melyek alkalmasak egy termékkel, vagy portfólióval va-

ló kereskedésre is (1, 3. Téziscsoport).

• Újszer¶ eljárást dolgoztam ki felhasználók azonosítására, mely a gépelési mintázatok

meg�gyelésén alapul. (4. Téziscsoport).

1.1. Modellek és módszerek

A disszertációban bemutatott eredmények elérése érdekében számos modellt és számítási

módszert alkalmaztam, melyeket a következ® táblázat ismertet.

Módszer A disszertációban Tézisek

Modellek

VAR(1)
Ornstein Uhlenbeck
El®recsatolt Neurális Hálózat
Szupport Vektor Gép
AutoRegresszív Rejtett Markov Modell

I.1
I.2.
I.
II.
III.

Algoritmusok

Független Komponens Analízis
F®komponens Analízis
Szimulált Leh¶tés
Lloyd Max algoritmus
Baum-Welch Expectation Maximization
Markov Chain Monte Carlo
Hibavisszaterjesztéses algoritmus
Kolmogorov-Smirnov teszt
Félig ellen®rzött tanítás

II.
II.2
III.
I.3
III.
III.
I.,
IV.
IV.2

Szimuláció és
validáció

Numerikus szimulációk szintetikus
és valós adatokon MATLAB környezetben

Minden tézis

Adat

ETF,
ETF opciók,
FOREX,
generált adatsorok,
gépelési mintázatok

II., III.
III.,
I.
I., III.
IV.

1.1. táblázat. A disszertációban felhasznált modellek, módszerek és adatok.

Különböz® modelleket alkalmaztam a sztochasztikus id®sorok predikciójához, illetve para-

métereinek kinyerésére, melyeket az els® sor mutat. A kereskedéshez és a modellidenti�-

kációhoz szükséges algoritmusokat a második sor foglalja össze. A teljesítményelemzéséhez

és az algoritmusok validálásához MATLAB környezetben valós és generált adatsorokat

használtam (3. és 4. sor).
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Második fejezet

Új tudományos eredmények

Ebben a fejezetben bemutatom az új tudományos eredményeimet.

2.1. 1. Téziscsoport - Kereskedés el®recsatolt neurális hálózatokkal

Mint korábban említettem, az algoritmikus kereskedés egyik f® fókuszában a nagyfrek-

venciás kereskedés (High Frequency Trading - HFT) áll. Mivel az el®recsatolt neurális

hálózatok (FFNN) kiemelkednek a gyors tanulás és reprezentáció szempontjából, ebben a

téziscsoportban a kereskedés az FFNN által becsült feltételes eloszlás (Forward Conditional

Probability Distribution - FCPD) alapján történik.

A jelölések a következ®k: x(t) a pénzügyi termék hozamát jelöli (pl. részvény, FOREX) a

t id®pillanatban. Az id®sorok historikus meg�gyelései alapján egy tanuló halmazt hozok

létre, melyek néhány múltbeli mintát tartalmaznak, amiket a jöv®beli hozam követ: τ (K) =

{(xk, x(k + 1)) , k = L, ...,K − 1} ahol K a tanításra rendelkezésre álló mintaszám, L a

folyamat memóriája és xk = (x(k − L+ 1), ..., x(k)) a meg�gyelt minták.

2.1.1. FFNN által becsült FCPD-n alapuló új kereskedési algoritmus

Mivel az FFNN-k bizonyítottan univerzális approximátorokként viselkednek [23], tanulás

után a kimeneten a feltételes várható értéket (Conditional Expected Value - CEV) adják,

amely a nemlineáris regressziós probléma optimális megoldása [16].

Készítsünk egy FFNN alapú prediktort

x̃(t+ 1) = Net (Θ,xt) , (2.1)

ahol xt = (x(t− L+ 1), ..., x(t)). A tanulás után megkapjuk a CEV optimális nemlineáris

predikcióját

Net (Θ,xt) = E (x(t+ 1) |xt ) , (2.2)

(további részletekért lásd [19, 22, 23]).
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Az új kódolási séma

Ahhoz, hogy megkapjam a FCPD-t, a lehetséges hozam értékeket kódolom egy ortonormált

vektor készletbe:

ql → r(l) : r
(l)
i = δli =

{
1, ha i = l

0 egyébként

és felírom a tanító mintahalmazt a kódolási mechanizmusnak megfelel®en:

τ (K) = {(rk+1,xk) , k = 1, ...,K} ,

ahol rk+1 = r(l) if x (k + 1) = ql. A hibafüggvény minimalizálásával

1

K

K∑
k=1

‖rk+1 −Net (Θ,xk)‖2 → E‖r −Net (Θ,x)‖2, (2.3)

megkapható a Net
(
Θ

(K)
opt ,x

)
= E (r |x), ahol a speciális kódolás miatt a feltételes várható

érték l-edik komponense a megfelel® feltételes valószín¶séget fogja szolgáltatni:

El (r |x) =

M∑
i=1

δliP
(
r(i) |x

)
=P (x(t+ 1) = ql |x) = Pl. (2.4)

Ezek alapján felépíthet® egy olyan el®recsatolt neurális hálózat, mely a FCPD-t becsli. A

javasolt architektúrát a 2.1 Ábra mutatja.

x(t)

x(t-1)

x(t-L+1)

. 

. 

.
Pi

P1

PM

P2

. 

. 

.

. 

. 

.

FeedForward Neural Network Forward Conditional Probability Distribution

2.1. ábra. Neurális architektúra a FCPD becslésére

A kereskedési algoritmus

Ha megvan a FCPD, már csak egy olyan kereskedési stratégia szükséges, mely az ebben

rejl® lehet®ségeket kiaknázza. El®ször azonban vegyük észre, hogy a fent vázolt módszer
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kimeneti dimenziója nagy bonyolultságú neurális hálózatot y = Net (Θ,x) igényel, hiszen

dim(y) = M a lehetséges hozamok száma. Sajnos, a sok kimenettel rendelkez®, bonyo-

lult FFNN nagyszámú szabad paramétert tartalmaz, mely viszont nagy tanulókészletet

igényel a tanításhoz. Ez akadályozza a stratégia gyors végrehajtását és ennek eredménye-

ként a módszer alkalmazhatóságát a HFT-ben. Ezért jelen szekció a kimenetek számának

csökkentésére összpontosít, mely csökkenti az optimalizált szabad paraméterek számát is.

Ennek elérése érdekében az id®sorokat kvantálom.

