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Feedback adjustment using exponentially weighted moving
average schemes
Abstract
In this study, we discuss the use of exponentially weighted moving

average (EWMA) schemes in feedback adjustment for process
improvement. By application the different measures of dispersion
yield different optimal values. In particular it is suggested that a robust
statistic based on the median is more appropriate than the usual mean
of square error (MSE).We also consider an autoregressive time series
model for modeling the deviations from target and this model is
compared with the usual EWMA model. The problem of applying
feedback adjustment to a controllable process is discussed and it is
shown via a simulation that correlation structure of the data of interest play a
critical role on whether the MSE after adjustment is lower than the MSE before

adjustment.
Dr. Jinan Abbas Naser
: انخالصت
يخٚم انزيرٚ رديدٙ( فيEWMA) بٛ ْرا انجؾش َُبقش اظزخداو خطػ انًزٕظػ انًزؾسك انًٕشٌٔ اظيٙف
ى يضهييٗ يخزهشييخ ندبيييمٛط انًخزهشييخ نهز ييزذ نُؾصييم ىهييٗ ىييدح قييٛٚييم انًسييبٛييخب ثزطجٍٛ اندًهٛخ نزؾعييٛاندكعيي
 ْيرا انجؾيش أذٙ( انًسزسؽيخ فيMedian) ػُٛخ انًدزًيدح ىهيٗ انٕظيٛد االؽصبءح انسصٚاالظًؾاللبثبنزؾد
ٍعيب ًَرعيخ االَؾسافيبد ىيٚيبي٘بَشزسض اٛ( االىزMSE) ركٌٕ اكضسيالئًخ يٍ يزٕظػ يسثدبد انخطبء
بي٘بكًيب َُيبقشٛ االىزEWMA  ٔيسبزَزّ يي ًَيٕذط انيAR( 1) خُٛ( ثًُٕذط ظهعهخ شيT) ًخ انٓدفٛق
بَيبدٍٛ يٍ خالل انًؾبكبح ثأٌ يزعيخ االزرجيبغ نهجٛٓب ٔرجٛطسح ىهًٛكٍ انعٚ خٛخ ندًهٛخ اندكعٚم انزيرٛرطج
 قجييمMSE ًييخ انيٛم اقييم يييٍ قٚ ثدييد انزدييدMSE ًييخ انيًٛييب اذا كبَييذ قٛ َٓييزى ثٓييب رهدييت ئز ؽبظييى فٙانزيي
مبٚانزدد

 .1انًقذيت
َزُبٔل فْ ٙرا انجؾش ىدح اظبنٛت نزددٚم انزيرٚخ اندكعٛخ ثبظزخداو خطػ انًزٕظػ انًزؾ سك انًٕشٌٔ
اظٛب )(EWMAبٔقد اظزخديذ خطػ ان  EWMAف ٙيغبل انعٛطسح انُٕىٛخ][6بنسد اقزسؽيذ نٕؽ ي خ
ان  EWMAيٍ قجم انجبؽش  Robertsىبو ٔ 9191ذنك ثسظى انًزٕظػ انًزؾسك انًيٕشٌٔ اظيٛب ٔنكبفيخ
انً بْداد انعبثسخ ٔانؾبنٛخ نهدًهٛخ االَزبعٛيخباٌ نٕؽيخ اني  EWMAرًضيم يانيخ رُجيٕء ثشزيسح ٔاؽيدح نالييبو
ٔركٌٕ ٔفم انصٛيخ االرٛخ :
Zt  GX t  (1  G)Z t-1

أذ ركٌٕ  X tانً يبْدح زقيى  ( t=1, 2, …, n) tباييب  Gفزًضيم ىبييم االظيًؾالل رزيسأػ قًٛزيّ ثيٍٛ
انصشسٔانٕاؽدبٔٚزى اخزٛبزقًٛخ ثداٚخ يالئًخ ن  Z 0بٔاٌ ؽيد٘ انعيٛطسح االيَئ (LCL) ٙاالىهيٗ )(UCL
نزهك انهٕؽ خ ف ٙؽبنخ االظزسسازٚخ ركٌٕ ٔفم انصٛيخ االرٛخ :
))LCL  X  Kσ G /(n(2  G
))UCL  X  Kσ G /(n(2  G

أذ اٌ ًٚ σ ٔ Xضالٌ يزٕظػ اندُٛخ ٔاالَؾساف انًدٛبز٘ نهدُٛيخ ٔركيٌٕ يسيدزح ًَٕذعٛيب ييٍ انجٛبَيبدب
اييب  Kفزًضيم قًٛيخ صبثيذ ؽيد انعيٛطسح ٔقًٛزيّ يعيبٔٚخ ني  K=3بٔٚسيبل اٌ اندًهٛيخ االَزبعٛيخ ركيٌٕ خيبزط
انعييٛطسح االؽصييبئٛخ أذا قط ي يُؾُيي ٙاؽصييبءح االخزجييبز(  ) Z tأؽييدٖ ؽييد٘ انعييٛطسح انًزسييدو ذكسًْييببأٌ
اظييزخداو خطييػ اني  EWMAاظييهٕة ئييبئ االظييزخداو فيي ٙىًهٛييخ انعييٛطسح االؽصييبئٛخب ٔفييْ ٙييرا انجؾييش
َعزخدو خطػ ان  EWMAف ٙيغبل انعيٛطسح ٔانزُجيٕء ثبنسًٛيخ انؾبنٛيخ بييٍ خيالل رطجٛيم اظيهٕة رديدٚم
انزيرٚخ اندكعٛخ ندًهٛخ ركٌٕ خبزط انعٛطسح االؽصبئٛخ نيسض اىبيح رهك اندًهٛخ انٗ ؽبنخ رؾيذ انعيٛطسح
االؽصيبئٛخب فدُيديب ركيٌٕ انجٛبَيبد ندًهٛيخ يدُٛيخ رديسض ىيدح َسيبغ ثدٛيدح ىيٍ قًٛيخ انٓيدف(أكجسيٍ قًٛيخ
انٓدف) أٔ ركٌٕ انسٛى رأخر ارغبِ يزصاٚد ىٍ انسًٛخ انًُٕذعٛخ (قًٛخ انٓدف) انز ٙرؾدي يٍ انجٛبَبد انعبثسخ
نهدًهٛخ أٔٔفسب ن سٔغ ٔيزطهجبد انُٕىٛخب أذ اٌ اظزخداو نٕؽخ انعٛطسح نسظى انجٛبَبد ( َسيبغ اندًهٛيخ X t

يسبثم انٕقذ  ) tثدد رؾدٚد انخيػ انًسكيص٘ فسيػ انير٘ ًٚضيم قًٛيخ انٓيدف في ٙانهٕؽيخبًٚكيٍ اٌ َعيزُزظ ييٍ
انسظى ف ٙانهٕؽخ فًٛب أذا كبَذ اندًهٛخ االَزبعٛخ رؾيذ انعيٛطسح (قسٚجيخ نسًٛيخ انٓيدف) أٔخيبزط انعيٛطسح ب
فأذا كبَذ اندًهٛخ خبزط انعٛطسح(ردسض ىدح َسبغ أكجسيٍ قًٛخ انٓدف) فْ ٙرِ انؾبنخ ٚغت أرخبذ اعيساء
الزعب اندًهٛخ انٗ ؽبنخ رؾذ انعٛطسحبأٌ اظزخداو ظٛطسح انزيرٚخ اندكعٛخ رزٛؼ نهجبؽش انزُجيٕء ثسًٛيخ ؽيد
انخطبء يٍ خالل رٕظٛف خطخ انزددٚمبنسد رُيبٔل انددٚيد ييٍ انجيبؽض ٍٛظيٛطسح انزيرٚيخ اندكعيٛخ َيركسيُٓى
يضال انجبؽضبٌ  [2] Luceno ٔ Boxىبو  9111أذ رُبٔال يٕظٕ

