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 اقتصادسنجی بالدرنگ

 نویسنده : فرشید فرهمندنیا 1

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارشناس مسئول توسعه منابع انسانی شرکت جهادنصر فارس 

farshid.farahmandnia@yahoo.com 

 

 

 : چکیده

استفاده می کنند توجه دارد و مراحل  بالدرنگکه از مدلهای اقتصادسنجی  یرانیمسائل پیش روی تصمیم گ بررسی این مقاله به

زینه گ . همچنین به تعیین اشاره دارد داده ها جستجوگریکاهش تاثیر  را شناسائی کرده و به نقش سیستمهای خودکار در کار کلیدی

 برایو در خصوص برخی از روشهای پیشرفته  اندمواجه  هانآسیستمهای خودکار با  ایجادکه محققان در  پردازدمی  های مختلفی

ی نیز به بحث گذاشته م دادهفرایند تولید  درنقش بازخوردهای کنشهای تصمیم گیرنده  در این مقاله .نها بحث می کندآمواجهه با 

 .تشریح می گردد عملی شود و از طریق یک مثال

 

 مدلسازی بازگشتی و متوالی، انتخاب مدل خودکار ،جستجوگری برای داده ها جستجوی تشخیصی،واژگان كلیدي: 
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 : مقدمه -1

ای ست اما در بسیاری از کاربردهاورد روابط اقتصادی معطوف به گذشته بوده آتفسیر و بر بر اغلب اقتصادسنجی های تمرکز تحلیل

 الدرنگ()ب تمرکز بر تصمیم گیری آنی ،بانکهای مرکزی و تجار در بازارهای مالی، ها دولت، کسب و کارها توسطمدلهای اقتصادسنجی 

بوده و لذا نیاز فوری به توسعه سیستمهای تعاملی قوی وجود دارد که از مدلهای اقتصاد سنجی برای هدایت تصمیمات به شکل فوری 

تحلیل به  گسترش مباحث مربوطنبوده و ارتباط نزدیکی با  پیشینهاین کاربرد روشهای اقتصاد سنجی البته بدون  .استفاده می کنند

 recursive estimation)ورد بازگشتیآروشهای برهمچنین و پیشگام آن بود  "والد"( که sequential analysis)متوالی

method)  دارد. بالدرنگرای استفاده در کنترل کیفیت ب "ایوانز"و  "دوربن" ، "برون"مطرح شده توسط 

ور بسیاری آبوده و گفتمان بین گرانگر و هنری یاد بالدرنگسیستمهای خودکار مقید به تبدیل شدن به ابزار مهم توسعه اقتصاد سنجی 

افقهای مشاهده و انتخاب ها می باشد. با تعیین یک مجموعه از قوانین برای  های پیشروی طراحان و کاربران این سیستم از چالش

و تسهیل کننده در امر  جستجوگری داده هامدل اقتصادسنجی اتوماسیون ارائه گر روشی برای کاهش اثرات  ،اصالح متغیر ورد وآبر

 گبالدرنسه مرحله کلیدی در مدلسازی اقتصاد سنجی  می باشد. گذشته داده هایای از یادگیری از یک مدل مشخص برای مجموعه 

 می باشد.مدل  نوآوری درو  پایش مدل ،اخت مدلس شامل:

 و انتخاب می کندو متغیرها و فرمهای عملیاتی را  برگزیدهورد را آو روش بر کردهتابع هدف را ایجاد  ،ساخت مدل یعنیاولین مرحله 

 به دنبال تائید بهترین مدل یا مدل میانگین می باشد.

تعیین می کند و اگر ضروری باشد پایش و ارزیابی عملکرد مدل اقتصادسنجی به صورت بالدرنگ هائی را برای  مرحله دوم رویه

ای آماری مورد استفاده بر گیری شامل تصمیم گیری در مورد معیار ارزیابی مبتنی بر تصمیم امر اصالحات الزم را اعمال می کند. این

 ضایت بخش است یا خیر.یا عملکرد مدل اقتصادسنجی رآتعیین این نکته می باشد که 

 رضایت، های جدید مدلسازی در مورد عملکرد کدام استراتژیموضوع است که  شامل تصمیم گیری در مورد ایننهایتا مرحله سوم 

 (ه باشدتشکست وجود داشی دال بر رکااگر مد)اقتصادسنجی  معیار توزیع با رویکرد مدلسازیبه حتی  نیستند. در این مرحلهبخش 

  شود. می توجه

 مدلسازي اقتصادسنجی بالدرنگ: -2

نشان داده می شود و همچنین  1 رابطه در sکه به وسیله بردار  tدر زمان  مدت و بلندمدت موقعیتهای کوتاه  )پورتفولیو(به سبد

گرفتن از هزینه های معامالتی  فاکتورتوجه کنید. با است  ( T+1r)بازگشت دارائی ها در دوره بعدی که نشان دهنده  1 رابطه در sبردار 

 :به این صورت تعیین می شودرابطه  T+1 دوره ارزش این سبد در انتهای
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 :تاجران از نوع ریسک گریزی قطعی ثابت باشداز فرض کنید که تابع زیان برخی حال 

 

نها در چند متغیر آمی باشد و مقادیر و مشاهدات  dtو  rtکه حاوی  Ftبا زیان مورد انتظار محاسبه شده در مجموعه اطالعات 

را نشان می دهیم. برای حال حاضر فرض کنید که ضریب ریسک گریزی انقدر بزرگ است که  نآ ztوضعیتی دیگر که به صورت 

نی هیچ یع بر توزیع احتمال بازگشت دارائی تاثیری نمی گذاردمدت میتوان فرض کرد که تغییرات در موقعیتهای طوالنی و کوتاه 

 از تبادالت وجود ندارد.ی ناشی تاثیر

 

 مواجه می باشد.و اساسی عدم اطمینان با چند انتخاب مهم  شرایط با وجودیا سرمایه گذار لذا یک تاجر 

 دناشبکدام توزیع احتمال برای بازده در نظر گرفته می شود؟ برای مثال اینکه فرض شود بازده ها دارای توزیع گوسی چند متغیره می 

چند متغیره. فرم توزیع احتمال بازده دارائی دارای مفاهیم مهمی برای  T-Studentیا ترکیبی از چگالی های نرمال چند متغیره  یا

قوی می  بسیار درست است که رویه های گزینش مدل و براوردهای توزیع بازده دارائی این امر مدیریت ریسک می باشد هر چند

عوامل بسیاری باید در نظر گرفته شود مثال توابع خطی یا غیر خطی و مقادیر تاخیری گین را مدلسازی کنیم؟چطور بازده میان باشند.