De�niáljuk a hozamok kvantálását az alábbiak szerint [32]. Legyen {Q1, Q2, ..., QM} osztá-
lyok halmaza (intervallumok) és {q1, q2, ..., qM} a hozzátartozó kvanták halmaza. Minden

valós x-hez rendelek egy partíciót {Qi} egy címkéz® függvénnyel γ(x), a következ®képp:

γ (x) = i if x lies in Qi. (2.5)

Legyen r̂i (t) := γ (ri (t)) és x̂i (t) := γ (xi (t)), az egyes termékek, illetve portfólió hozamá-

nak címkéi egy adott kvantálás esetén. Feltéve, hogy van L múltbeli meg�gyelésünk x-re,

a feltételes eloszlását de�niálhatjuk a következ®képp

Px (i, t) := P (x̂ (t+ 1) = i | x̂ (t) = x1, ..., x̂ (t− L+ 1) = xL) , i = 1, ...,M, (2.6)

ahol x = (x1, ..., xL) tartalmazza a meg�gyelések kvantálási címkéit. De�niáljunk egy ε > 0

konstanst a long és short pozíciók tranzakciós költségeinek megfelel®en és legyen jU :=

γ (ε) a fels® és jL := γ (−ε) az alsó küszöb, valamint de�niáljuk δ > 0 a kereskedéshez

szükséges minimális valószín¶ség küszöböt. Ezek után az FCPD alapú kereskedési stratégiát

a következ®képp de�niálhatom:

Algorithm 1 Kereskedési algoritmus

while t < T do
if not InstrumentAtHand and

∑
i>jU

Px (i, t)−
∑
i<jL

Px (i, t) > δ then

Buy the instrument

if InstrumentAtHand and
∑
i>jU

Px (i, t) <
∑
i<jL

Px (i, t) then

Sell the instrument
t← t+1

I.1. Tézis Új algoritmust javasoltam a HFT elérésére FFNN segítségével. Az

eljárás alapja a kvantált hozam értékek FCPD becslése egy speciális kódolási

séma által. Az általam kidolgozott új kódolási séma jelent®sége abban rejlik,

hogy a tanulás és a becslés komplexitása csökkent a HFT esetében. Az ágens

pozícióba lép (long vagy short), ha a várható ármozgás valószín¶sége eléri az

el®re meghatározott küszöböt, ami jövedelmez®vé teszi a kereskedést, továbbá

lehet®vé teszi a befektet®k számára, hogy beállítsák kockázatvállalási hajlan-

dóságuknak megfelel®en.

Kapcsolódó publikációim: [7, 9, 30]
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Teljesít®képesség analízis

El®ször megvizsgáltam a javasolt modell pontosságát generált adatsoron. Összehasonlí-

tás kedvéért több FFNN-t alkalmaztam, mindegyiket eltér® számú neuronnal a rejtett

rétegben. Az univerzális approximátor képesség biztosítása érdekében a rejtett rétegben

szigmoid aktiválási függvényt, a kimeneti rétegben pedig lineáris aktiválási függvényt hasz-

náltam. A túltanulás megel®zésének érdekében �korai megállás� (early stopping) technikát

alkalmaztam.

MSE L=1 L=2 L=3 L=4

N=1 0.00296 0.0089 0.00153 0.00425
N=3 0.00741 0.00867 0.00162 0.00249
N=5 0.00624 0.00697 0.00157 0.00201
N=8 0.00624 0.00613 0.00144 0.00194
N=10 0.00624 0.00486 0.00174 0.00188
N=20 0.00624 0.00412 0.00178 0.00181
N=30 0.00624 0.00412 0.00189 0.00196
N=50 0.00624 0.00412 0.00224 0.00215
N=100 0.00624 0.00412 0.00224 0.00215
N=200 0.00624 0.00412 0.00224 0.00215

Hisztogram 0.00624 0.00412 0.00224 0.00215

2.1. táblázat. Az FCPD módszer négyzetes hibája a (N) neuronok számának és a memória (L) függvé-
nyében generált adatokon

Az eredmények azt mutatták, hogy az FFNN sikeresen meg tudja jósolni az eloszlást,

ráadásul bizonyos esetekben pontosabb, mint a hisztogram módszer (egyszer¶en a relatív

frekvenciákat számolva). 2.1 táblázat mutatja az �out-of-sample� el®rejelzett és a valós

FCPD közötti négyzetes hibát.

2.1.2. Kereskedés nem egyenköz¶ kvantálás esetén

Ebben a tézisben tovább javítom a kereskedési teljesítményt nem egyenköz¶ kvantálással.

Mivel az FCPD az esetleges árakat (vagy a hozam értékeket) veszi alapul, a becsülend® va-

lószín¶ségek száma exponenciális a memória méretéhez viszonyítva. Ennek eredményeként

nagyszámú hozam érték esetén és a pontos becslés érdekében nagyon nagy tanító minta-

készletre van szükség, amely a lassú tanulás miatt akadályozza a HFT-t. Az adatgy¶jtés

és a tanítás felgyorsítása érdekében (kis számú minta felhasználásával) kvantálnom kell az

értékpapírok árait. Jó kereskedési teljesítmény elérése érdekében a Lloyd-Max algoritmust

alkalmaztam a kvantáláshoz.

A pénzügyi id®sorok hozama normális eloszlású véletlen változókkal közelíthet®. Az egyen-

köz¶ kvantálás azonban csak az egyenletes eloszlást követ® minták esetén optimális. Ennek

a hiányosságnak a kiküszöbölése érdekében a négyzetes kvantálási hiba várható értékét

(azaz az eredeti és a kvantált jelek közötti négyzetes különbséget) nem egyenköz¶ kvan-

tálással csökkenthetjük. Ha nagyobb hibával kvantáljuk azokat az összetev®ket, amelyek
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ritkábban fordulnak el®, mint azokat, amelyek gyakrabban fordulnak el®, akkor az általá-

nos hiba kisebb lehet[32, 40]. Ily módon pontosabb becslést lehet kapni az FCPD-r®l, ami

jobb kereskedési döntéseket hozhat. Az optimális kvantálási szintjeinek meghatározásához

a Lloyd-Max algoritmust használtam. Az optimális kvantálás alkalmazásának hatása a 2.2

ábrán látható. Látható, hogy az egyenköz¶ kvantálásnak több szintre van szüksége ahhoz,

hogy ugyanazt a min®séget elérje (nulla átlagos négyzetes hiba).