انعيٛطسح االؽصيبئٛخ نًساقجيخ اندًهٛيخ

االَزبعٛخ ثبظزخداو رددٚم انزيرٚخ اندكعٛخب ٔقيبو انجبؽيش  [5] Josephىيبو  3002ثدزاظيخ زصيبَخ يدهًيخ

انزصًٛى انًعزخدو ثعٛطسح انزيرٚخ االيبيٛخ )(Feed-Forwardبٔفْ ٙرا انجؾش َيدزض انصي ٛانًسزسؽيخ
ييٍ قجيم انجبؽييش  [8] Triantafyllopoulosىيبو ) (2007الظييهٕة رديدٚم انزيرٚييخ اندكعيٛخ ثبظييزخداو
ًَييبذط ان ي  EWMAندًهٛييخ اَزبعٛييخ ركييٌٕ خييبزط انعييٛطسح ٔاىبيرٓييب انييٗ ؽبنييخ رؾييذ انعييٛطسح(عدم قييٛى
اندًهٛخ االَزبعٛخ قسٚجخ نسًٛخ انٓدف)ب صى رطجٛم االظهٕة انًزسدو ذكسِ ندًهٛخ ركٌٕ رؾذ انعٛطسح ثصيٕزح
ربيييخ ( نعالظييم شيُٛييخ يعييزسسح) ٔيسرجطييخ ٔنييدد يييٍ أًَييٕذط االَؾدازانييرار ٙنزؾدٚييد انسييٛى انًضه يٗ ندبيييم
االظًؾالل )ٔ (Gنكال انؾبنز ٍٛانًزسدو ذكسْب ثبىزًبي يسبٛٚط يخزهشخ نهز زذب
 .2هذف انبحث
ٚزًضييم ثزطجٛييم اظييهٕة ردييدٚم انزيرٚييخ اندكعييٛخ ثبظييزخداو ًَييبذط ان ي  EWMAندًهٛييخ اَزبعٛييخ ركييٌٕ
خبزط انعٛطسح ٔازعب رهك اندًهٛخ انٗ ؽبنخ رؾذ انعٛطسح (عدم قٛى اندًهٛخ قسٚجخ نسًٛخ انٓدف)بٔيزاظخ
ربصٛسىبيم االظًؾالل ) (Gانًدزًدح ف ٙؽعبة انسيٛى انًددنيخ (  ) y atنهدًهٛيخ ٔرؾدٚيد انسيٛى انًضهيٗ نيّ ييٍ
خالل رطجٛم يسبٚط انز زذ يُٓب MPE ٔ MedAPE ٔ MSEب ٔكيرنك يزاظيخ االظيهٕة انًزسيدو ذكيسِ
ندًهٛخ ركٌٕ رؾذ انعٛطسح ثصٕزح ربيخ ٔيسرجطخ يٕندح يٍ إًَٔذط االَؾدازانرار AR( 9( ٙىُديب ٚكٌٕ
رٕشٚييي ؽيييد انخطيييبء نهعهعيييهخ انًٕنيييدح ٚزجييي انزٕشٚييي انطجٛدييئٔ N~(0,1) ٙفسيييب نسيييٛى يخزهشيييخ نًدهًيييخ
االَؾدازانرار  ) φ (ٙانز ٙرًضم يزعخ االزرجبغ ف ٙانجٛبَبد نزؾدٚد ربصٛسيزعيخ االزرجيبغ ىهيٗ انسيٛى انًددنيخ
(  ) y atنهعهعهخ انصيُٛخ انًٕندح يٍ خالل اىزًبي يدٛبز  MSEفعال ىٍ رؾدٚد انسٛى انًضهٗ ن Gب
 .3أعاعياث في حعذيم انخغزيت انعكغيت
 3-1حًهيذ
نُشزسض ىًهٛخ ظٛطسح ثعٛطخ رزعًٍ يزيٛسياخهٔ ٙيزيٛسخبزعٔ ٙيزيٛسردٕٚع[2,8] ٙبأذ رعزخدو
قًٛخ انًزيٛسانزدٕٚع ٙنهزددٚم ف ٙقًٛخ انًزيٛسانداخه ٙنرنك فيأٌ قًٛيخ انًزيٛسانخيبزع ٙرجسيٗ قسٚيت نسًٛيخ
انٓدف نهدًهٛخ االَزبعٛيخبٔنُشزسض  Tرًضيم قًٛيخ انٓيدف انزي ٙركيٌٕ يًبصهيخ نهخيػ انًسكيص٘ انًعيزخدو فيٙ
نٕؽبد انعٛطسح ][6بٔثبفزساض اٌ  { x t }t 1رًضم انًزيٛيس انيداخه { y t }t 1 ٔ ٙرًضيم انًزيٛيس انخيبزعٔ ٙ
 { X t }t 1رًضم انًزيٛسانزدٕٚعٙبأٌ يسٛبض ىبيم انزيٛسف ٙقًٛخ انًزيٛسانخبزع ٙثٕؽدح ٔاؽدح نهزيٛٛس فٙ
قًٛخ انًزيٛسانزدٕٚع ٚ ٙبزنّ كسثؼ اندًهٛخ ًٔٚضم ثبنسيص gبأٌ ذنك ٚدُي ٙشٚيبيح  X tثٕؽيدح ٔاؽيدح ٚييي٘
ثصٚبيح ف y t ٙث  gيٍ انٕؽدادبنُشسض  y atانًزيٛسانخبزع ٙثدد رطجٛيم اظيهٕة رديدٚم انزيرٚيخ اندكعيٛخ
ٔاٌ انخطبء انًسرجػ نهًزيٛسانخبزعٚ ٙكٌٕ  e t  y at  Tىُديب رًضم  Tانسًٛخ انًُٕذعٛخ نهدًهٛخبٔظيٛكٌٕ
انًزيٛسانًددل  ( the adjustment variable) x tيانخ ن  X tبٔف ٙاغهت انؾبالد انزطجٛسٛيخ َؾصيم ىهيٗ
 x tث أٚغبي ظهعهخ انشسٔق  x t  X t  X t -1بيٍ انزدسٚف ن ٔ gانزددٚم انًزسدو ذكسِ ًٚكيٍ كزبثيخ انصيٛيخ
االرٛخ :

g x t  et

) ...(1

أذ اٌ  x tأظزخديذ نزهي ٙانخطبء ٔنٓرا انعجت أظزخديذ االئبزح انعبنجخ ف ٙانصٛيخ )ٚٔ (1دسف ْرا
ثبنزددٚم انزبوبي ذنك فبٌ ىبيم االظًؾالل ٚكٌٕ ىبيح كشٕء اكضس ثكالو اخساٌ ىبييم االظيًؾالل )(G
ظٛيصسىهٗ انزددٚم ٔكًب يج ٍٛف ٙانصٛيخ ايَبِ :
)... (2

g x t  Ge t  x t  (G/g) e t

ٔرعييًٗ انصييٛيخ ) (2ثًدبينييخ انزدييدٚم ْٔيي ٙانغييصء انًًبصييم نًييب ٚدييسف ث ي )Integral control (IC
انًعزخدو ف ٙىًهٛخ انعٛطسح انُٓدظٛخب ٔردسف ان  ICىُديب ٚكٌٕ انٕقذ  tيعزًس] [2ث

g X t  K 0  K1  e t dt
ؽٛش اٌ  K1 ٔ K 0صٕاثذبايب ىُديب ٚكٌٕ انٕقذ  tيزسط فبٌ ان  ICردسف كبالر: ٙ
t
g X t  K 0  K1  e i
)....(3
i1