از نظر تاریخی با هم ارتباطی داشته باشند. اندازه برش عوامل موجود  اختیارین و بعید به نظر می رسد که مجموعه ای از عوامل آ

د و محدودیت زمانی که اغلب بین جمع اوری نکه می تواند در نظر گرفته شود و سری های زمانی نسبتا کوتاهی که موجود می باش

ی مهمی را به فرایند جستجو از طریق عوامل برای اجرا در بازار دیگر محدودیتها بازار وجود دارد و صدور سفارشاتدیتا نزدیک یک 

فراریت بازده دارائی مد نظر قرار می گیرد؟ به عالوه میزان کدام مشخصه ها برای مدلسازی  موجود و نحوه اجرای ان تحمیل می کند.

یابد  می زمان تغییربازده دارائی و این احتمال که همبستگی ها در طی  میانمواجه با همبستگی نحوه در خصوص  فوق الذکرمسائل 

 نشانجوانب مدیریت ریسک نماید. تاملی در تمامی رام تر افول آرخ داده و در دوره های ، رشد که در زمان بروز بحران  باعث می شود

 که تابع زیان در محدودیت ارزش در ریسک ذیل افزایش می یابد.می دهد 

 

آلفا حداکثر زیان تحمل شده نسبت به روز تبادل با احتمال الفا می باشد. چنین بر می آید که حداقل سازی تابع زیان  Vکه در اینجا 

به  .نیازمند مشخصه کامل توزیع احتمال بازده دارائی می باشد 3تابع محدودیت ارزش در ریسک در معادله  2مورد انتظار در معادله 

  TMمرکز بر طبقه مشخصه های چند متغیره گوسی از مجموعه ، تمی کنیم که در جستجوی تاجر منظور ساده سازی این فرض بیان 
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و  Tنشانگر میانگین شرطی زمان  و   د.و همچنین میانگین مدل بایسی و سایر ترکیبات می باش

یو آی تی م. توجه داشته باشید که مصداق داشته باشد  Miکواریانسها و واریانسهای شرطی بازده دارائی می باشد با فرض اینکه مدل

و مقادیر تاخیری انها با تعداد پارامترهای مجهولی می باشد که باید از فرایند تصمیم   Xtیک یا چند عنصر و زیگما آی تی منوط به 

 داریم : Mi بنا بهبراورد شود. با استخراج عدم قطعیت پارامتری یاداور می شویم که 

 

به معنای تابع توزیع تجمعی یک متغیر نرمال استاندارد می باشد با نشان دادن الفا درصد دنباله چپ  که در اینجا 

 توزیع نرمال استاندارد با منهای سی آلفا محدودیت ارزش در ریسک می تواند به این صورت نوشته شود

 

 5تابع معادله  الگرانژ برای حداقل سازی 

 به شرح ذیل است

 

در  وبا نادیده گرفتن محدودیت ارزش در ریسک اقدام می کنیم ، موقعیت با محدودیت ارزش در ریسک تعیین می شود  Sاز انجا که 

 :به این صورت تعیین می شود Miاین حالت موقعیتهای بهینه تحت مدل 

 

با قراردادن معادله لذا   .حال بررسی می کنیم که تحت کدام شرایط این موقعیت محقق کننده محدودیت ارزش در ریسک می باشد

 : داریم 5در  7
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نسبت شارپ چند متغیره تحت مدل  که در اینجا 

Mi  ه ضریب می باشند ک محقق کننده محدودیت ارزش در ریسکدر صورتی  7می باشد. لذا موقعیتهای تعیین شده در معادله

 ریسک گریزی به اندازه ای بزرگ باشد که 

 

 خواهد بود :در غیر اینصورت راه حل بهینه محقق کننده ارزش در ریسک به شرح ذیل 

 

 :  با ترکیب دو راه حل داریمدر نتیجه 

 

 به این صورت تعیین می شود: Miتابع زیان تحت مدل  حاصله ازارزش 

 

نها بر اساس دیتای مشخص یا افق مشاهده جایگزین می کنیم آرا با براوردهای  که در اینجا 

عملکرد مدلهای جایگزین از نظر زیانهای  ، نآشود که به موجب  گذاشته اجرا به یک عمل ارزیابی تصمیم محور می تواند. همچنین 

 پیدا کنند. مقایسه قابلیت نها در یک دوره ارزیابی مشخص آ حاصله
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و  بازگشتی  هایبراورد و  که در اینجا 

 می باشند. t-1بر اساس مشاهدات زمانی  

 

 : اثرات بازخوردي-2-1

هر چند اثرات بازخوردی در تجارت نسبت به تصمیم گیری اقتصادی کالن اهمیت کمتری دارند یعنی در زمان توجه به تاثیر خط 

مشی پولی انها در تجارت به وسیله شرکتهای مالی وجود دارند و کاربرد فوق می تواند منطبق با نمایش مسائل دیگری شود که در 

قرار داده و  1را برابر با  Sبرای ساده سازی به وسیله تصمیم گیرنده درک می شود بروز می کند. TXا ت Tdزمانی که امکان بازخورد از 

فرض کنید که این بازخورد تنها از طریق اثرات تغییرات در موقعیت تجارت به بازده ایجاد می شود فرض کنید که تغییر در موقعیت 

 در طی فاصله  Tتجارت در انتهای دوره 

 
 :تعیین می شودزیر به صورت  منجر شودد. تحت این موقعیت مدل سازی بازده که به بازخورد پر می شو

 

 .می باشد Tنشانگر مدل رگرسیون بازده مفروض به وسیله تبادلگر در انتهای دوره   i,TMکه در اینجا 

اندازه گیری می کند برای ساده سازی فرض    i,TMدرک تاجر از تاثیر بازاری وی تحت ضریب  

 باعث تقویت استدالالت ما می شود. Viثابت می باشد هر چند کمک به تغییرات زمانی در  Viمی کنیم که 

 با خالصه سازی از جوانب ارزش در ریسک در این حالت داریم
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تاجر باید پارامترها و فراریت بازده  T+1dی رسد برای اجرای تحت تاثیر بازاری صفر این راه حل به نتیجه واریانس میانگین استاندارد م

نجا که این پارامترها مخصوص مدل مورد استفاده به وسیله تاجر می باشد برای مدل مخصوصی قابل براورد می آاز  .را براورد نماید

گر از مدلهای مختلف بسیاری در ل واقع تباداستفاده شده است. در  Tباشند که به وسیله تبادل گر در طی دوره براورد پیش از تاریخ 

  i,TMگذشته استفاده کرده و در این حالت مشاهدات تاریخی در مورد دی تی و آر تی و ایکس تی مرتبط با براورد پارامترهای مدل 