Equidistant quantization

t

ri(t)

q1

Lloyd-Max optimal quantization

t

ri(t)

qM
qH

q1

2.2. ábra. Egyenköz¶ és nem egyenköz¶ kvantálás összehasonlítása

Szimulációim bebizonyították, hogy a Lloyd Max algoritmus futtatásával a kvantálási hiba

tízszer kisebb, mint az egyenköz¶ kvantálás hibája, mivel az alkalmazott célfüggvény értéke

minimálisra csökken:
M−1∑
i=1

Ci+1∫
Ci

(x− qi)2p(x)dx.

I.2. Tézis Nem egyenköz¶ kvantálást alkalmaztam (a Lloyd-Max algoritmus fel-

használásával) a kereskedés hatékonyságának növeléséhez. Ezzel a kereskedési

algoritmus pro�tját jelent®s mértékben tudtam emelni.

Kapcsolódó publikációim: [7, 9]

Teljesít®képesség analízis

A kereskedési algoritmus részletes összehasonlító elemzéséhez számos teljesítménymutatót

számítottam ki. A teljesítménymutatók részleteit a Függelék tartalmazza A.1. A nume-

rikus elemzést a következ® id®sorokon végeztem: AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD és

NZD/USD. Perces felbontású adatokat használtam 2016.01.01-tól 2016.12.31-ig vételi és

eladási árak �gyelembe vételével.

Az ágens kezd® egyenlege 10 000 USD volt, de minden egyes kereskedésnél 100,000 USD-

nyi értékben kereskedhetett, ami 10:1-hez t®keáttételt jelent, mely FOREX kereskedésben

szokásos eljárás.

Annak bizonyítása érdekében, hogy a kereskedési algoritmus akkor is jövedelmez®, ha �gye-

lembe vesszük a vételi és eladási árfolyamokat, az EUR/USD adatsorra összpontosítottam,

ahol a vételi-eladási árkülönbség (bid-ask spread) a legkisebb volt. 2.2 táblázat a megadott

id®szak kereskedési eredményeit mutatja.

Látható, hogy nem egyenköz¶ kvantálás alkalmazásával és a kereskedéshez legjobb termék

kiválasztásával jelent®s nyereség érhet® el.
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Középárfolyamokon Vételi-eladási árfolyamokon
Pro�t 5 781 USD 2 695 USD
Maximum Drawdown 32.9% 39.3%
Number of trades 493 493
Average pro�t per trade 11.72 5.46
Average trade duration 549.35 min 549.35 min
Winning ratio 55.26% 50.6%
Sharpe ratio 0.056 0.036

2.2. táblázat. A kereskedési algoritmus eredményessége EUR/USD FOREX adatsoron középárfolyamo-
kon és vételi-eladási árfolyamok �gyelembe vételével.

2.2. 2. Téziscsoport - Id®sorok el®feldolgozása az adatbányászat eredmé-

nyeinek javítása érdekében

A modellidenti�kációhoz és predikcióhoz a gépi tanulás eredményeit különböz® tanulási

architektúrákkal (például el®recsatolt neurális hálózatok, szupport vektor gépek, stb.) al-

kalmazzák [26, 29, 41]. Ezek a módszerek azonban az esetek többségében két okból nem

adnak optimális teljesítményt valós adatsorokon: (i) túlillesztés (a modellbe számos szabad

paraméter épül be, amelyet korlátozottan tudunk beállítani a kis méret¶ tanító minta kész-

let alapján), és (ii) az adatokra szuperponálódott nagy mennyiség¶ zaj miatt. Mindkett®

megnehezíti a tendenciák azonosítását, továbbá a kereskedés nyeresége rendkívül csekéllyé

válik a tranzakciós költségek jelenlétében.

2.2.1. Független Komponens Analízis alkalmazása pénzügyi id®sorok el®-

feldolgozásához

Ebben a tézisben adattömörítési technikákat alkalmazok pénzügyi id®sorok legfontosabb

tényez®inek kinyerésére annak érdekében, hogy a kereskedési algoritmusok gyorsabbak

és hatékonyabbak legyenek. Mint korábban említettem, a kereskedési hatékonyság javí-

tása érdekében az egyik legfontosabb kérdés a túlillesztés következményeinek elkerülése.

A meg�gyelt adatsorok jellemz®inek kinyerésére használt tanulási architektúra nagyszá-

mú szabad paramétert tartalmazhat, amelyek azonban túlillesztést és gyenge teljesítményt

eredményeznek. A modell szabad paramétereinek csökkentésének egyik módja a bemeneti

adatok méretének minimalizálása. Az egyik lehetséges megközelítés a F®komponens Ana-

lízis (PCA) használata, azonban agresszív dimenziócsökkentéssel a fontos információkat is

kihagyhatja a bemeneti adatból [4, 5]. A túlilleszkedés esélyének csökkentésére jobb meg-

közelítés a zajsz¶rés alkalmazása a Független Komponens Analízis (ICA) használatával.

Ebben az esetben a folyamatot független komponensekre bontom, és kisz¶röm a leginkább

"zajszer¶" komponenst.

Mivel az ICA képes véletlen id®sorokat független folyamatokra bontani, ezt a tulajdonsá-

got a vizsgált pénzügyi id®sorok ábrázolására használom. Ha megpróbáljuk prediktálni az

id®sor jöv®beli értékeit a felbontott ábrázolás alapján, úgy, hogy a zajt kihagyjuk, akkor
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ez az el®rejelzés sokkal jobb teljesítményt nyújthat, mint az eredeti esetben. Ennek oka az

a tény, hogy a legtöbb véletlenszer¶séget okozó 'zajszer¶' komponenst kisz¶résre került.

ICA esetén N független véletlen változót keresünk S = [S1,S2...SN ] , amelyek az úgy-

nevezett forrásokat képviselik. Legyen X = [X1,X2...XM ] a meg�gyelt id®sor. Az ICA-t

megvalósító algoritmus a M és N (M 6= N) tetsz®leges megválasztásával m¶ködik, de a

könnyebb érthet®ség kedvéért M = N -et választottam (a meg�gyelések száma ugyanaz,

mint a források száma). Az ICA alkalmazásakor a meg�gyeléseket az S források lineáris

kombinációjaként fejezzük ki, ahol A az úgynevezett keverési mátrix:

X = AS =
N∑
i=1

aisi. (2.7)

A cél a legjobb rekonstrukciós mátrix W megtalálása, amelynek eredményeként a Y =

WX összetev®i egymástól maximálisan függetlenek. Ha wT a rekonstrukciós mátrix egyik

sorvektora, akkor a független komponens becslését megkaphatjuk a következ®képpen [24] :

y = wTX = wTAS = zTS. (2.8)

Ha a Si komponensek függetlenek, akkor a zT elemeinek módosításakor az összeg kevésbé

hasonlít egy Gauss-féle véletlen változóhoz. A független komponensek megszerzése érde-

kében maximalizálni kell a wTX �nem-normalitását�, amelyet negentrópiával lehet mérni

[24].