ٔفسب نهصٛيخ انًزسدو ذكسْب ًٚكٍ اٌ َجٔ ٍٛفم انزسرٛت اىالِ نًزيٛيس انيداخهٔ ٙانخيبزعٔ ٙانزدٕٚعيٙ
ًٚكييٍ انؾصييٕل ىهييٗ انسييٛى ن ي ٔ K1 ٔ K 0ذنييك ثٕظ ي  K 0يعييبٔٚخ ن ي  K 0  g X 0ىُييديب ردطييٗ انس ًٛيخ
االثزدائٛخ ن  K1 ٔ X 0يعبٔٚخ ن  K1  Gبفأذا كبٌ انجبؽش ند ّٚيدسفخ ثبالخطبء ًٚ e tكيٍ اىزًيبي يدبينيخ
انزددٚم ٔفسب نهصٛيخ )ٚٔ (2طجيم انزديدٚم ٔٚسعي يزيٛساالظيزغبثخ  y tانيٗ قًٛيخ انٓيدفبٔثًب اَيّ الٚعيزطٛ
انجبؽيييييش يدسفيييييخ االخطيييييبء انزييييي ٙرؾيييييدس فييييي ٙانًعيييييزسجم نيييييرا ٚغيييييت أظيييييزخداو يدبنغيييييخ نهزُجيييييٕء
ثبالخطبء )  ( e tبٔظٛكٌٕ ذنك ثبظزخداو انزًٓٛد اظٙب
 3-2انخُبىء باعخخذاو انـ EWMA
نيسض رطجٛم نًب ٚعًٗ ث ُٚ predictive controlجي ٙاٌ َشزسض انخطبء قجيم انزديدٚمبأ٘ انخطيبء
انًًكيييٍ ؽدٔصيييّ فييي ٙؽبنيييخ ىيييدو أرخيييبذ اعيييساء ظيييٛطسح ًَٔضيييم ْيييرا انخطيييبء فييي ٙانٕقيييذ  tثييي  Z tىُيييديب
ركٌٕ  Z tيعبٔٚخ ن  Z t  y t  Tأ٘ اٌ  Z tرًضيم اَؾيساف انً يبْدح  y tثبنٕقيذ  tىيٍ انسًٛيخ انًُٕذعٛيخ
(قًٛييخ انٓييدف)بأذ الَعييزط ٛيدسفييخ قًٛييخ  Z t 1فيي ٙانٕقييذ انؾبظييس tنكييٍ َعييزط ٛانزُجييٕء ثٓييب ٔنييرنك
َعزخدو يدبينخ انزددٚم ٔفسب نهصٛيخ االرٛخ :
)...(4

^
g X t   Z t 1

^
ٔرًضيييم  Z t 1انسًٛيييخ انًزُجيييأ ثٓيييب نهخطيييبء  Z t 1بٔثبظيييزخداو انزديييدٚم االىزٛيييبي٘ ا٘ اٚغيييبي ظهعيييهخ
^
^
انشسٔق  Z t  X t  X t -1فبٌ انًدبينخ ) (4ركٌٕ يعيبٔٚخ ني )  g x t  (Z t 1 - Z tب رعّيًٍ انصيٛيخ
^
) (2قًٛخ انخطبء ثدد انزديدٚم ( ٔ ) e t 1ركيٌٕ قًٛيخ  e t 1يعيبٔٚخ ني  e t 1  Zt 1  Z t 1بٔاٌ انصيٛيخ
) (2رصجؼ كبالرٙ
^
) g x t  Ge t  G( Zt  Z t

^
ٔيٍ انًدبينخ ) (3انسًٛخ انًزُجبء ثٓب ن ٚ Z t 1غت اٌ رؾسم االر: ٙ
^
^
^
^
^
Z t 1  Z t  G( Zt  Z t )  Z t 1  GZ t  (1 G) Z t
)...(5
أٌ انصييٛيخ ) (5ردييسف ثبنًزٕظييػ انًزؾييسك انًييٕشٌٔ اظييٛب ) (EWMAيي ىبيييم االظييًؾالل Gبٔأٌ
انشيسق )ٚ (1-Gعيًٗ ثدبييم انخصيى نهي EWMAبٔىهٛيّ فيبٌ انًزيٛيس انخيبزع ٙثديد انزديدٚم ٚكيٌٕ ٔفسيب
نهصٛيخ االرٛخ :
y at 1  y t 1  gX t

)...(6

ٔفيي ٙانصييٛيخ االخٛييسح ٚجسييٗ فسييػ خطييبء رُجييٕء انًزٕظييػ انًزؾييسك انًييٕشٌٔ اظييٛب ٔٚدييسف ثبنخطييبء ثدييد
انزددٚم (  ) e tب
 .4ححهيم انحغاعيت نـ G
^
أذا اظزخديذ خطخ انًزٕظػ انًزؾسك انًٕشٌٔ اظٛب نهزُجٕء ثبالخطبء(  ) Z tنشزيسح ٔاؽيدح نالي

ي بو

(  (one step a headكًيب يٕظيؾخ في ٙانًجؾيش ) (3-2يي ىبييم االظيًؾالل  Gنيرا فيبٌ أصييسقًٛخ
نًددل يسثدبد انخطبء )ًٚ (MMSEكٍ اٌ ٚزؾسم ثبخزٛيبز انسًٛيخ انًضهيٗ ني Gبٔفي ٙانزطجٛيم فيبٌ قيٛى G
انزي ٙردطي ٙأصييسقًٛخ ني  (MMSE) MSEركيٌٕ ثي0.4 ٔ 0.1 ٍٛب ٔٚيزى ؽعيبة ٔ MSEفيم انصيٛيخ
االرٛخ :

n

MSE ( before adjustment )  (1/n)  ( y t  T ) 2

)...(7

t 1

ٔاٌ
 T )2

)...(8

y at

n

( MSE ( After adjustment )  (1/n) 
t 1

ؽٛش اٌ  n > 0ركٌٕ ىدي صؾٛؼ (ؽغى اندُٛخ)  Tقًٛخ انٓدف انًُٕذعٛيخ  y tرًضيم انسًٛيخ انؾسٛسٛيخ
نهظبْسح ىُد انٕقيذ  tقجيم انزديدٚم  y atانسًٛيخ انًددنيخ ىُيد انٕقيذ (t=1,2,…,n) tبٔالٌ كيال انًسٛبظيٍٛ
ٚعيييزخدو يزٕظيييػ االخطيييبء ] [4نيييرنك الٚيييزًكٍ يسٛيييبض انييي  (MMSE) MSEنهك يييف ىيييٍ ان يييٕازي
أٔرددٚهٓببنرا أقزسػ انجبؽش  Fildesىبو  [4] 1992اؽصبءح زصُٛخ ْي ٙانٕظيٛػ نُعيجخ انخطيبء انًطهيم
)ٔ.(Med APEردسف ٔفم انصٛيخ االرٛخ:
)...(9