ه وسیله وی که ب نیست. مسئله در صورتی مشهودتر است که تبادلگر تمایل به توجه به اعمال خنثی کننده به هر مدلی داشته باشد

در گذشته استفاده شده است مشخص نیست که چطور دیتای تاریخی به وسیله تبادلگر استفاده می شود تا ضریب تاثیر بازار را تحت 

همسو با خط مشی خنثی کننده می باشد. چنین ام جی تی براورد نماید. یک راه برای توجه به این مسئله با تولید نمونه ای است که 

ت این کاربرد نشانگر گزینه های بسیاری اس تی می تواند پر هزینه باشد و برای اهداف براورد اقتصاد سنجی در دسترس نیست.ازمایشا

به  اربه اختصادامه که تصمیم گیرنده با ان مواجه است حتی اگر ماهیت مسئله تصمیم و فضای دارائی تبادل شده تعیین شود. در 

 پیشنهادی برای مواجهه با انها توجه می کنیم. برخی از این مسائل و راه حلهای

 : گیري مسئله تصمیم-3

ند دوره تصمیمات چ روی بسیاری از تفاسیر ما بر اگرچهو پیش بینی تک دوره ای تمرکز کنیم گیری باید بر مسئله تصمیم حال 

  .وجود دارد متغیر در زمانفرض را بر این می گذارد که یک تابع زیان غیر گیری  مسئله تصمیم .ای اعمال می شود

 Tمتغیرهای تصمیم تعیین شده در انتهای دوره  1در  Sبردار  Td، ن آکه در  

بردار ضرائب ثابت است.  می باشد و  T+1تا  Tمتغیرهای وضعیت درک شده از دوره  1به اضافه بردار کا در  TXمی باشد و 

گرفته می  Tفرض بر این است که تصمیمات با توجه به اطالعات موجود در زمان  .اجرا می شود T+1تا  Tدر طی دوره تصمیمات 

متغیرهای تصمیم به وسیله حل مسئله بهینه سازی ذیل حاصل می  و مقادیر گذشته می باشد. TXو  Tdشود که حداقل حاوی 

 شود.

 

می باشد و  Tمجموعه ای از کنشهای توجیه پذیر در زمان  ر اینجا دکه 

در  T+1Xتصمیم گیرنده پیرامون تابع چگالی پیش بینی احتمال  Tورد زمان آبر 

درجه  TDدر مواردی که تابع زیان در است. Tدر زمان  T+1Xحوزه تغییرات  اف تی می باشد و 

تصمیم  Tالزم است اما در کل چگالی احتمال کلی الزم است.در هر نقطه تصمیم   T+1Xدوم می باشد تنها پیش بینی نقطه شرطی

مواجه است و باید در خصوص انتخاب  گیرنده با عدم قطعیت قابل توجهی در خصوص انتخاب 
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ن و اندازه گیری متغیرهای وضعیت توجه داشته باشد اما در انچه که در پی می آید فرض بر این است آتابع زمان و مقادیر پارامتری 

قطعیت دیتا استخراج می شود. هیچ پیچیدگی در خصوص مسائل موجود که تابع زیان برای تصمیم گیرنده مشخص بوده و از عدم 

فرایند تصمیم زمانی پیچیده می شود که اجرای تصمیم بر توزیع احتمال شرطی واقعی متغیرهای وضعیت تاثیر  در اینجا وجود ندارد.

بر  TDانرا نشان می دهیم این احتمال که تغییرات در  می گذارد که به صورت 

گذارد دارای مفاهیم بیشتری برای ساختار مدل اقتصاد سنجی و ارزیابی تاثیر ب 

 بدان اشاره می کنیم. 4می باشد که در بخش 

 : انتخاب مدلهافرموله كردن و -3-1

برای یک تابع زیان مشخص و یک سری زمانی از معیارهای گذشته 

متغیرهای وضعیت و  در 

انتخاب مدل پیش بینی می باشد. ماهیت زمانی واقعی فرایند  Tمهمترین وظیفه پیش روی تصمیم گیرنده در زمان  ،تصمیم 

 مرا هر دوره تصمیم می باشد اینن نیازمند به روز آوری در شروع آکه مدل پیش بینی و پارامترهای  نشان می دهدتصمیم گیری 

وری مدل با جستجوی مجموعه ای از مدلها شده و ممکن است جستجوی آوزبر و وری پارامترهای مدل تعیین شدهآشامل بروز

بی  Tمدلهای جدید از جمله متغیرها و عوامل جدید فرمهای عملیاتی یا مشخصه های پویائی که توجیه پذیر نبوده یا پیش از تاریخ 

ورد بازگشتی مدلسازی مجدد بازگشتی و وری مدل می تواند به عنوان براآ. این سه سطح بروزرا نیز شامل شود فایده بوده اند

 یرامدلسازی بازگشتی شامل براورد بازگشتی می شود اما برعکس ان درست نیست و مدلسازی ابتک مدلسازی ابتکاری دیده شود.

گزینش مدل مورد استفاده در تصمیم گیری شامل ارائه یک پاسخ به  ورد بازگشتی می شود.آدربردارنده مدلسازی بازگشتی و بر

عملیات خنثی سازی می باشد یعنی تحلیل تطبیقی زیانهائی که در گذشته تحت مشخصه های جایگزین مدل پیش بینی درک 

 .شده است

تصمیم  Tفرایند تولید دیتا نامشخص بوده و فرض کنید که در زمان  فرض کنید که 

در دوره براورد تعیین  Xiبه وسیله تابع چگالی احتمال شرطی  Miهر مدل گیرنده با مجموعه ای از مدلهای پیش بینی مواجه است.

 پارامترهای مجهول در فضای پارامتر فشرده قرار می گیرد. 1در  Kiمی شود و دوره پیش بینی از نظر بردار 

 

 ه می شود ثابتدر هر مدل درست باشد فرض بر این است که ارزش واقعی تتا آی که به صورت تتا آی صفر نشان داد Miبرای اینکه 

راه حل برای مسئله تصمیم به  Miقرار گیرد تحت  بوده و در طی دوره های پیش بینی و براورد ثابت مانده و در داخل 

 این صورت نوشته می شود
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تتا آی با  ز به تعویضکه منوط به پارامترهای مجهول مدل پیش بینی انتخابی می باشد. به منظور دستیابی به قانون توجیه پذیر نیا

سب داشته یا هر پارامتر را با ترکیب انها با توجه به توزیع قبلی با استفاده از تکنیکهای بایسی حذف کنیم. تحت دو رویکرد براورد منا

 داریم

 

رویه و  Miنشانگر بردار قوانین تصمیم می باشد که منوط به تابع زیان و پارامترهای آن و انتخاب مدل پیش بینی  Viکه در اینجا 

براورد تتا آی یا مشتق توزیع قبلی می تواند بر اساس تابع  Miتحت  مخصوص مورد استفاده برای مواجهه با ضرائب مجهول می باشد.