A megvalósításhoz a MATLAB-hoz készült FastICA csomagot használom [1]. Ez az algo-

ritmus el®feldolgozza az adatokat a tanuló rendszerek számára.

A kapcsolódó irodalomban a Relative Hamming Distance (RHD) alapú hibát használják

[12] a zajszer¶ komponensek meghatározására és kihagyására, az alábbiak szerint:

RHD (x, y) =
1

T − 1

T−1∑
t=1

(
Rx (t)−Ry (t)

)2
, (2.9)

ahol Rx (t) = sign
(
x (t+ 1)− x (t)

)
és Ry (t) = sign

(
y (t+ 1)− y (t)

)
.

A feladat az, hogy megtaláljuk azokat az összetev®ket, amelyek minimalizálják az RHD

hibát az eredeti és a rekonstruált id®sorok között. Magas dimenzió esetén a megoldást nem

lehet kimerít® kereséssel megtalálni, így az úgynevezett Testing and Acceptance (TnA)

heurisztikát alkalmazzák [12]. Mivel csak egy (a leginkább zajhoz hasonló) komponenst

akarok elhagyni, ez azt jelenti, hogy a TnA egyetlen lépésig történ® futtatása elegend®.

Ilyen módon az eljárásom gyorsabb, mint a szokásos TnA.

2.3. Kereskedés NARX hálózattal és SVM-el ICA-val kombinálva

A javasolt kereskedési rendszer felépítését a következ® blokkdiagram mutatja (2.3) és az

alábbiak szerint részletezi:
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2.3. ábra. A predikció és kereskedés folyamatábrája
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2.4. ábra. Kereskedési stratégia

• A FastICA algoritmussal független komponensekre bontom a meg�gyelt adatsort,

majd a RHD rekonstrukciós hiba kiszámításával meghatározom a leginkább "zajsze-

r¶" forrást.

• A leginkább zajszer¶ komponens eldobása után a rendszert tanítom. A NARX hálózat

esetén a bemenet a rendelkezésre álló r pénzügyi id®sorok hozamai és a korábbi

kimenetek visszacsatolt értékei y. A túltanulás elkerülése érdekében korai leállást [2]

alkalmazok. SVM esetén a hozamok az egyedüli bemeneti adatok. Az összehasonlítás

érdekében lehet®ség van arra is, hogy kihagyjuk az el®feldolgozást és a rendszer nyers

adatokkal tanuljon.

• A NARX hálózat vagy az SVM el®rejelzése alapján a következ®képpen alakítható ki

a kereskedési jel: ha a kimenet (ŷ(t) ∈ R) meghalad egy adott küszöböt, akkor a long

pozíció megnyílik. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a kimenet egy másik

megadott küszöb alá esik, de ekkor short pozíciót veszünk fel. Ezt a m¶veletet a 2.4

ábra mutatja.

A pozíció lezárása (eladás vagy visszavásárlás) után újratanítom a rendszert.

Végül összehasonlítom a módszerek jövedelmez®ségét különböz® numerikus mutatók kiér-

tékelésével.

II.1. tézis ICA zajsz¶rési technika alkalmazásával értékeltem a kereskedési tel-

jesítményt. Összehasonlítottam az ICA és a PCA alkalmazásának kereskedési

teljesítményét valós pénzügyi adatokon. Az eredmények szerint neurális hálóza-

tok használata esetén az el®feldolgozás javítja a teljesítményt, de nincs lényeges

különbség az ICA vagy a PCA használata között. Az SVM és az ICA együttes

használata esetén azonban a kereskedési teljesítmény szigni�kánsan magasabb,
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mint az SVM és a PCA együttes használata esetén. Megmutattam azt is, hogy

az el®feldolgozás alkalmazása mindig jobb kereskedési eredményt hoz.

Kapcsolódó publikációk: [3, 8]

Teljesít®képesség analízis

A numerikus eredményeket a következ® t®zsdén kereskedett befektetési alapok id®sorain

vizsgáltam (Exchange Traded Funds): EEM, EFA, EWA, EWC, EWJ, EWZ, FAS, FAZ,

FXI, GDX, GLD, IGE, IWM, IYR, QID, QQQ, SDS, SKF, SPY, SSO, TZA, UNG, USO,

VWO, VXX, XLE, XLF, XLI, XRT 2013 és 2015 között napi felbontásban [48]. Alacsony

költsége, adóhatékonysága és részvényszer¶ tulajdonsága miatt az ETF az egyik legnép-

szer¶bb t®zsdén kereskedett termék.

Az el®feldolgozó algoritmusok összehasonlításához t-teszttel vizsgáltam a kereskedési ered-

mények Sharpe-ratio-ját. A t-teszt szerint:

• NARX használatakor nincs szigni�káns különbség az ICA és a PCA Sharpe-ratio-ja

között (átlag: 0.0013, szórás: 1.08, p-érték: 0.995);

• SVM használata esetén az ICA Sharpe-ratio-ja szigni�kánsan magasabb, mint amikor

nem használunk el®feldolgozást (átlag: 0.405, szórás: 1.09, p-érték: 0.057).

A 2.3 táblázat részletesen mutatja az eredményeket.
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2.3. táblázat. Az ágens által elért Sharpe ratio-k összehasonlítása különböz® el®feldolgozási algoritmusok
használatakor