} MedAPE  median { ( / y at - T / ) /yat

فأذا ظسة انًسٛيبض ثي  100فيبٌ ْيرا انًسٛيبض ٚدطي ٙيسٛيبض َعيج ٙنسصيبَخ غٛسيزؾٛيصح نهسيٛى ان يبزيحبٔ
ٚكٌٕ ْرا انًسٛبض افعم يٍ يسٛبض ان  MSEالخزٛبز انس ًٛخ انًضه ٗ ن ٔ Gفسي ب الص يسقًٛي خ نًسٛيبض اني
 MedAPEالٌ انٕظييٛػ الٚدزًييد ىهييٗ انًٕق ي نهزٕش ٚي انُظييس٘ ن خطييبء اال اٌ يسٛييبض ان ي MedAPE
ًٚكيييٍ اٌ ٚكيييٌٕ غسٚسيييخ يزؾٛيييصح ٔغٛسيالئًيييخ نكيييم يغًٕىيييخ ييييٍ انجٛبَبدبيسٛيييبض اخيييس ًٚكيييٍ اىزًيييبيِ

الخزٛبزافعم قًٛخ ن ٚ Gدزًد ىهٗ َعيجخ انخطيبء انًطهيم ٔ ٚيبزان ّٛكًديدل َعيجخ االخطيبء ٔٚكيٌٕ ٔفيم
انصٛيخ االرٛخ :
)...(10

n

MPE  {  ( ( y at - T ) /nyat ) } *100
t 1

ٔركٌٕ انًدبينخ ) (10االؽصبءح انز ٙرؾدي فًٛب اذا كيبٌ رديدٚم انزيرٚيخ اندكعيٛخ يزؾٛيص أو البفيأذا كيبٌ
انخعذيم غيش يخحيض,فأٌ قيًت انـ  MPEعخكىٌ قشيبت نهصفشبنيرا ٚشعيم ؽعيبة انًسيبٛٚط انًزسيدو ذكسْيب
اىييالِ ٔيؾبٔنييخ أخزٛبزانًسٛييبض االكضسيالئًخ ٔقييد ذكييس انجبؽييش  Sachsىييبو  [7]1982اٌ انًسٛييبض انيي
ٚ MSEكٌٕ اكضس كشبءح في ٙؽبنيخ ىيدو ٔعيٕي قيٛى ئيبزيح في ٙانجٛبَيبد ثخي الف ذنيك في بٌ يسٛ

ي بض اني

 Med APEظٛدطَ ٙزبئظ افعمب
ًَ .5زجت حذ االضطشاباث )(The disturbances
فيي ٙانًجؾييش ) (3نييى َشزييسض أًَييٕذط نعهعييهخ االظييطساثبد  { Zt }t 1بٔفييْ ٙييرا انًجؾييش َشزييسض
إًَٔذع ٍٛنؾد االظطساثبد أنًٓب ٚكٌٕ إًَٔذط )ٔ IMA (1انضبَٚ ٙكٌٕ إًَٔذط )AR ( 1ب
أوالَ :شزسض أًَىرج )  IMA ( 1نيرا االظيطساثبد قجيم انزديدٚم في ٙانٕقيذ  tركيٌٕ ٔفيم انصيٛيخ
االرٛخ :

Zt  Zt 1  a t  θa t 1
^
ىُديب ٚكٌٕ يزٕظػ  a tيعبٔ٘ نصشسٔثزجب ٍٚيدهيٕو يسيدازِ  σ a2ب ٔركيٌٕ انسًٛيخ انًزُجيأ ثٓيب ني (Z t ) Z t
^
^
^
] [3يعيييييبٔٚخ نييييي ًٚٔ Z t  Z t -1  θa t 1كيييييٍ ثسُْيييييخ ثيييييأٌ ) Z t 1  Z t  θa t  Z t  θ(Zt  Z t
^
^
الٌ  a t  Z t  Z tثبظزخداو انزدسٚفبا ٌٜانصٛيخ اىالِ ن ًٚ Z t 1كٍ اٌ ركزت كبالر: ٙ
)...(11

^
^
Z t 1  ( 1 θ ) Zt  θ Z t

^
ٔركٌٕ  Z t 1يزٕظػ يزؾسك يٕشٌٔ اظٛب ي ىبيم االظًؾالل  G  1 θب نيرنك ًٚكيٍ اٌ َشزيسض اٌ
^
االظطساثبد ًٚكٍ اٌ رًضم ثإًَٔذط )ٔ IMA (1يدبينخ انزددٚم ( g X t   Z t 1ركٌٕ يكبفئيخ نهًدبينيخ

) (4فيي ٙانًجؾييش ))(3-2بأٌ ظييٛطسح انزيرٚييخ اندكعييٛخ ردطيي ٙأصيييسقًٛخ ن ي  (MMSE) MSEنهًزيٛييس
انخبزعٙبٔٚزعييًٍ َظسٚييب ثييأٌ ٔ e t  a tنٓييرا انعييجت فييبٌ ْييرا االظييهٕة ٚدطيي ٙأصيييسقًٛخ رجييب ٍٚنهًزيٛييس
انخبزع ٙىُديب ٚكٌٕ انزجب ٍٚنهًزيٛساند ٕائ VAR(e t )  σ e2  σ a2 ٙب
ثاَيا :األًَٕذط انضبَ ٙن  ْٕ { Zt }t 1أًَىرج )  AR( 1بأذ ٚزى رٕنٛد قًٛخ ؽد االظطساة غٛسانًددنخ
ثبنًدبينخ انزبنٛخ :
)...(12

Zt  φZ t  a t 1

اذ ركٌٕ قًٛخ انضبثذ  φرزسأػ ثٔ -1ٔ1 ٍٛان  a t ,sقد ظجم ردسٚشٓيب في ٙانًجؾيش ) - (5أالب ٔثبفزساظيبد
انًُرعخ ْرِ ًٚكٍ أٌ َج ٍٛثأٌ رددٚم انزيرٚخ ٚدط ٙأصيسقًٛخ ن  MSEثبظزخداو يدبينخ انزددٚم انزبنٛخ :
^
g X t   (φ / ( 1 φ ) ) e t 1
)...(13
^
أذ ركٌٕ  e t 1يزٕظػ يزؾسك يٕشٌٔ اظٛب ي ىبيم االظًؾالل  G  1 φباييب قًٛيخ انضبثيذ  φفيًٛكٍ
اخزٛبزْييب ثبظييزخداو انًدبنغييخ انزيي ٙردطيي ٙأص ييسقًٛخ ن ي  (MMSE) MSEأًٚكييٍ رسييدٚسْب ثبظييزخداو
يدبنغخ انزسدٚسنه [1,3] Box-Jenkinsب
 .6االخطاء انًعذنت نعًهيت ححج انغيطشة
انُظسٚييخ انًسرجطييخ نزدييدٚم انزيرٚييخ اندكعييٛخ ] [2رطجييم ىييبيح نهدًهٛييبد انزيي ٙردييسض ىييدح َسييبغ خييبزط
انعٛطسحبأذ رٕصف اندًهٛبد انًزسدو ذكسْب ف ٙانًجؾش ) (3-2أٔال نؾبنخ خبزط انعٛطسحب ي ذنيك يًكيٍ
رطجٛم رددٚم انزيرٚخ اندكعٛخ ندًهٛخ ركٌٕ ظبثسب رؾذ انعٛطسح ثصٕزح ربيخبٔالؽع انددٚد يٍ انجيبؽض ٍٛاٌ
رطجٛم رددٚم انزيرٚخ اندكعٛخ ندًهٛيخ يي اظيطساثبد يعيزسهخ ٔيزطبثسيخ انزٕشٚي