  باشد.  در افق مشاهده  TZاحتمال پیوسته 

 

چگالی شرطی متغیرهای تصمیم با فرض درست بودن مدل ام  که در اینجا 

آی می باشد. در کل محدودیتهای پیچیده ای وجود دارد که راه حلها را به مسائل براورد و تصمیم مرتبط می سازداما در مورد عوامل 

 می تواند به گونه ای نادیده گرفته شود که Xو TDاتومیستی که در اینجا اثرات بازخورد 

 

 ئل تصمیم و براورد با هم ترکیب شده و براورد می تواند بر اساس احتمال متغیرهای وضعیتی به تنهائی باشدمسا

 

این در واقع ممکن است مستلزم این باشد که متغیرهای تصمیم محدود به قرارگیری در مجموعه ای محدود هستند به گونه ای که 

های وضعیت تاثیر نمی گذارد. در ارزیابی استراتژیهای تبادل این ضرورت معموال با بر متغیر Miمقادیر شبیه سازی شده انها در مدل 

محدود ساختن موقعیتهای تبادل به موقعیت کوچک یا شمول مفاد جریمه در تابع زیان به گونه ای که 

 است. Dtزیر مجموعه محدود  Dtمحقق می شود که در اینجا باشد  
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 :و استفاده از تکنیکهاي خودكارجستجوگري داده ها  ، جستجوي تشخیصی-4

مدل  انتخاب از جملهروی تصمیم گیرنده می باشد  ورد و تصمیم نشانگر چند انتخاب مهم پیشآچشم انداز فوق پیرامون مسائل بر

به متغیرهای وضعیت در مواردی که  نسبت بازخوردهای ممکن از تصمیماتهمه انتخاب افق مشاهده و مواجهه با  ، پیش بینی

 .ورد و افقهای مشاهده تاثیر می گذاردآتصمیمات بر توزیع احتمال متغیرهای وضعیت و مقایسه عملکرد مدلهای جایگزین رویه های بر

 در این بخش ما در خصوص نقش گزینش مدل خودکار برای هر یک از این نقاط بحث می کنیم.

 

 :انتخاب مدل پیش بینی-4-1

ی بیان می کند که کدام متغیرها امر صرفا هر چند این .مدلسازی اقتصادسنجی اغلب به وسیله نظریه اقتصادی موجود هدایت می شود

 عمال نابه منظور یادگیری در خصوص این موارد اقتصادسنج بکار گرفته می شود اماسنجی یت یا فرم عملیاتی در مدل اقتصادوضع

دل ممدل یا میانگین بهترین جستجو برای  .ر بین مجموعه ای از مدلهای بالقوه انجام می دهنداساسی را د یجستجوی تشخیصیک 

یچیدگی پ بر اساس میزانمی تواند منوط به انتخاب تابع معیار  آنها یندآبرکه می شود  نتایجشامل استفاده از مجموعه یکسانی از ها 

عملکرد توالی مدل نیست و می تخمین مناسبی از  ، مونه مدل انتخابیدر نتیجه عملکرد جریمه شده ن .و فضای مخصوص مدل باشد

باید  هانمیان آکه از  است نتایجناشی از اتکا بر مجموعه ای از  داورانهزیان واقعی را دست کم بگیرد. این گرایش پیش تواند به شدت 

آماری بهترین مدل در مضمون جستجوی مشخصه  یک راه برای مواجهه با این مسئله ارزیابی اهمیت مشخصه مدل را انتخاب کنیم.

. این کردند مطرح شد ایجادتیمرمان و وایت که امار عملکرد را برای ارزیابی اهمیت بهترین مدل  ،است. این رویکرد به وسیله سولیوان

 هی پیش از آن را نادیدهاجستجوامر ارزش پی استاندارد است که در یک مدل تغییر کرده و لذا این روش ارائه گر اصالحیه ای برای 

کمک کند. عقاید ذهنی در  جستجوگری داده هاو  پیش داورانهاتوماسیون می تواند به کاهش و نه حذف اثرات گرایش  می گیرد.

 مجموعه داده هایخصوص متغیرهای ویژه و فرمهای عملیاتی از عقایدی که پس از کسب تجربه با استراتژیهای مختلف مدلسازی در 

رویه های گزینش مدل دیتا محور خودکار تا حدی انتخاب مدل را خارج از اختیار  می کند. اعتبار ل می گیرد کسبموجود شک

در  TMمدلسازی انجام می دهد هر چند کاهش ادراک در انتخاب مجموعه مدل یا مرحله مدلسازی انتخاب نحوه اصالح و بازبینی 

 .می کنددشوارتر  را طی زمان

 :گزینش متغیر -4-2

که می تواند در مدل اقتصادسنجی در نظر گرفته شود در  باشدپیش بینی مجموعه همه متغیرهای مستقل از زمان کای فرض کنید 

با است برابر  TXبنابراین  .باشد می Tتعداد رگرسورهای موجود در زمان   xtNحالیکه 

 

xtN   با سرعتی بیش از اندازه نمونهT  .رشد می کند در برخی نقاط رگرسورهای بیشتری نسبت به مشاهدات سری زمانی وجود دارد

اما بیشتر متغیرهای جدید نشانگر معیارهای مختلفی از تعداد محدودی از عوامل اقتصادی نظیر ستاده و فعالیت نرخ بهره و تورم می 
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 دهشیک رویکرد محسوس ابتدا متغیرها طبقه بندی  ، درادفیبه جای جستجوی ترکیبات موجود متغیرهای پیشگو به شکل تص باشد.