NARX SVM
Raw PCA ICA Raw PCA ICA

SPY 0.223 0.464 0.543 0.418 0.236 0.538
XLF 1.56 1.49 0.235 0.665 -0.077 0.075
QQQ -0.947 0.263 0.28 -0.929 0.011 0.503
EEM 0.489 1.217 0.521 0.545 1.522 0.575
IWM 0.365 -0.088 1.523 -0.108 -0.937 0.669
FAS 1.685 0.91 0.883 0.787 1.795 0.633
FAZ 1.336 0.243 0.861 1.217 -0.041 0.765
SDS 1.247 0.431 0.529 0.696 -0.612 0.493
TZA 0.049 1.634 0.721 0.143 0.630 1.274
FXI -0.842 1.586 0.212 -0.473 1.523 -0.002
UNG 1.562 1.164 1.731 0.562 1.614 1.567
EFA -0.615 0.709 0.798 0.579 0.168 0.875
SSO 0.114 0.161 -0.589 0.089 0.277 -0.197
EWJ -0.579 -0.742 0.421 -0.200 -0.526 0.362
XLE 0.536 0.066 0.616 -0.261 -1.037 0.553
EWZ 0.024 -0.03 0.131 0.497 -0.009 0.149
QID 0.143 0.131 1.317 0.164 0.137 2.076
VXX 1.39 0.573 1.943 1.875 0.587 1.886
IYR 0.251 0.516 0.599 0.604 0.166 0.464
XLI -0.713 0.479 0.498 -1.964 0.001 0.153
GLD 0.649 1.752 0.373 -2.183 0.519 0.164
GDX 0.29 -2.495 -0.612 0.090 -2.287 -1.924
SKF 1.297 0.303 0.639 0.675 0.448 1.596
XRT -0.426 0.054 0.56 -1.860 -0.593 1.223
USO 0.101 0.46 -1.455 0.381 0.474 -0.629
VWO 0.067 1.506 -0.496 0.495 0.525 -0.331
EWA -1.302 -1.342 0.585 -0.758 -0.827 0.473
EWC 0.169 0.424 -0.133 0.403 0.608 -0.093
IGE 0.03 1.615 0.258 0.229 1.632 0.248

Átlag 0.281 0.464 0.465 0.082 0.204 0.487
Szórás 0.797 0.905 0.690 0.892 0.892 0.781
Minimum -1.302 -2.495 -1.455 -2.183 -2.287 -1.924
Maximum 1.685 1.752 1.943 1.875 1.7948 2.076

2.4. 3. Téziscsoport - AR-HMM-ek alkalmazása opciós portfóliók keres-

kedéséhez

Ebben a téziscsoportban Rejtett Markov Modelleket (HMM) használok a pénzügyi id®sorok

predikciójára. Ezek a modellek a pénzügyi matematikában széleskör¶en alkalmazottak,

kiváltképp id®sorok el®rejelzése esetén [18, 44].

A tradicionális HMM feltételezéssel szemben az AR-HMM esetén a meg�gyelés nemcsak a

bels® állapottól függ, hanem az el®z® meg�gyelést®l is egy autoregresszív tagon keresztül.
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Így az AR-HMM a HMM-hez képest egy általánosabb modell [36], mely segítségével véletlen

folyamatok egy nagyobb halmazát tudja sikeresen modellezni.

Egy AR-HMM a következ® mennyiségekkel jellemezhet®:

Θ = {π,A,µ,σ,ϕ} , (2.10)

ahol a mögöttes Markov lánc kezdeti valószín¶ség eloszlása π és A állapotátmeneti mátrixa,

továbbá µ, σ és ϕ vektorok írják le a rejtett állapotok sztochasztikus viselkedését.

A legtöbb esetben a modell paraméterek (Θ) nem ismertek, ezért a meg�gyelt folyamatra

kell azokat illeszteni. Hagyományosan a modell likelihoodját maximalizálják a meg�gyelé-

sek függvényében [39]:

X = {o1,o2, ...,oT}Θopt = arg max
Θ

P (X|Θ) . (2.11)

2.4.1. Opciókereskedés AR-HMM-ek MCMC mintavételezése által

A likelihood maximalizálás helyett ebben a tézisben Markov Chain Monte Carlo módszer-

rel fogom becsülni az árakat. A Maximum Likelihood módszer elégséges sok alkalmazás

esetén, van azonban néhány hátrányos tulajdonsága, melyek közül az egyik legfontosabb,

hogy rendkívül érzékeny a meg�gyelésekre [42]. Például ha zajosak a meg�gyelések, vagy

egy kicsit különböz® méret¶ id®ablakot használva egy teljesen más modellt eredményez-

het, és egyben lényegesen különböz® predikciót adhat. A váltakozó predikció algoritmikus

kereskedés esetén nagyon el®nytelen, mivel instabil kereskedési jelekhez vezet. Ezen kívül

a kockázat becslését nem szabadna egyetlen Maximum Likelihood illesztés eredményére

bízni.

A gyengeségek kezelésére nem egyetlen Maximum Likelihood modellillesztést végzek, ha-

nem a megbízhatóbb predikció érdekében minden szóba jöv® modellt számításba veszek:

õt+τ =

∫
Θ∈S

E (ot+τ |X,Θ)P (X|Θ) dΘ, (2.12)

ahol S a lehetséges HMM-ek végtelen halmaza. Ez a megközelítés egyszer¶en kiterjeszt-

het® a várható értéken kívül más mennyiségek becslésére is, például a szórás, vagy a ot+τ
eloszlására:

P (ot+τ ≤ ξ) , ξ ∈ R. (2.13)

A Metropolis-Hastings algoritmus segítségével véletlen mintákat vehetünk az AR-HMM-

ek közvetlenül nem ismert valószín¶ségeloszlású teréb®l (Θ). A véletlen minták sorozata

becslést ad az eloszlásukra és ami még fontosabb, a modellhez tartozó predikciókra is.

Jelölje oΘ
t+τ a Θ-hoz tartozó predikciót. Más szóval minden modell a saját valószín¶ségének
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megfelel® arányban lesz mintavételezve. Ezért a jöv®beli várható érték kiszámítása több

modell többszörös el®rejelzései alapján átlagolássá egyszer¶södik.

Minden lépésben a modell paramétereit véletlenszer¶en módosítjuk úgy, hogy

P
(
Θ′|Θ

)
= P

(
Θ|Θ′

)
. (2.14)

Az új modellt (mintát) elfogadjuk a következ® valószín¶séggel:

P (Θ′)

P (Θ)
. (2.15)

Pontosabban, a mi esetünkben

eL(Θ′)−L(Θ) = elogP (X|Θ′)−logP (X|Θ) =
αP (Θ′)

αP (Θ)
=
P (Θ′)

P (Θ)
. (2.16)

Miután K mintát vettünk, jelöljük a mintavételezett AR-HMM-eket S0-al, megbecsülhet-

jük ot+τ -t:

ôt+τ =
1

K

∑
Θ∈S0

E (ot+τ |X,Θ), (2.17)

amely megadja a jöv®beli meg�gyelés el®rejelzett értékét.