فيبٌ قًٛيخ اني  MSEثديد

انزددٚم ركٌٕ اىهٗ يٍ قًٛخ ان  MSEقجم انزديدٚمبف ٙؽي ٍٛأذا كبَيذ االظيطساثبد يسرجطيخ فيبٌ قًٛيخ اني
 MSEثدد انزددٚم ركٌٕ اقم يٍ ان  MSEقجم انزددٚمبٔكًب ظٛزى يُبق زٓب الؽسب ث كم يشصمب
 .7انجاَب انخطبيقي
ٚزعًٍ ْرا انغبَت ىسض االظبنٛت انزيٚ ٙيزى ييٍ خالنٓيب رٕظيٛؼ انطيسق انًعيزخديخ نزديدٚم انزيرٚيخ
اندكعٛخ انًٕصٕفخ ف ٙانغبَت انُظيس٘ ركيٌٕ ْيرِ االظيبنٛت ثيبنزُجٕء ثبظيزخداو ًَيبذط اني ٔ EWMA
رؾهٛم انؾعبظٛخ ن ًَٔ Gرعذ االظطساثبد ٔاالخطبء انًددنخ ندًهٛخ رؾذ انعيٛطسحبٔقد اظيزخدو ثسَيبيظ
ان  Matlabنهؾصٕل ىهٗ انُزبئظ يًب رسيدو ذكيسِ فعيال ىيٍ اظيزخداو اني  Minitabفي ٙثديط عٕاَيت
انزؾهٛم نًُرعخ االخطبء ثإًَٔذع AR (1)ٔ IMA (1) ٙب
 7-1انخُبىء باعخخذاو انـ EWMA
فْ ٙرا انًجؾش َعيزدسض يضيبل رٕظيٛؾ ٙنطسٚسيخ رديدٚم انزيرٚيخ اندكعيٛخ انًٕصيٕفخ في ٙانًجؾ ي ش
)(3-2بفسد أخرد يئخ قًٛخ رًضم قٛبظيبد انيٕشٌ نًئيخ ي يجكخ زصبصيٛخ ييٍ انُيٕ  D/601نًُزيٕط يدًيم
انجطبزٚييبد انعييبئهخ ( يدًييم ثبثييم ٔ )2-قييد كييبٌ انييٕشٌ انًؾييدي ٔفسييب نهًٕاصييشبد انًؾييديح نهًدًييم ْييٕ
ٔ,150ىه ّٛفبٌ ٔ T=150قد زظًذ ْرِ االٔشاٌ ي قًٛخ انٓدف ٔ T=150كًب يج ٍٛف ٙانشكم ) (1في
انًهحقب
ٔكًييب ٚزعييؼ يييٍ ان ييكم ) (1ثييأٌ اندًهٛييخ ركييٌٕ ثدٛييدح ىييٍ قًٛييخ انٓييدف ٔاٌ اندًهٛييخ ركييٌٕ خييبزط
انعييٛطسح ٔثييرنك ًٚكييٍ اظييزخداو ردييدٚم انزيرٚييخ اندكعييٛخ انًٕصييٕفخ فيي ٙانًجؾييش ) (3-2الزعييب اندًهٛييخ
قسٚجخ نسًٛخ انٓدفبثأفزساض اٌ ٔ G=0.2نُشط قًٛخ  Tفأٌ انؾعبثبد نهسٛى انًددنخ نالٔشاٌ ركٌٕ كبالر:ٙ

ف ٙانٕقذ  t=1الٚزى اعساء رددٚم ٔالرُجٕء نرا فيأٌ  y1a  y1  150اذ اٌ  Z t  y t  T  0ىُيديب
^
ركييييييييٌٕ ٔ t=1قًٛييييييييخ انجداٚييييييييخ نهيييييييي  EWMA Z tركييييييييٌٕ يعييييييييبٔٚخ نهصييييييييشسبٔيٍ انًدبينييييييييخ )(5
^
a
)ٔ Z t 1  G(0)  (1 G) (0ثرنك الٚطجم رددٚم ف ٙانٕقيذ ٔ t=2اٌ  y 2  y 2  155ب ٔاٌ رُجيٕء اني
^
^
ٚ EWMAكيٌٕ ٔ Z3  GZ 2  (1 G) Z 2  1ركيٌٕ قًٛييخ انًزيٛيس انزدٕٚعيي X 2  1 ٙانزي ٙرعييزخدو

نزدييدٚم قًٛييخ  y 3ىُييديب ركييٌٕ ٔ y3  145قًٛييخ ؽييد االظييطساة قجييم انزدييدٚم Z3 145 150  5
^
انسًٛخ انًددنخ ىُد  t=3ركٌٕ  y 3a  y 3  Z3  144ب ْٔكيرا َزعيزًس ثٓيرا االظيهٕة نيبٚيخ  t=100انزيٙ
ردط ٙقًٛخ a  150.82
 y100ب ٔكًب يج ٍٛف ٙانشكم ) (2انسٛى انًددنخ )  (yatن  y tفي انًهحقب

ثًسبزَخ ان كه( (1,2) ٍٛاَظس انًهؾم) َالؽع رؾعٍ اندًهٛخ ثدد انزددٚمبأذ كًب ْٕ ٔاظؼ ثبٌ اندًهٛخ
ثدد انزددٚم رسع قسٚجيخ نسًٛيخ انٓيدف اَظيس ان يكم ) (2في ٙانًهؾيمبًٚكٍ اظيزخداو يسٛيبض اني  MSEقجيم
ٔثدد انزددٚم ٔفم انصٛيزٔ (8)ٔ (7) ٍٛىه ٗ انزٕان ٙانًزسدو ذكسْب ف ٙانًجؾ ش ) (4كصيٛيخ قٛيبض نٓي رِ
انً سبزَييييييييييي خبأذ ركيييييييييييٌٕ قًٛيييييييييييخ  MSE(beforeAdjustment)=51.24فييييييييييي ٙؽٛييييييييييي ٍ ركيييييييييييٌٕ
ْٔ MSE(After Adjustment)=11.327يي ٙاقييم يييٍ قًٛييخ ان ي  MSEفجييم انزددٚمبٔظييٛزى يُبق ييخ
يسبٛٚط االخطبء ث كم يشصم ف ٙانًجؾش انزبنٙب
 7-2ححهيم انحغاعيت نـ G
فْ ٙرا انًجؾش أظزخدو رددٚم انزيرٚخ اندكعٛخ ٔفسب نًب رى رٕظٛؾّ ف ٙانًجؾش )ٔ (7-1نددح قيٛى ني G
ْ G=0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8 ٙنهًضبل انًزسدو ذكسِ ف ٙانًجؾش ) (7-1ثٓدف رؾدٚد انسًٛيخ
انًضهٗ ن  Gثبالىزًبي ىهٗ يدٛبز اصيس قًٛخ ني  MSEثديد انزديدٚم ) (MMSEأٔاىزًيبي اصييس قًٛيخ ني
 Med APEأٔاىزًبي يدٛبزأقزساة انسًٛخ ن  MPEنهصشسبٔانًزسدو ذكسْب ف ٙانًجؾيش )(4ب فسيد نخصيذ
انُزبئظ ف ٙانغدٔل )(1ب
جذول )  ( 1يبيٍ يقاييظ انخشخج انثالثت )  ( MSE , Med APE , MPEنخحهيم انخطأ.
G
MSE ( After
Med APE
MPE%
) Adjustment
%
1.76
0.55
9ب0
990ب99
*1.73
0.26
*11.133
3ب0
1.83
0.16
.12ب99
2ب0
*1.73
0.10
0.1ب93
.ب0
1.76
0.65
113ب93
9ب0
1.77
0.04
191ب92
1ب0
1.85
0.02
.91ب9.
1ب0
1.95
*0.004
311ب91
.ب0
MSE ( before
042.15
) Adjustment