دازه نها را انآرگرسورها از پیش مطابق با الگوریتم ساده ای که همبستگی  شود.و سپس یک یا چند متغیر از هر طبقه انتخاب می 

اه رندی می باشند. برای مثال یک نچه که اندازه گیری می کند گروه بندی می کند قابل خوشه بآنها را مطابق با آگیری می کند یا 

 نها در پیش بینی می باشد.آاستخراج عوامل رایج و استفاده از مهمترین  ممکن ،

 :مدلسازي بازگشتی-4-3

که نشانگر بسیاری از نکات مذکور می باشد از جمله مواجه می شویم مدلسازی بازگشتی  نوعیک با پساران و تیمرمان ما رویکرد  در

 یکرا با رشته یکان ان ایکس تی یا صفر درنظر گیرید که در اینجا  1. بردار ستون ان ایکس تی در 2ورد یو آی تی در بخش آنحوه بر

در سطر جی ام به این معناست که رگرسور جی ام در مدل جای می گیرد در حالیکه یک صفر در سطر جی ام به این معناست که 

براین هر مدل موجود در زمان تی می تواند به وسیله رشته ان ایکس تی رقمی صفر و یکان این رگرسور از مدل مستثنی می شود. بنا

مرتبط با کد دودوئی رقم ان شناخته شود بدون از دست رفتن کلید به پیش بینی عناصر اول 

بردار ان ایکس  توجه کنید که در اینجا  

 به وسیله رگرسیونهای خطی T+1مان تی با یکان در موقعیت اول و صفر در جای دیگر می باشد در ز

 

مباحثه ایکس تی بوده و ام آی تی نشانگر مدل بردار رگرسیونهای حاصل به صورت زیر مجموعه ای از رگرسورها در  Xiکه در اینجا 

می باشد. وقتی  رگرسیون آی ام در زمان تی می باشد توجه داشته باشید که این نشانگر در کل مدلهای موجود 

ه زنجیره مونت کارلو گرمسازی شبیکه ان ایکس تی بزرگ باشد جستجوی جامع توجیه پذیر نبوده و رویکرد به وسیله استفاده از 

 سازی شده ،الگوریتمهای ژنتیک یا روشی نظیر پی سی گتز اصالح می شود.

تواند به وسیله  پارامترهای مدل ام آی می بر اساس ام آی تی و با توجه به مشاهدات 

 کمترین مجذورات براورد شود با نشان دادن این براوردها به وسیله بی تی آی ما داریم

 

می تواند به عنوان براورد یو آی تی در مثال مالی  این براوردهای او ال اس برای محاسبه ساده بوده و 

می تواند بر اساس چند معیار  1ینی ایگرگ تی به اضافه استفاده شود انتخاب ایکس تی آی مورد استفاده در پیش ب 2ما در بخش 
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انتخاب مدل مبتنی بر احتمال پیشنهادی در نوشته هائی نظیر معیار اطالعات آکائی ، معیار اطالعات بایسی شوارتز یا معیار اطالعات 

طی از طریق عمیم می یابد تا به اثرات غیر خاین رویکرد تقبلی پلوبرگر و فیلیپز باشد که برای دیتای غیر ایستا و ایستا اعمال می شود.

هد. د متغیرهای نوع شاخصه ای نظیر مدلهای اتورگرسیو استانه ای شاخصه های غیر خطی پیچیده تر یا سوئیچینگ مارکوف اجازه

تخاب یر ،اناشاره شد برای انتخاب پارامترهای طراحی نظیر اینکه یک ریشه واحد تحمیل شود یا خ همانطور که به وسیله فیلیپس

رتبه هم ترکیبی و درجه تغییر تشخیصی در طبقات گسترده مدلهائی نظیر رگرسیونهای رتبه کاسته ،ارزش در ریسک یا ارزش در 

اینکه تنها مدلهای خطی مطرح هستند یا مدلهای کلی تر منوط به هزینه نسبی جستجو  و ریسک بایسی قابل استفاده می باشد. 

 مدرک تشخیص غلط در بین مدلهای خطی می باشد. براورد مدلهای غیر خطی و

 :میانگین گیري مدل-4-4

ن انتخاب بهترین مدل بوده است به طور کلی تر فرایند تشخیص مدل می تواند به آتاکنون بر رویکردهائی متمرکز بوده ایم که هدف 

در نظر گرفته شود. اگر یک مدل استفاده شود یکی از  TMعنوان گزینش مجموعه ای از اوزان در هر یک از مدلهای تحت بررسی 

اوزان غیر صفر خواهد بود اما تخصیص اوزان غیر صفر به چند مدل برای محدود سازی اوزان جهت افزودن به یکی دیگر و تحمیل 

 :ین می شودذیل تعی غیر منفی بودن اوزان ممکن است. برای مثال مدل پیش بینی تحت میانگین گیری مدل بایسی به وسیله معادله

 

مترهای مجهول و توابع احتمال ااست که از توزیع پیشین مدلهای پیشین و پیش از پار Miاحتمال پیشین مدل  Prکه در اینجا 

با مدلهای مربوط به صورت متغیرهای تصادفی برخورد می کند الگوریتمهای ترکیب  آبی ام مدلهای تحت بررسی بدست می آید. 

روشهای گزینش مدل بایسی بر  .مدل مونت کارلوی زنجیره مارکوف برای محاسبه احتماالت قبلی برای این مدلها استفاده شده اند

 1113پیرامون نکات  و مراجع به تحقیقات اخیر به بند پسین قابل استفاده می باشد برای بحث اساس مثال مدلی با باالترین احتمال 

توجه داشته باشید که پیش بینی چگالی بی ام آ منوط به مجموعه مخصوصی از مدلهای تحت بررسی در زمان  در کوپ رجوع کنید.

T  می باشد ابتکار مدل با ارزیابی فضای مدلTM  در طی زمانT  سروکار دارد بر اساس مدلT  تشخیص مدل می تواند عدم اطمینان

شگوی هر چگالی های پیوزنی با ترکیب چگالی پیشگو در بین مجموعه کاملی از مدلها در نظر گرفته شود یعنی با محاسبه میانگین 

یا مقادیر احتمال جریمه شده نسبی  23مدل در نظر گرفته شود. اوزان بازتابی از مقادیر احتمال نسبی ، احتماالت پسین نظیر معادله 

ا استفاده از عبارت جریمه نظیره معیار اطالعات شوارتز یا اکائی می باشد. حتی با این رویکردها هنوز این پرسش مطرح است که ب

دل م کدام تابع جریمه منجر به بهترین نتایج در زمان قضاوت مطابق با معیار تعیین شده به وسیله تابع زیان اقتصادی می شود.

اشاره شد جذاب است که در ان پیش بینی از مدلهای فردی بسیار  سائی نظیر انچه که به وسیله فیلیپمیانگین گیرنده در موقعیته

میانگین گیری می تواند  2متفاوت بوده و لذا تابع حد باالئی از عدم قطعیت می باشد. در مضمون مسئله تخصیص دارائی در بخش 

احتمال دیگر اعمال روشهای کوچک سازی برای  رطی پیش بگیرد.از پیش بینی چگالی احتمال با مشخصه های مختلف فراریت ش

 پارامترهای مدل پیش بینی یا اوزان ترکیبی لیترمان می باشد این در مورد مدلها با پارامترهای بسیار جذاب است.
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ارد مدلها برتری داحتمال سوم اعمال روش مدلسازی ضخیم توسعه یافته به وسیله گرانگر و یئون است که نسبت به مجموعه ای از 

و کوچک می شود تا مانع از استفاده از مدلهای دارای عملکرد ضعیف شود این مشابه با رویکرد افق کاس و رافتری اسام می باشد که 

باال و حمایت دیتای ضعیف و مدلهای با احتمال پسین پائین را پیش از میانگین گیری در بین مجموعه  ابعادتمامی مدلهای با ابتدا 

 ن تعداد مدلها برایآای از مدلهای باقیمانده مفروض می داند روشهای کارای بایسی برای مواجهه با موقعیتهائی توسعه یافته که در 

 ترکیب بسیار زیاد باشد.