Hasonlóképpen,

P (ot+τ ≤ ξ) = lim
K→∞

1

K

∑
Θ∈S0

1oΘ
t+τ≤ξ

. (2.18)

AR-HMM alapú opciókereskedés

Az AR-HMM-ek MCMC-mintavételezése el®rejelzéseket ad a pénzügyi eszköz jöv®beni ár-

eloszlásáról. Annak érdekében, hogy ezek az információk valódi pénzügyi nyereséggé vál-

hassanak, megfelel® kereskedési stratégiára van szükség. A hagyományosabb módszerekkel

ellentétben [25], ahol csak a jöv®beli árat becsüljük el®re, az eloszlás további információit is

felhasználjuk. Ily módon, továbbá opciók kereskedése által a kockázat jobban kezelhet®vé

válik.

A predikció alapú portfólióoptimalizáláshoz egyszer¶ európai típusú, különböz® lehívási

árfolyamú (strike price) Put és Call opciókból építek portfóliót. Mindegyik opció ugyanazon
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el®re meghatározott lejárati id®vel T rendelkezik.

x =



zput,κ−d∆

zcall,κ−d∆

...

zput,κ

zcall,κ

...

zput,κ+d∆

zcall,κ+d∆


(2.19)

jelöli a portfólió vektort, ahol z a birtokolt opciók száma az adott típusból, κ a mögöttes

termék aktuális árfolyama (at-the-money opció), ∆ a piac által meghatározott árkülönb-

ségek az egyes lehívási árfolyamok között és d ∈ N. Mind long, mind short pozíció felvétele

engedélyezett, azaz z ∈ R. p vektor tartalmazza az egyes opciók árait, úgy, hogy pi az xi
mennyiség¶, adott típusú opció piaci ára.

Az alaptermék prediktált trajektóriái és a g ki�zetési (payo�) függvény alapján megadható

az opció várható ki�zetési függvénye:

ci = E
(
g(xi|oT)

)
=

1

‖S∗‖
∑

Θ∈S∗
g
(
xi|oΘ

T

)
, (2.20)

ahol xij = 1, ha j = i és 0 egyébként.

A pro�t maximalizálása mellett a befektet®k egyensúlyt keresnek a hozam és a kapcso-

lódó kockázatok között. Opciókkal történ® kereskedés lehet®vé teszi, hogy korlátozzuk a

veszteségek maximális összegét. Ezt a kényszert a portfólióra vezetjük be és a következ®

kényszeres optimalizálási problémát eredményezi:

max
x

cTx (2.21)

feltéve, hogy

pTxlong < pmax

pTxshort > −pmax
∀oT : g(x) > pmaxloss.

Ez egy lineáris programozási probléma, mely hatékonyan megoldható például a szimplex

algoritmussal [14].

Ahhoz, hogy kiaknázzuk a portfólióban rejl® pro�tot, egy kereskedési stratégiára van szük-

ség. A módszert tetsz®leges id®pontban (és tartási id®re) történ® portfólióoptimalizálásra

felhasználhatjuk. Vizsgálatomban egy hetet választottam tartási id®nek és így minden hé-

ten új portfóliót optimalizáltam. Más szóval minden hét végén megvesszük az optimalizált
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portfóliót és a következ® hét végén realizáljuk a hozamot/veszteséget. A birtokolt pozíció-

kat a lejárati ideig tartjuk, soha nem adjuk el el®tte.

III.1 Tézis - Új módszert javasoltam opciós portfóliókkal való kereskedésre

AR-HMM-ek el®rejelzései alapján. A paraméterbecslést és ezáltal a predikciót

Markov lánc Monte Carlo (MCMC) módszerrel végzem. Ahelyett, hogy a jöv®-

beli várható érték alapján közvetlenül az alapterméken kereskednék, különböz®

lehívási árfolyamokkal rendelkez® opciókból építek portfóliókat.

Kapcsolódó publikációim: [43, 46]

Teljesít®képesség analízis

A numerikus eredményeket a következ® két t®zsdén kereskedett befektetési alap (ETF)

id®során értékeltem ki: SPY (S&P 500 index) és USO (olaj index), 2014. január 1-t®l 2016.

december 31-ig tartó id®szakon, napi felbontásban [48].

Mindegyik szimuláció során �gyelembe vettem a valós bid-ask spread-et, vagyis az op-

ciót vételi áron vásároltam, eladási árfolyamon adtam el. Az ágens minden héten 100

USD (pmax) értékben vásárolhatott opciókat. 2.5 Ábra mutatja az egyenleg alakulását és

a pmaxloss paraméter hatását az USO adatsor esetén.
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2.5. ábra. A kereskedési algoritmus eredménye portfólió optimalizálással az
USO opciós adatsorán, különféle pmaxloss esetén.

Látható, hogy minél nagyobb a pmaxloss paraméter, annál nagyobb pro�t érhet® el, de a

szórás is növekszik.

2.4.2. A GPGPU implementáció

A kereskedési algoritmus pro�tabilitásának biztosításához valós id®ben kell m¶ködnie, ezért

a futtatáshoz kifejlesztettem egy GPGPU implementációt. Miután a program megkapja az
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ár információkat a piactól, az optimális portfólió kiválasztásának a lehet® leggyorsabbnak

kell lennie, mivel a leggyorsabb piaci szerepl® kapja meg a legjobb árat. Ennélfogva az ilyen

algoritmusok futtatása nagyobb nyereséget és kevesebb kockázatot jelentenek. A GPGPU

környezet optimális a gyors kiszámításhoz, a kereskedési algoritmusok átvitele azonban

gyakran bonyolult a párhuzamos jelleg miatt, továbbá korlátozott er®forrásokkal rendelke-

zik az objektumok tárolására, ami ronthatja a rosszul megírt algoritmusok teljesítményét.

A 3. Téziscsoportban bemutatott algoritmusokat implementáltam a GPGPU architektúrá-

ra. Az általam javasolt módszer a párhuzamosításra két összetev®b®l áll. Egyrészt a MCMC

mintavételezés egyes lépései párhuzamosíthatók, (i) egy adott AR-HMM likelihood-jának

kiszámítása a forward-backward algoritmus segítségével, mely dinamikus programozás al-

kalmazásávalN szálon fut (a rejtett állapotok száma); és (ii) a lineáris algebrai m¶veleteket,

melyek a predikció számításához kellenek szintén párhuzamosan hajtom végre. Másrész-

r®l a további párhuzamosítás abból fakad, hogy egy id®ben több MCMC algoritmust is

futtatok.

Ennek megfelel®en a számítási keret blokkdiagramját a 2.6 Ábra mutatja. El®ször a forward-

backward algoritmus biztosítja az állapot eloszlásokat, azaz az egyes id®pontokban a kü-

lönböz® állapotokban tartózkodás valószín¶ségeit. A modell loglikelihoodja ezen valószín¶-

ségek, valamint µ és σ alapján megadható, és az utolsó id®pillanat valószín¶ség eloszlását

már használhatjuk predikcióra. Ezek a m¶veletek párhuzamosan elvégezhet®k a GPU-n az

egyes AR-HMM-ekre, melyeket a CPU-n futó MCMC mintavételez® generál.