َٔالؽع يٍ انغدٔل اىالِ يبٚبر: ٙ
 اٌ كم قٛى ) MSE (After Adjustmentكبَذ اقم يٍ ان ) MSE ( before Adjustmentب
 أٌ اصيس انسٛى ني )  MSE ( After Adjustmentركيٌٕ ىُيد قيٛى ْٔ G=0.1,0.2,0.3,0.4يرا
ٚزشم ي يبرسدو ذكسِ ف ٙانغبَت انُظس٘ ف ٙانًجؾش )(5ب
 اٌ اصيس قًٛخ نًسٛبض )  MSE ( After Adjustmentركٌٕ 11.133ىُد انسًٛخ G=0.2ب
 اٌ اصيس قًٛخ نًسٛبض  Med APEركٌٕ 0912ب 0أٔ 1.73%ىُد انسًٛزG=0.2,0.4 ٍٛب


اٌ اصيس قًٛخ نًسٛبض  MPEركٌٕ  0.00004أ 0.004%ىُد انسًٛخ G=0.8ب

َٔالؽع يًب رسدو اٌ انسًٛخ انًضهٗ ن ٔ Gفسب نًدٛبز ان ) MMSE(After Adjustmentرُبظسِ قًٛخ
 MPE=0.26% ٔ Med APE=1.73%بٔاٌ اظييزخداو انًسييبٛٚط انضالصييخ انًزسييدو ذكسْييب اىط يٗ قييٛى
يخزهشخ ن ًٚ Gكٍ اٚعب اخزٛبز قًٛخ  Gثبالىزًبي ىهٗ ىدي انُسبغ ان يبزيح نسيٛى  y atفعيال ىيٍ انًسيبٛٚط
انًزسدو ذكسْبب
ًَ 7-3زجت حذ االضطشاباث )(The disturbances
اوال :فْ ٙرا انًجؾش ظٛزى اٚغبي قًٛخ ؽد االظطساة قجم انزددٚم ثبالىزًبي ىهٗ قٛى االٔشاٌ انًزسدو
ذكسْب ف ٙانًجؾش ) (7-1ا٘ رؾدٚد قٛى ٔ Z t  y t  Tي افزساض إًَٔذط )ٔٔ IMA(1فسب نًب ٔزي فٙ
انًجؾش )- (5أالب ٔقد اظزخدو انزطجٛم انغبْص  Minitabنهؾصٕل ىهيٗ رسدٚسقًٛيخ انضبثيذ  θصيى اظيزخدو
رددٚم انزيرٚخ اندكعٛخ ٔرطجٛم انصٛيخ ) (6ألٚغبي نسٛى انًددنخ ( ) y atبفسيد كبَيذ قًٛيخ ٔ =0.8299 θانزيٙ
ردط ٙأصيس قًٛخ ني ٔ MSEقًٛزيخ  11.113رُيبظسِ قًٛيخ MPE= 0.32% ٔ Med APE= 1.71%ب
الؽع انشكم ) (3في انًهحق ْٕٔ رسسٚجب يًبصم نه كم )(2ىهٗ انسغى يٍ اخزالف قًٛخ Gب
ثاَياااااا :فيييييْ ٙيييييرا انًجؾيييييش ظيييييٛزى اٚغيييييبي قًٛيييييخ ؽيييييد االظيييييطساة قجيييييم انزديييييدٚم ا٘ رؾدٚيييييد قيييييٛى
ٔ Z t  y t  Tثيبفزساض أًَيٕذط )ٔ AR( 1فيم انصيٛيخ ) (12فسيد اظيزخدو انزطجٛيم انغيبْص Minitab
نهؾصيٕل ىهييٗ انجييٕاقٔ e t ٙقًٛييخ انضبثييذ ٔ φثبظييزخداو قيٛى االٔشاٌ انًزسييدو ذكسْييب فيي ٙانًجؾييش ) (7-1ريى
^
اظييزخدو رُجييٕء ان ي  EWMAنهؾصييٕل ىهييٗ  e t 1انيير٘ ٚكييٌٕ يزٕظييػ يزؾييسك يييٕشٌٔ اظييٛب ي ي ىبيييم
االظًؾالل  G  1 φب صى اظزخدايذ انًدبينخ ) (13ف ٙانزددٚم نسٛى  y atبٔقد كبَيذ قًٛيخ =0.8087 φ
ٔانزيييييي ٙردطيييييي ٙاصيييييييسقًٛخ نيييييي ٔ MSEقًٛزييييييخ  18.382رُييييييبظسِ قًٛييييييخ ٔ MedAPE=1.94%
MPE=0.69%ب الؽع انشكم ) (4في انًهحق2
ثٓييدف يدسفييخ صييبصٛس قًٛييخ انضبث ي ذ  φفيي ٙأًَ ي ٕذط ( AR(9ىهييٗ ق ًٛي خ كييم ي ي ٍ ان ي

MSE(After

)ٔ MPEٔ Med APE ٔ Adjustmentانًزسدو ذكسْب ف ٙانًجؾش )(4بفسد اخزٛسد ىدح قٛى ني ْٔ φيٙ
=0.0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9 φبٔقيييد اظيييزخداو انييي  Matlabنهؾصيييٕل ىهيييٗ قًٛيييخ

^
انجييٕاقٔ e t ٙفسييب نسًٛييخ انضبثييذ  φصييى اظييزخدو رُجييٕء اني  EWMAنهؾصييٕل ىهييٗ  e t 1انيير٘ ٚكييٌٕ يزٕظييػ