 : پنجره دیتا-4-5

باتی مدل ناشی از تغییرات نهادی یا تکنولوژیکی و تغییرات خط مشی می باشد. میزان استفاده از دیتا در مرحله مدلسازی منوط بی ث

به منظور تست بی ثباتی مدل اطالعات کامل باید همیشه تا حد  .به ماهیت بی ثباتی مدل و زمانبندی شکستهای موجود می باشد

در خصوص ماهیت بی ثباتی مدل بیان می شود که یک تصمیم اگاهانه می تواند در مورد اینکه چه یکبار دیگر  .ممکن استفاده شود

  T,iXبسیاری از طبقات براوردگرها به شکل کمترین مجذورات وزنی در می آید  .گردداتخاذ  میزان دیتا می تواند کنار گذاشته شود

می  Tدر زمان  Tوزن مشاهده   ام متغیرهای ایکس می باشد به عالوه  iام زیر مجموعه  Tمشاهده 

 باشد بنابراین

 

 خاصی به شرح زیر می باشد:موارد  شاملبراوردگرها  از  این طبقه

 :  پنجره رو به گسترش

 

  : پنجره غلطان

 

  هش یافته:کمترین مجذورات کا
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  :پنجره پس از شکست

جدیدترین براورد نقطه شکست حاصله با استفاده از دیتا تا دوره bTطول پنجره از پیش تعیین شده و  .ثابت است Winکه در اینجا 

T  .پساران و تیمرمان یک روش مرسوم رده بندی شده معکوس را پیشنهاد می کنند که توالی دیتا را معکوس کرده و تالش می باشد

روش طراحی شده تا به اینکه چه میزان دیتای تاریخی برای براورد می کند تا جدیدترین شکست در دیتا را شناسائی کند این 

پارامترهای مدل پیش بینی باید استفاده شود پاسخ دهد برای مثال در زمان محاسبه میانگین شرطی بازده ذخیره یو آی تی تنها از 

روش پنجره رو به گسترش در  کند. استفاده می 1797یا پس از شکست بازار سهام سال  1774دیتا پس از شکهای قیمت نفت سال 

تهائی در موقعی هش یافتهمد است که دی جی پی ثابت بوده و مدل نشانگر دی جی پی واقعی باشد کمترین مجذورات کاآصورتی کار

که پنجره دیتای پس از شکست با توجه به اینکه یک شکست گسسته بزرگ رخ داده است  با ثانیه های متغیر بهینه است در حالی

برای کنار گذاشتن دیتا پیش از دوره زمانی مشخص بر اساس نسبت احتمال  سبهین است این روش دوم مرتبط با رویکرد فیلیپ

 نسبی جفت مدلهای پیش بینی رقیب می باشد.

 

 :و خطاهاي اندازه گیري بازنگري داده ها-4-6

 امکان پذیری باشد م و اصالحات دیتا می باشند هر جا کهمتغیرهای کالن اقتصادی به طور ویژه اغلب تابع خطاهای اندازه گیری مه

متغیرهای  .سنجی فوری باید از این دیتا در تمامی مراحل استفاده کند تا درجه پیش بینی پذیری بیش ازحد بیان نشودهر مدل اقتصاد

 اندازه گیری است به خصوص زمانیمالی نظیر نرخ بهره و قیمت سهام تحت تاثیر اصالحات دیتا قرار نمی گیرد بلکه تابع خطاهای 

این دیتا به کامپیوتر به شکل فوری تزریق شود به منظور کشف عوامل منحرف که می تواند منجربه نتایج غیر قابل قبول شود یک که 

برای  شدهفیلتر باید طراحی شود که به کاربران اختصارات را هشدار می دهد نه اینکه یک فاصله مشخص از دامنه استاندارد مشاهده 

سایر مسائل عملیاتی باعث محدود سازی مدل اقتصاد سنجی می شود برای شروع زمان مورد نیاز برای بروز  یک متغیر مخصوص را.

به پیش و محاس وری یک پیش بینی مدل به وسیله جوانب فوری محدود می شود برای مثال اگر تبادل دقیقه به دقیقه مطلوب باشدآ

یک دقیقه زمان ببرد پیش بینی در زمانی که موجود باشد بی فایده است سرعت الگوریتم می تواند یک  بینی یک دوره ای بیش از

 جنبه مهم باشد.

 : صحه گذاري-4-7

جعلی می تواند از جستجوی مشخصه مدل جامع حاصل شود و مهم است روابط  Xدر نمای مجموعه بزرگی از رگرسورهای بالقوه در 

 می تواند با تفکیک دیتا به یکامر این است. صحه گذاریکاهش یابد یک استراتژی اعمال تکنیکهای  اجستجوگری داده هکه اثرات 

نمونه اجرا شود که برای انتخاب مدل اقتصادسنجی استفاده شده و پارامترها را برای دستیابی به چگالی پیشگو براورد می کند و یک 

د ضعیفی دارن عملکرد صحه گذارینمونه ارزیابی مورد استفاده برای ارزیابی مدل به کار می رود. از انجا که مدلهای فراپارامتری در 

لزوما نباید بر پایه همان مقیاس تابع  صحه گذاری این روش به عنوان روشی دیگر برای جریمه کردن پیچیدگی مدل دیده می شود.
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زیان باشد. دامنه ای از شاخصه های عملکرد جایگزین نظیر درصد عالئم پیش بینی شده صحیح یا نسبت شارپ در مورد سیستم 

برای  .ی باشد این مهم است زیرا توزیع نمونه گیری معیار زیان اقتصادی ممکن است رفتار ضعیفی داشته باشدتبادل قابل استفاده م

مثال فرض کنید که تصمیم گیرنده به ثروت تولید شده به وسیله یک سیستم تبادل خودکار توجه دارد ثروت انباشته به عنوان 

والنی ط صحه گذاریبا خطاهای استاندارد بزرگ دارد بنابراین حتی یک نمونه محصول توالی بازگشتها در دوره تبادل توزیع نمونه 

دارای محدودیتهای دیگری نیز می باشد مدلسازی مقید به داشتن صحه گذاری تکنیکهای  می تواند منجر به نتایج غیر جامع شود.