MCMC
Forward-backward 

algorithm

Prediction

Log-

likelihood

State

distributions

Multi-threaded
 1 2, ,..., M  

2.6. ábra. A párhuzamos GPU implementáció blokkdiagramja

III.2. tézis - Új módszert adtam az MCMC algoritmus párhuzamos futtatására

GPGPU-n. Ennek eredményeképp ugyanannyi id® alatt pontosabb predikciót

lehet kapni, mivel nagyobb számú mintát lehet venni a HMM-ek teréb®l. Ez a

fejlesztés magasabb pro�tot tesz lehet®vé és a kereskedés magasabb frekvenci-

ájú adatsoron is lehet®vé válik.

Kapcsolódó publikációim: [43, 46]
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2.7. ábra. Egy minta kivételéhez szükséges átlagos id® a párhuzamos HMM-ek
számának függvényében

Teljesít®képesség analízis

A futási id®t kiértékeltem különböz® esetekre. A tesztet egy második generációs Intel i7

processzoron, illetve egy NVIDIA GeForce GTX 960 (2 GB) GPU-n végeztem. 2.7 Ábra

mutatja egy minta kivételéhez szükséges átlagos id®t.

A teljesítmény kis számú HMM esetén alacsony, ami nem meglep®, hiszen a GPU nagy-

részt kihasználatlan marad. Ha növelem az optimalizálandó HMM-ek számát egyre több

számítási blokk aktiválódik a kártyán, ami növeli a teljesítményt. Az eszköz határai miatt

a maximális párhuzamos HMM szám 96. Az adott predikciós esetben (5 napra el®re, 32

párhuzamos HMM-b®l 2000 minta) az átlagos futási id® 7.06 másodperc volt. Ez a sebesség

akár napon belüli kereskedést is lehet®vé tesz, vagy tetsz®leges más nagyobb frekvenciájú

alkalmazást.

2.5. 4. téziscsoport - Véletlen id®sorok elemzése felhasználó azonosítás

céljából

Eddig az identi�kációs algoritmusokat arra használtam, hogy felparaméterezzem a pénzügyi

id®sorok predikciójához szükséges modelleket. Ugyanakkor a pénzügyi alkalmazásokban a

felhasználó azonosítás is fontos szerepet játszik. Mivel a gépelési mintázatok is véletlen

folyamatok, azon módszerek, melyeket id®sor analízisre alkalmaztam, itt is felhasználha-

tóak. Ebben a téziscsoportban az id®sor nem egy pénzügyi folyamat eredménye (ahogy az

korábban volt), hanem felhasználók gépelési mintázata.
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A gépelési mintázatok a tradicionális felhasználónév-jelszó mellett további információt szol-

gáltathatnak az azonosításhoz. Egy személy gépelési mintázata rendkívül egyedi és nehezen

utánozható [35], ami lehet®vé teszi, hogy gépelési mintázatokon alapuló felismerést alkal-

mazzunk az IT biztonság növelése érdekében.

Legyenek U = {1, 2, ..., N} a rendszer felhasználói, akiknek biztosítani kell a hozzáférést.

El®ször a felhasználóknak egy �mintahalmazt� kell biztosítaniuk saját gépelési dinamiká-

jukról. Ezt például úgy lehet elérni, hogy regisztrációnál begépelnek egy el®re megadott

szöveget néhány alkalommal. A gépelés közben mentem (i) az eltelt id®t két leütés között,

valamint (ii) az egyes billenty¶k nyomva tartási idejét (a lenyomás és a felengedés között

eltelt id®t). A 2.8 ábra mutat erre egy példát.

Release ShiftPress Shift Press t Release t Press h Release h

Holding time of „Shift”

Latency between „t” and „h”

Holding time of „h”
t

2.8. ábra. Példa gépelési mintázatra

A tanulóhalmazt ezek után a következ®képpen hozom létre: Ztr = {(TL,TH) ;u}Q, ahol
TL és TH az egymás után lenyomott billenty¶k között eltelt (késleltetési) id®k és a nyomva-

tartási id®k, u pedig a felhasználó azonosítója, aki a szöveget begépelte és Q a tanítóhalmaz

mérete. Emellett létrehozok egy kiértékel® mintahalmazt is annak érdekében, hogy az osz-

tályozó algoritmus teljesítményét meghatározhassam: Ze = {(TL,TH) ;u}W , ahol W a

halmaz mérete.

2.5.1. A Kolmogorov-Smirnov teszt alkalmazása felhasználó azonosításra

A kétmintás Kolmogorov-Smirnov teszt egy széleskör¶en használt nem-parametrikus sta-

tisztikai eljárás annak eldöntésére, hogy két minta ugyanabból az eloszlásból származik-e

[34]. Legyen X1, X2, ..., Xm és Y1, Y2, ..., Yn véletlen minták az FX és FY eloszlásból és a

hozzájuk tartozó empirikus eloszlásfüggvény SX és SY .

Ha a null hipotézis H0 : FY (x) = FX (x) minden x-re igaz, a két eloszlás megegyezik és

a két minta sorozat X1, X2, ..., Xm és Y1, Y2, ..., Yn ugyanabból a populációból származik.

A teszt kritérium a két empirikus eloszlás maximális abszolút különbségén alapul: D =

max
x
|SX (x)− SY (x)|.

D alapján meghatározható az aszimptotikus null eloszlás: [21]

K (d) = lim
m,n→∞

P

(√
mn

m+ n
D ≤ d

)
= 2

∞∑
i=1

(−1)i−1e−2i2d2
= P.
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Itt d a meg�gyelt Kolmogorov-Smirnov teszt statisztika értéke, valamint P az úgynevezett

p-érték, amit a két gépelési minta hasonlóságának mérésére használok fel. Ha p értéke 1

közeli, az er®s egyezést (hasonlóságot), míg egy 0 közeli gyenge egyezést jelent.

A tesztet használva összehasonlítom az osztályozandó mintát az összes adatbázisban (tanító

halmazban) már megtalálható mintával. Két hasonlósági metrikát de�niálok:

• PL(j, k) = 2
∞∑
i=1

(−1)i−1e−2i2
√

mn
m+n

DL(j,k)2

annak a valószín¶sége, hogy két késleltetési

minta ugyanabból a populációból származik.