يزؾسك يٕشٌٔ اظيٛب يي ىبييم االظيًؾالل  G  1 φبثبالىزًيبي ىهيٗ قيٛى االٔشاٌ انًزسيدو ذكسْيب فيٙ
انًجؾش ) (7-1صى اظزخدايذ انًدبينخ ) (13ف ٙانزددٚم نسٛى ٔٔ y atفسب نًب ٔزي في ٙانًجؾيش )- (5صبَٛيبب
ٔقد نخصذ انُزبئظ ف ٙانغدٔل ) ( 2ب
جذول ) (2أجًاني اداء أًَىرج )  AR ( 1نالضطشباث  Z tنقيى يخخهفت نًعهًت االَحذاس انزاحي . φ
φ
G 1 - φ
MSE
Med APE
Med
MPE
MPE%
APE%
0.0
1.0
51.240
0.0351
3.51
0.0323
3.23
0.1
0.9
43.616
0.0317
3.17
0.0298
2.98
0.2
0.8
36.998
0.0283
2.83
0.0279
2.79
0.3
0.7
31.384
0.0249
2.49
0.0234
2.34
0.4
0.6
26.774
0.0215
2.15
0.0220
2.20
0.5
0.5
23.170
0.0179
1.79
0.0204
2.04
0.6
0.4
20.570
0.0144
1.44
0.0211
2.11
0.7
0.3
18.974
0.0108
1.08
0.0202
2.02
0.8
0.2
18.386
0.0072
0.72
0.0196
*1.96
0.9
0.1
18.200
0.0035
*0.35
0.0209
2.09
َٔالؽع يٍ انغدٔل اىالِ يبٚبر: ٙ
 اٌ قٛى  MSEثدد انزددٚم رزُبقص ثصٚبيح قًٛيخ  φاذ َالؽيع اٌ اصييس قًٛيخ ني  MSE=18.2ىُيديب
ركٌٕ قًٛخ ٔ =0.9 φانز ٙرُبظس قًٛخ G=0.1ب
 اٌ قٛى  Med APEرزُبقص ثصٚبيح قًٛخ  φاذ َالؽي ع اٌ اص ي يس ق ًٛي خ ني Med APE=0.0035
أٔ  Med APE=0. 35%ىُديب ركٌٕ قًٛخ ٔ =0.9 φانز ٙرُبظس قًٛخ G=0.1ب
 اٌ اصيييس قًٛييخ ن ي  MPEركييٌٕ  0.0196أ  1.96%ىُييديب ركييٌٕ قًٛييخ ٔ =0.8 φانزيي ٙرُييبظس قًٛييخ
G=0.2ب
 أٌ قًٛخ  MMSE=18.2رُيبظسِ قًٛيخ  MPE=0.35% ٔ Med APE=2.09%ىُيديب ركيٌٕ قًٛيخ
ٔ =0.9 φانز ٙرُبظس قًٛخ G=0.1ب
يٍ خالل اظزخداو اظهٕة ًَرعخ ؽد االظيطساة ثبظيزخداو األًَيٕذعAR( 1)ٔ IMA(1) ٍٛبَالؽيع
اٌ قيٛى  MPE ٔ Med APE ٔ MMSEألًَيٕذط ) IMA(1ركيٌٕ اقيم ييٍ قيٛى َشيط انًسيبٛٚط انًزسيدو
ذكسْب ثبظزخداو إًَٔذط )AR( 1ب ٔكًب يج ٍٛف ٙعيدٔل )(3ب قيد ٚكيٌٕ انعيجت في  ٙاٌ اظي زخداو أًَي ٕذط
)ٚ AR( 1كٌٕ يالئى نجٛبَبد يعزسسح ثخالف انجٛبَبد انًجُٛخ ف ٙان كم) (1ب

جذول ) (3يقاسَت قيى  MMSEو  Med APEو  MPEألًَىرجي ) IMA(1و ) .AR ( 1
Model
parameter
Value
MMSE
Med
MPE%
APE%
0.8299
1.71
0.32
) IMA ( 1
θ
442441
0.69

1.94

18.382

0.8087

φ

) AR ( 1

7-4االخطاء انًعذنت نعًهيت ححج انغيطشة
فْ ٙرا انًجؾش َُبقش رطجم اظيهٕة انزيرٚيخ اندكعيٛخ ٔذنيك ثيبنزُجٕء ثبظيزخداو اني ٔ EWMAفسيب نًيب
ٔزي ف ٙانًجؾش )(3-2ىُيديب ركيٌٕ اندًهٛيخ رؾيذ انعيٛطسح ثصيٕزح ربييخ ( يعيزسسح ربييخ ) ىُيديب ركيٌٕ
االظطساثبد يعزسهخ ٔيزطبثسخ انزٕش ٚبٔىُديب ركٌٕ االظطساثبد يسرجطخ ٔثٓدف يدسفخ ربصٛس كم يٍ
انؾبنز ٍٛانًزسدو ذكسْب ىهٗ قًٛخ انًسٛبض  MSEقجم ٔثدد انزددٚمبٔنزٕظٛؼ ذنك رى رٕنٛد خًعخ ظالظم
شيُٛخ يٍ أًَ ٕذط ) AR(1كم ٔاؽدح يُٓب رزكٌٕ يٍ  500قًٛخ ٔكًب ٚبر: ٙ
 انعهعهخ االٔنٗ ٔ φ =0.0) v1t ~ N(0,1) , y1t  v1tف ٙانؾسٛسخ ْ ٙيغًٕىخ يٍ  500قًٛخ يعزسهخ
يٕندح يٍ رٕش ٚغجٛد ( ٙب
 انعهعهخ انضبَٛخ ) v 2t ~ N(0,1) , y 2t  0.3y2, t -1  v 2tركٌٕ إًَٔذط )AR (1ي يدهًخ (=0.3 φ .
 انعهعهخ انضبنضخ ) v3t ~ N(0,1) , y3t  0.5y3,t-1  v3tركٌٕ إًَٔذط ) AR(1ي يدهًخ ( =0.5 φب
 انعهعهخ انساثدخ ) v 4t ~ N(0,1) , y 4t  0.7y4, t -1  v 4tركٌٕ إًَٔذط (AR(1ي يدهًخ ( =0.7 φب
 انعهعيييييهخ انخبيعيييييخ ) v5t ~ N(0,1) , y5t  0.9y5, t -1  v5tركيييييٌٕ أًَيييييٕذط ) AR(1يييييي يدهًيييييخ
( =0.9 φب
انً يبْداد نهعهعيخ االٔنيٗ ركيٌٕ غٛسيسرجطيخ يي ثدعيٓب اييب انً يبْداد نهعالظيم انصيُٛيخ انًزجسٛييخ
ركييييييٌٕ يسرجطييييييخ ييييييي ثدعييييييٓب ٔركييييييٌٕ يانييييييخ االرجييييييبغ انييييييرارٔ ٙنكييييييم ظهعييييييهخ ٔىهييييييٗ انزييييييٕانٙ
 ρ K  (0.7)K ٔ ρ K  (0.5)K ٔ ρ K  (0.3)Kأيييب انعهعييهخ االخٛييسح فييأٌ يانييخ االزرجييبغ انييرار ٙركييٌٕ
ٔ ρ K  (0.9)Kن  (K=1,2,3,…) Kيٍ االشاؽبد ٔنكم ظهعهخبْٔكرا فبٌ انعهعيهخ انخبيعيخ } { y5t

ركييٌٕ قًٓٛييب يسرجطييخ عييدا ؽزييٗ نييٕ اظييزخديذ االشاؽييبد انكجٛييسح )(LagKبواالشااكال ) (5,6,7,8,9فااي
انًهحاااااق رجييييي ٍٛانعالظيييييم انصيُٛيييييخ انًزسيييييدو ذكسْيييييب } ٔ { y5t } ٔ { y 4t } { y3t } { y 2t } { y1tىهيييييٗ
انزٕانٙبىُديب ركٌٕ قًٛخ انٓدف نكم ظهعهخ يٍ انعالظم انخًعخ يعبٔٚخ نهصشس )(T=0ب
ٔقد رى رهخٛص قٛى ان  MSEثدد ٔقجم انزددٚم نكم ظهعيهخ ييٍ انعالظيم انصيُٛيخ انخًعيخ في ٙانغيدٔل
)َٔ (4الؽع ثأَّ ىُديب ركٌٕ قًٛخ ( =0.0 φى ُٛخ يعزسه خ ي ٍ رٕش ٚغج ٛي د )ٙفي بٌ أص ي يس

