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الممخص :

تم في هذا البحث استخدام إحدى أساليب التشخيص لألنظمة الحركية غير المستقرة ،وهو

أسموب تقطيع البيانات إذ تبدأ معالجة مشكمة تشخيص النظم غير المستقرة من التشخيص خارج
الخط الذي يعد الحجر األساس في الوصول إلى األنموذج الذي يعد األكثر مالءمة في وصف

النظام  ،من بعدها يتم إجراء عممية التقطيع لمبيانات  ،إذ يتم تقطيع سمسمتي المدخالت والمخرجات
إلى فترات زمنية بإذ يمكن الحصول عمى بيانات مستقرة ضمن كل فترة تقريبا .الهدف األساسي
لعممية تقطيع البيانات هو تقميل دالة الخسارة  ،وكذلك الحصول عمى أنموذج يمثل فترة البيانات

المعنية أفضل ما يمكن .تم توظيف الخوارزمية الوراثية إليجاد عدد ومواقع نقاط التغيير وايجاد
األنموذج المالئم لكل قسم باستخدام التطبيق عمى بيانات مولدة ،وبينت النتائج التي حصل عميها

البحث بالتطبيق أنها طريقة جيدة وكفؤة في تقدير مواقع وعدد نقاط التغيير.

الكممات المفتاحية :الخوارزمية الجينية  ،نماذج النظم الحركية
Using Genetic Algorithm for Estimating Change Point in One NonStationary Dynamic Systems Model with Application
Abstract:
One of the diagnostic methods for non-stationary dynamic systems was used in
this research , namely data segmentation. The identification problem for non-stationary
systems starts from the outline diagnostic, which considered as the cornerstone of
reaching a model that is more appropriate in describing the system . Consequently the
data segmentation operation is performed, were the input and output series are
segmented into time intervals so that stable data can be obtained within each interval.
The main objective of the data segmentation process is to minimize the loss function
and obtain a model that represents the data interval in question as best as possible. We
used the genetic algorithm to find the number, location change points, and model fits for
each part by applying a generator. Results showed that it is a good and efficient way to
estimate the location and number of points of change.
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( )1المقدمة-:

Introduction

يظهر النظام أحياناً تغييرات مفاجئة في سموكه عبر الزمن عندما تكون البيانات متجمعة (أي

جمع ت تتت مس ت تتبقاً  ،ولمكش ت تتف ع ت تتن ه ت تتذد التغييت ت ترات وتحدي ت تتد مواقعه ت تتا فق ت تتد اس ت تتتخدم إجت ت تراء التقطي ت تتع

) ، (segmentation procedureو طبقتتت هتتذد المس ت لة فتتي مجتتاةت عتتدة منهتتا د ارستتة الجهتتاز
العص تتبي وط تتب القم تتب وتميي تتز الص تتوت،...،ال  .والس تتبب الت ترئيس ةس تتتخدام مست ت لة التقطي تتع ف تتي

المجتتاةت المتتذكورة فتتي أعتتالد هتتو أ َّ
َن ستتموك النظتتام الحركتتي يكتتون غيتتر مستتتقر ،فيتتتم تقطيتتع هتتذا
الستتموك إلتتى فتترات زمنيتتة أطمتتق عميهتتا تستتميات عتتدةً منهتتا التقستيمات ) (Partitionsأو القطاعتتات
) Blocksأو القطع ) Segmentsبحيث يصبح هذا السموك ضمن كل قطاع مستق اًر تقريباً.
عموماً فإن مس لة التقطيع تهدف لإلجابة عن التساؤةت اآلتية(Badagian, 2013):
أ -هل توجد تغييرات ؟

ب -متى حدثت هذد التغييرات؟

ت -إذا حدث أكثر من تغيير واحد كيف يمكن تحديد أماكن هذد التغييرات؟
لإلجابتتة عتتن األستتئمة فتتي أعتتالد استتتخدمت معتتايير المعمومتتات اإلحصتتائية ةكتشتتاف وتقتتدير وتحديتتد
مواقع نقاط التغيير ،إذ توجد عدة نظريات لحل هذد المست لة جميعهتا مستتندة عمتى الط ارئتق المعمميتة
وغير المعممية  ،وذلك عن طريق مقارنة اإلحصائيات المحسوبة تحت فرضية انه ة توجتد تغييترات
ف تتي النظ تتام الحرك تتي .والفكت ترة األساس تتية لعممي تتة تقطي تتع النظ تتام ه تتو تقمي تتل دال تتة الخس تتارة

(Lost

) Functionوبناء نموذج رياضي يالئم تمك البياناتDavis et.al , 2006( .