• PH(j, k) = 2
∞∑
i=1

(−1)i−1e−2i2
√

mn
m+n

DH(j,k)2

annak a valószín¶sége, hogy két nyomva-

tartási minta ugyanabból a populációból származik.

Az osztályozáshoz veszem a két minta szorzatát:

PLH(j, k) = PL(j, k)PH(j, k), (2.22)

Ez alapján meghatározható, hogy a j-ik minta mekkora valószín¶séggel tartozik az u fel-

használóhoz:

Pu (j) =

∑
v∈Ztr(u)

PLH (j, v)

|Ztr (u)|
, (2.23)

ahol Ztr(u) a Ztr azon részhalmaza, mely tartalmazza az u felhasználóhoz tartozó mintákat,

azaz a tanítóhalmazból kigy¶jtöm azokat a mintákat, amik u felhasználóhoz tartoznak és

a valószín¶ségeik átlagát veszem. Ezt minden egyes felhasználóra kiszámolom és arra a

felhasználóra dönt a rendszer, amelyiknél Pu(j) a legnagyobb.

A módszer hátránya annak komplexitásában rejlik, hiszen a valószín¶ségek (PL(j, k) és

PH(j, k)) meghatározásához a teljes tanítóhalmazon végig kell iterálni.

Pontosság javítása félig ellen®rzött tanítás segítségével

A klasszikus osztályozók kizárólag címkézett adattal (ahol ismert a kívánt besorolás) dol-

goznak. Ugyanakkor ezen adatok gy¶jtése rendkívül fáradságos, drága, sok id®t felemészt®

tevékenység. Címkézetlen adatok szerzése rendszerint egy sokkal egyszer¶bb és olcsóbb

folyamat, igaz felhasználhatósága is limitált. A félig ellen®rzött tanítási módszerek segít-

ségével ezen mintákat is hatékonyan fel tudjuk használni a tanítás során és növelhet® az

osztályozó pontossága [49].

Az öntanulás (self training) egy széleskör¶en használt félig ellen®rzött tanítási technika:

El®ször az osztályozót az ismert besorolású adatokkal tanítják, majd a betanított osztályozó

felcímkézi a címkézetlen mintákat. Azon mintákat, melyekben a legbiztosabb (legmagasabb
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2.9. ábra. A számítási folyamatábra

p értékkel rendelkezik), a megállapított címkéjével együtt átteszi a tanító mintahalmazba

és újratanul már ezen mintákkal együtt.

A folyamatot addig ismétlem, ameddig az összes címkézetlen minta át nem kerül a tanító

halmazba1. Ezek alapján az osztályozó önmagát tanítja, ami azért lehet veszélyes, mert

egy rosszul osztályzott minta tovább tanítja az osztályozót, de rossz irányba [11].

A veszély ellenére a módszer alkalmazásával jelent®sen tudtam javítani a pontosságot.

IV.1 Tézis - Új módszert adtam gépelési mintázatokon alapuló felhasználó azo-

nosításra. A legközelebbi szomszéd osztályozó helyett (mely a DTW-t (Dyna-

mic Time Warping) használja távolság mértéknek), a gépelési dinamika osztály-

zására a Kolmogorov-Smirnov tesztet alkalmaztam. Ezenkívül a modell telje-

sítményét félig ellen®rzött tanítási módszerekkel jelent®sen javítottam.

Kapcsolódó publikációim: [6]

Teljesít®képesség analízis

A numerikus eredményeket a 2.10 Ábra mutatja. Az osztályozó teljesítményét összehason-

lítottam a legközelebbi szomszéd osztályozó (mely a DTW-t használja távolság mértéknek

a késleltetési és a nyomvatartási id®k esetén is [47]) teljesítményével. Ezen két mérték li-

neáris kombinációját véve adódik a végleges távolság a minták között2. Ezek után azt a

felhasználót választom ki, amelyiknél a legkisebb a megállapított távolság.

Kiértékeltem a teljesít®képességet különböz® mintahosszak esetén is. 10 és 200 karakter

között változtattam az egyes minták méreteit (a teljes szöveg kb. 220 leütés) A vízszintes

tengely a szöveg méretét, míg a függ®leges a különböz® módszerek pontosságát (sikeresen

osztályozott minták aránya) mutatja.

1A szakirodalom szerint az algoritmust nem célszer¶ addig futtatni, míg az összes minta át nem kerül a

címkézettek közé, mivel ez az osztályozási teljesítmény romlásához vezethet. A szimulációim azonban azt

mutatták, hogy még az összes minta áthelyezése sem rontja le a teljesítményt.
2A lineáris kombináció súlyait a teljes mintahalmazon optimalizáltam, habár valós körülményke között

ezt is tanítani kellett volna. Ezért a 1NN DTW a valóságban várhatóan gyengébben szerepelt volna.
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2.10. ábra. A modellek pontossága különböz® szöveghosszak esetén

Az eredmények bizonyítják, hogy a Kolmogorov-Smirnov teszt alapú osztályozó minden

szöveghossz esetén felülmúlja a 1NN DTW pontosságát. 10 leütés esetén a pontosság meg-

közelít®leg 50%, míg hosszabb szöveg esetén 80-90% körülre is felmehet. A félig ellen®rzött

tanítású modell szinte minden esetben jobban teljesített, mint az alapmodell, hosszú szö-

vegek esetén akár 90.5%-os pontosságot is sikerült kimutatnom.
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Függelék

A.1. A teljesít®képesség analízis metrikái

A részletes numerikus analízis érdekében a következ® teljesítmény mér®számokat határoz-

tam meg:

• "Pro�t gained", ami az ágens által realizált összes pénzmennyiség a a kezd® egyen-

legen felül;

• "Maximum drawdown", ami az egyenelegen nézve maximális veszteség (visszaesés)

egy csúcshoz képest;

• "Number of trades", ami az ágens által végrehajtott kereskedések száma a vizsgált

id®szak alatt;

• "Winning rate", ami a sikeres kereskedések száma aránya az összes kereskedéshez

viszonyítva;

• "Average trade duration", ami az átlagos pozíció tartási id® percben.

• "Average pro�t per trade", ami kereskedésenkénti átlagos realizált pro�t pontban (a

legkisebb lehetséges árváltozás).

• "Sharpe ratio", ami a teszt id®szak alatt realizált hozam osztva a szórással. Felté-

teleztem, hogy a kockázatmentes hozam 0%. Ezt a mértéket nem annualizáltam, az

értékek a perces hozamokra lettek kiszámolva.
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