 ْٙٔMSE(AfterAdjustment)=1.145اىهٗ يٍ قًٛخMSE(beforeAdjustment)=1.091بيي
ذنك ىُديب ركٌٕ انعهعهخ انصيُٛخ يسرجطيخ فيبٌ قًٛيخ ) MSE(After Adjustmentركيٌٕ يائًيب أقيم ييٍ
قًٛيييخ )MSE(before Adjustment

ٔٚيييصياي انزيييبصٛس ثصٚييي بيح قًٛييي خ  φأ٘ ىُيييديب ركيييٌٕ =0.9 φ

اَظسانغيدٔل ) (4باذ َالؽي ع أٌ ق ًٛي خ  MSE(before Adjustment) =5.223ركيٌٕ اقيم ييٍ قًٛيخ
 MSE(After Adjustment) = 1.113ىُديب ركٌٕ قًٛخ G=0.999بكًب َالؽع اٌ انسًٛخ انًضهٗ ن G
ٔانزيي ٙردطيي ٙاصيييس قًٛييخ نه ي  MSEثدييد انزدييدٚم رسزييسة يييٍ انٕاؽييد ْٔييرا االقزييساة ٚدزًييد ىهييٗ يزعييخ
االزرجبغ ف ٙانعهعهخ انصيُٛخب َٔالؽع اٌ انسًٛخ انًضهٗ ن  Gيعبٔٚخ ن G=0.5ىُيديب ركيٌٕ يانيخ االزرجيبغ
انرار ρ K  (0.5)K ٙف ٙؽي ٍٛركيٌٕ انسًٛيخ انًضهيٗ ني  Gيعيبٔٚخ ني G=0.8ىُيديب ركيٌٕ يانيخ االزرجيبغ
انييييرارٔ ρ K  (0.7)K ٙانسًٛييييخ انًضهييييٗ نيييي  Gركييييٌٕ  G=0.999ىُييييديب ركييييٌٕ يانييييخ االزرجييييبغ انييييرارٙ
 ρ K  (0.9)Kبأذ َالؽيع اٌ قًٛيخ  Gرزؾيسك ييٍ اني  0.1نزسزيسة ييٍ انٕاؽيد )ْٔ (0.999يرا االقزيساة
ٚدزًد ىهٗ يزعخ االزرجبغ انرار ٙف ٙانعهعهخ انصيُٛخ ْٔرا خالف ييبذكس ؽيٕل انسًٛيخ انًضهيٗ ني  Gثبَٓيب
ركٌٕ ث 0.4 ٔ 0.1 ٍٛف ٙؽبنخ رطجٛم رددٚم انزيرٚخ ندًهٛخ ركٌٕ خبزط انعٛطسح ب
جذول )  ( 4حاثيش حعذيم انخغزيت انعكغيت انًطبقت نعًهيت حكىٌ ححج انغيطشة بشاكم حااو وناذث باعاخخذاو
أًَىرج عهغهت صيُيت )  AR ( 1ونقيى يخخهفت نهًعهًت انًُىرج . φ  0.0,0.3,0.5,0.7,0.9
φ
G
0.0
0.3
0.5
0.7
0.9
0.1
1.145
1.126
1.261
1.842
2.813
0.2
1.212
1.133
1.193
1.597
2.035
0.3
1.287
1.147
1.155
1.425
1.675
0.4
1.372
1.167
1.135
1.307
1.468
MSE ( After
0.5
1.470
1.193
*1.127
1.227
1.335
) Adjustment
0.6
1.582
1.226
1.129
1.176
1.243
0.7
1.711
1.268
1.140
1.147
1.180
0.8
1.861
1.321
1.162
*1.139
1.139
0.9
2.035
1.389
1.195
1.147
1.117
0.999
2.240
1.475
1.242
1.174
*1.113
*1.091
*1.101
1.365
2.124
5.223
) MSE ( beforAdjustment

األعخُخاجاث.8
سٓيببٍٛ ظيٕٓنخ رطجٛ َٔجيEWMA خ يي اظيزخداو انيٛخ اندكعيٚم انزيرٚثٓرا انجؾش َعزدسض غسق ردد
ط انز يزذ انًخزهشيخٛٚيخ الٌ يسيبٚيزى ثدُبٚ ٌغيت اٚ G ًخ انًضهيٗ ندبييم االظيًؾاللٛبز نهسٍٛ ثبٌ االخزٛرج
ًيخٛيبز قٛغيت انؾرزىُيد اخزٚ ٍد نكٛكٌٕ افزساض يشٚ  َزبئظ يخزهشخ باٌ ًَرعخ االظطساثبد زثًبٙردط
ٙبد انزٛخ نهدًهٛخ اندكعٚم انزيرٚم رددٛسح ىُد رطجٛخ كجٚ ىُبٙغت اٌ َٕنٚ ىبيم االظًؾالل ن ًَٕذطباذ
ًيخٛير انزغيبزة فيأٌ قٍٛ ييٍ خيالل رُشٛخ )ب أذ كًيب رجيٚطسح ثصٕزح ربييخ ( ؽبنيخ االظيزسسازٛركٌٕ رؾذ انع
ٌطسح ثكيالو اخيس أٛخ رؾيذ انعيٛبَبد نهدًهٛ انجٙم رزُبقص كهًب رصياي يزعخ االزرجبغ فٚ ثدد انزددMSE
مبٚ قجم ٔثدد انزددMSE ًخ انٍٛ قٛس ثٛم ركٌٕ اقم أذ كبٌ انشسق كجٚ ثدد انزددMSE ًخٛق
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انًهحق
انشكم )  ( 1يبيٍ اَخقاالث االوصاٌ نهًشبكاث انشصاصيت عٍ
قيًت انهذف T=151نعًهيت خاسج انغيطشة

انشكم )  ( 3يبيٍ انقيى انًعذنت نالوصاٌ انًشبكاث انشصاصيت باعخخذاو
) AR ( 1نالضطشاباث.

انشكم )  ( 2انقيى انًعذنت الوصاٌ انًشبكاث انشصاصيت
عُذيا حكىٌ قيًت .G=0.2

انشكم )  ( 4يبيٍ انقيى انًعذنت نالوصاٌ انًشبكاث انشصاصيت
باعخخذاو ًَىرج )  IMA ( 1نالضطشاباث.

انشكم )  :( 5انغهغهت االونى  500قيًت يىنذة يٍ ًَىرج
)  AR ( 1يع يعهًت .=0.0 φ

انشكم ) :(6انغهغهت انثاَيت  500قيًت يىنذة يٍ ًَىرج
)  AR ( 1يع يعهًت .=0.3 φ

انشكم )  :( 7انغهغهت االونى  500قيًت يىنذة يٍ ًَىرج
)  AR ( 1يع يعهًت .=0.5 φ

انشكم ) :(8انغهغهت انثاَيت  500قيًت يىنذة يٍ ًَىرج
)  AR ( 1يع يعهًت .=0.7 φ

انشكم ) : (9انغهغهت انخايغت  500قيًت يىنذة يًُُىرج
)  AR ( 1يع يعهًت .=0.9 φ