دیتای خالص  صحه گذاریاست که نمونه می باشد این بدان معن Tتا  R+1دانش در خصوص مشخصه های اولیه دیتای تاریخی از 

تا  1795در مورد بازده سهام از  مجموعه داده هایینیست و می تواند عملکرد را به انحراف بکشاند یک اقتصاد سنج ممکن است 

 .وداستفاده می ش صحه گذاریو از اولین بخش دیتا برای ساخت مدل استفاده کند در حالیکه نیمه دیگر برای  داشته باشد 2222

ه صحاگاهی از اینکه نیمه دیگر شامل یک بازار پایدار می باشد می تواند مدلسازی را برای شمول متغیرهای لحظه ای که در دوره 

خیلی خوب عمل می کنند به انحراف بکشاند هر چند انها در صورتی که قدرت پیش گو در نمونه بعدی وجود داشته باشند  گذاری

دوره  یابتدادر این کار و  به طور قطعی ثبت شوندسیستم اقتصادسنجی باید  ایجادکه قوانین  وه از انجابه عال را دارند. نآکمی از 

ل ست زیرا محتماین معرف یک مسئله مکانی ا خواهد بود.ناگزیر بر اساس دیتای قدیمی  ، قوانین تصمیم صحه گذاری انجام شود

 ر برای تغییر قوانین سیستم اقتصادسنجی استفاده شود بهتر عمل کند.دیتای جدیدتاز سنجی در صورتی که است که مدل اقتصاد

 یابوده و  کمیتستهای اماری در خصوص دوره ارزیابی دارای قدرت  اگر این است که صحه گذارییک مسئله نهائی در خصوص 

تعیین تاثیر جستجوی تشخیص است که منجر به بهترین مدل با استفاده از روشهائی  ضعفارزیابی این اگاهانه نباشد یک راه برای 

ا باستراتژی دیگر استفاده از روشهای تست فشار است که یا  .تیمرمان و وایت می شود ،نظیر روشهای اتخاذ شده به وسیله سولیوان

را شبیه سازی کرده و عملکرد  نآیا  و راه اندازی می شودرا ثبت می کند  مجموعه داده هااز مدلی که مشخصه های برجسته استفاده 

 مدل تحت دامنه ای از سناریوهای محتمل را بررسی می کند.

 :كاربردها-4-8

ایند بر ه است. پساران و تیمرمان و فیلیپسانتخاب مدل خودکار همچنان ابزاری نسبتا جدید بوده و تجربه زیادی از ان حاصل نشد

لفی و ایو .زینش مدل خودکار را برای بازده سهام و پیش بینی متغیرهای فعالیت اقتصادی گزارش می کنندزمایشات گآکاربردهای 

پساران و وای کاربردی از مدلسازی . برای دستیابی به پیش بینی بازگشتی بازده دارائی استفاده می کند قویفاورو از مدلسازی 

ه یا تکنیکهای اقتصادسنجی می تواند برای کاهش هزینآکه  ند تا مشاهده شودکن بازگشتی را برای ساختار نرخ بهره انگلیس ارائه می

سانی را انتخاب می آاین تحقیقات بیان می کنند که رویه های خودکار مدلهای  .بهره مدیریت بدهی عمومی استفاده شود یا خیر

ر وسیله الگوهای قابل قبولی نظیر پیش بینی ها بنها بهتر از عملکرد ارائه شده به آکنند که عملکرد پیش بینی شبیه سازی شده 

این تحقیقات اشاره می کنند که بهترین مدل براورد گر از نظر زمانی  اساس مدلهای تصادفی یا پیش بینی های رسمی می باشد.

ول در پی مشمفیلیپس ایده عمر مدل اقتصادسنجی را معرفی می کند تیمرمان و پساران توالی متغیرهای شاخصه را  .متغیر است

ول ره شموسازی یا مستثنی سازی رگرسور خاص در مدل پیش بینی ترسیم کرده و در می یابند که برخی متغیرها پس از یک د

دهای بیانگر قابلیت رویکرمونت کارلوی گزارش شده به وسیله هندری و کرولزیگ  سند د.ناولیه یا مشمول شدن در زمان حذف می شو

فزار یک نرم ا سپیفیل تخاب رگرسورهای کلیدی حداقل در مضمون مدلهای خطی در محیط ایستا می باشد.مدلسازی خودکار برای ان
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اربران ک .قدرتمند را ارائه می کند که نرم افزار تشخیص مدل اقتصادسنجی را در دسترس کاربران غیر خبره از طریق وب قرار می دهد

می کنند و ممکن است دیتای خود را ارائه دهند این نرم افزار ستاده هائی یک مجموعه از متغیرهای پیش بینی مناسب را انتخاب 

ضمیمه این ایده پیوند پیش بینی با تابع هدف می باشد که نشانگر نگرش کاربر نسبت به  .نظیر گرافهای پیش بینی را ارائه می کند

 دریسک و بهینه ساز و متغیرهائی نظیر انتخابات سبد و صرفه جوئی را حل می کن

 و نوآوري :  اصالح ،پایش -5

 :عملکرد پایش-5-1

ن در فواصل منظم آاست که عملکرد فوری  منطقی  آنگاه شد صحه گذاری Tوقتی که مدل انتخاب شد و با استفاده از دیتا تا زمان 

فراوانی  .یک عدد صحیح مثبت است Nکه در اینجا  H3به اضافه  H2به اضافه  Hبه اضافه  T دوره در زمان Hکنترل شود یعنی هر 

ه مدل اولیه با توجه به اینک کنترل باید تابعی از درجه بی ثبات مدل مشاهده شده در دوره های قبلی و همچنین هزینه کنترل باشد.

 زیان اماری یا اقتصادی متجاوز از ارزش از پیش تعیین شده نیست حفظ می شود.

 

 داریم:بوده و  Miچگالی پیشگوی شرطی در مدل  fiکه در اینجا به یاد می آوریم که 

 

رد مدل می تواند بر اساس  .تعیین شود Miمی تواند در  NHبه اضافه  Tمحقق شود پیش بینی و تصمیم در زمان  25اگر معادله 

برای مثال می  .تستهای تشخیصی باشد که بازتابی از رفتار خطاهای پیش بینی است یعنی رویکرد اعمال شده به وسیله پی سی گتز

هر چند  .کنترل کرد که ایا خطای پیش بینی متجاوز از تعداد مشخصی از انحراف استاندارد از مدل پیش بینی می باشد یا خیر توان

 در توزیع خطاهای پیش بینی توجه شود. فربهباید به دنباله های 

 :اصالحات مدل-5-2

که در اینجا  از قابل تحقق نباشد فضای مدل می تواند  25اگر معیار 

 :بنابراین مدل جدید و قانون جدید معادله ذیل را حل می کنند 
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ممکن است یک عامل حذف شده که قبال مهم نبود بشود. یک مثال از عامل ساکن که  وروداصالحات مدل ممکن است منجر به 

تغییر یافت معدودی از مدلهای اقتصاد  1772که قیمت نفت پیش از دهه  است از انجا 72در طی دهه  شود قیمت نفت مجددا احیا

ر مدرکی در اگ .چنین اصالحی می تواند به وسیله سیستم کنترل آنی تحریک شود .سنجی شامل انها می شد اما این زیاد تغییر نکرد

ل ی به وسیله فیلیپس دارد که شامخصوص شکست مدل وجود داشته باشد ارتباط نزدیکی با چارچوب برای تشخیص مدل پیشنهاد

فه صر این احتمال می شود که معیار احتمال واقعی در خصوص دی جی پی در طی زمان به علت تغییرات نهادی و فنی پدید می آید.

نوط که م نظر از اینکه عملکرد مدل در نظر گرفته می شود یا خیر براوردهای پارامتری می تواند در هر دوره یا فواصل منظم بروز وشد

این فرایند مشابه با مرحله ارزیابی مدل مورد استفاده برای تائید مدل اقتصاد سنجی  به هزینه فایده نسبی این بروزآوری ها می باشد.

در دوره نمونه می باشد و شامل تعیین دامنه ای از معیارهای عملکرد اماری است که می تواند پایه تصمیمات در مورد نحوه اصالح 

صادسنجی باشد به عنوان بخشی از کنترل تستها برای شکستهای ساختاری می تواند اعمال شود. متاسفانه تستهای نقطه مدل اقت

ات دقیقی در خصوص زمان اطالع نشان دهندهشکست موجود فاقد قدرت در برابر گزینه های محتمل بوده و در بسیاری از موارد 

ثباتی  حتی وقتی که این تستها نشانگر فرمی از بی باشد که قابل کشف باشد. برخی شکستها ممکن است انقدر بزرگشکست نیست. 

 .یست ن)یعنی یک شکست در پارامترهای مدل یا مشمول ساختن متغیرهای جدید پیشگو (  می باشد اشکار کننده فرم بی ثباتی

 : مدلنوآوري -5-3

موانع یکسان در مرحله ساخت مدل اولیه فرایند کنترل و اصالح مدل اقتصاد سنجی فوری باید از پیش از شروع به منظور اجتناب از 

کند  قوانین را برای ساخت توالی تعیین میازمایش تعیین شود این از پیش تعیین می کند که چطور فضای مدل بسط می یابد یعنی 

واده های جدید مدلها برای میانگین شرطی مدلهای چگالی پیشگوی جدید یا طبقات برای مثال می توان قوانین را برای توجه به خان

ه ای در نقط جدید براوردگران تعیین کرد لذا اگر هدف مطالعه فرضیه بازار کارامد باشد می تواند مدلهای پیش بینی جدید را تنها

د سنجی می تواند برای تولید سود غیر طبیعی ده سال که دران زمان معرفی شدند. این یافته که روش پیش بینی اقتصا معرفی کرد

 پیش از ابداع آن استفاده شود چندان جالب نیست اگر تغییراتی برای قوانین تصمیم توجیه پذیر وجود دارد باید توالی را تعیین کرد.

ورها از جهان از پیش تعیین مدلسازی ابتکاری متکی بر قضاوت مدلسازان بوده و دشوار است که این مرحله به جای انتخاب رگرس

 شده خودکار شود. نقش اتوماسیون در این مرحله یک پرسش باز است.

 نتیجه گیري : -6

در خصوص عملکرد  چرا که کار زیادی باید پیش از کسب موفقیت و همچنین ارزیابی مدلهای اقتصادسنجی خودکار صورت گیرد

ه عنوان براوردهای محلی برای یک فرایند تولید دیتا دیده می شوند اطالعات رویکردهای مختلف اقتصاد سنجی در زمانی که مدلها ب
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اما در کل مدلهای کوچک عملکرد پیش بینی خارج از نمونه بهتری را نسبت به مدلهای با تعداد زیاد متغیرها  کمی در دسترس است.

های لکشمی آیند در زمانی که دی جی پی ممکن است تابع و پارامترها ارائه می کنند در اقتصاد غیر ایستائی ها به اشکال مختلفی در 

گسسته ناگهانی باشد در برخی زمانهای دیگر تغییرات به تدریج پدید می آید چالش طراحی سیستمهای قوی است که می توانند هر 

رده و سپس ا کشف کریک ایده تالش برای طراحی یک رویه کنترل شکست انی است که سرعت تغییر دو نوع تغییر را مدیریت نمایند.

انتخاب  ، بندی مدلهای پیش بینی بر اساس نوع احتمال دیگر گروه انطباق سریع یا انطباق کند با مدلهای پیش بینی را بر می گزیند.

لها با استفاده از تکنیکهای میانگین گیری مدل بایسی می باشد. یک بهترین مدل در هر طبقه و میانگین در بین طبقات مختلف مد

در  .در برابر انواع بزرگتری از تغییر می باشند توان مقابله نشان دهندهحدس این است که میانگین گیری در بین انواع مختلف مدلها 

ی پیش بینی ترکیبی پس از تغییر در دی جی پ همان زمان میانگین گیری در بین انواع بسیار مدلها ممکن است باعث کندی انطباق

سیستمهای خودکار نیاز به احتیاط در تصمیم  تحقیق بیشتری الزم است تا به هر یک از این اثرات حاکم در عمل پاسخ دهد. .شود

بل طراحی و سیستمهای خودکار قابا آنها حذف نمی کنند روشهای بسیاری وجود دارد که آن را گیری آنی را کاهش می دهند اما 

تکنیکهای مختلف براورد نظیر  .فضای مدلهائی که جستجو در ان انجام می شود عظیم و رو به گسترش می باشداجرا می باشند.

بسیاری از رویه های میانگین گیری مدل یا  .قابل استفاده می باشند MCMCالگوریتمهای ژنتیک شبیه سازی شده و الگوریتمهای 

هاست که  ارائه بینش در خصوص بسیاری از این انتخاب بالدرنگسنجی جود دارد چالش پیشروی اقتصادیز وانتخاب مدل معتبر ن

 محققان در توسعه سیستمهای خودکار با آن مواجه می باشند.
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