لتكن ) (ut,ytمدخالت ومخرجتات النظتام الحركتي تحتتوي عمتى ( mمتن نقتاط التغييتر فتي المواقتع

( * k1* , k 2* ,...., k mإذ أن (  1  k1*  k 2*  ....  k m*  Tفإن فرضية اةختبار هي:

H 0 : 1   2       m  

      k *   k * 1       T
m

m

*  k

m 1  2

1

* H 1 : 1   2       k *   k * 1   k *  2       k *       k

m 1

2

1

1

1

يمكن أن تكون قيم (   i ; i  1,2,...., mمعمومة او غير معمومة  ،إذ  mتمثل عدد نقاط

التغيير ،ثم إِن الهدف األساسي هو اكتشاف وتحديد المواقع ( * k1* , k 2* ,...., k mوأيضاً تقدير قيم

(   iعندما تكون غير معمومة.

( )2بعض المفاهيم األساسية:

 -1الخوارزميتتة الجينيتتة  :Genetic Algorithmتعتترف الخوارزميتتة الجينيتتة ب َنهتتا طريقتتة لالنتقتتال
متتن الستتكان األوائتتل (الكروموستتومات  Chromosomesإلتتى ستتكان جتتدد باستتتخدام نتتوع متتن
اةختيتتار الطبيعتتي متتع المشتتغمين الممهمتتين بعمتتم الو ارثتتة وهمتتا العبتتور

) (crossoverوالطف ترة

) .(Mutationوكل كروموسوم يحتوي عمى جينات ) ، (Genesوكل جين ٌي َك ّون حالة معينة.
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سيسمح لها بإعادة اإلنتاج  ،إذ تختتار
ويختار مشغل اةختيار الكروموسومات من السكان التي ُ
الكروموسومات األكثر لياقة لكي تنتج نسالً اكثر لياقةDavis et.al , 2006( .

 -2المجتمع  :populationوهو مجموعة من األفراد المولدة بشكل عشوائي  ،وكل فرد يتم
تقييمه من دالة التقييم المجهزة من المبرمج  ،ويعطى لكل فرد نتيجة تستند عمى أَدائه تجاد

المهمة المعطاة .إذن يتم اختيار الفردين باةستناد عمى قيمة لياقتهم  ،أي الذين لهم أعمى

لياقة ولهم الفرصة األعمى لالختيار لتوليد واحد أو اكثر من النسلHamed et. ( .
)al,2011
 -3الكروموسوم  : Chromosomesهو سمسمة من الجينات التي تمثل الحل (الحمول .
(Rojas,1996

 -4الجين  :Geneهو الجزء الوحيد الذي يتم ترميزد من فضاء الحمول ،بمعنى آخر هو
القطعة الوحيدة او القطع الصغيرة من القطع المجاورة التي ترمز الى العنصر المرشح

لمحمول)Cheng & Xiaoyong, 2011( .

 -5دالة المياقة  :Fitness Functionهي الدالة التي تحدد الحل المثالي (الكروموسوم ،
ذلك الحل المعين الذي يصنف ضد كل الحمول األخرى .التي تقيس نوعية الحل األمثل

ودائماً تتابع المس لة المشكمة)Amiya et. al,2012( .

( )3القواعد األساسية لتطبيق الخوارزمية الوراثية-:
Rules Base Application Genetic Algorithm
إِذا أَردنا تطبيق خوارزمية الجينات الوراثية هنالك اربع نقاط مهمةRojas,1996( :
أوةً :الترميز Encoding

ترميز الكروموسوم هو أول خطوة في حل المس لة  ،ويعتمد كمياً عمى المس لة لتمثيل الحمول

عمى شكل خيوط تحمل المعمومات الضرورية ،كل جين في الكروموسوم يسيطر عمى خاصية

معينة من الفرد بالطريقة نفسها ،فكل قطعة في الخيط تمثل خاصية لمحل .ويكون ترميز الفرد
بإحدى الطرائق اآلتية)Cheng & Xiaoyong, 2011( :

 -1الترميز الثنائي ) Binary Encodingويعد من الطرائق الشائعة لترميز الكروموسومات
وهي سمسمة من )0,1
عن حل لممشكمة.

 ،إذ الحل عبارة عن مجموعة من األصفار والوحدات التي تعبر

 -2ترميز التباديل ب عداد حقيقية (  ، ( Permutation Encodingوفيه يتم التمثيل ب رقام
صحيحة أو حروف وهو سهل جداً ويستخدمه كثير من المبرمجين.
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 -3الترميز بسمسمة من القواعد أي (. R1,R2,...

 -4الترميز من خالل برمجة العناصر أي (برمجة كيفية الترميز .
ثانياً :االختيار Selection

هو اختيار األفراد األكثر منظورية الذين سيشتركون في تكوين جيل السكان القادم .وتتم عممية

اختيار اإلباء الذين لديهم أَفضل لياقة ليشتركوا بتكوين الجيل التالي من خالل استخدام إِحدى
الطرائق وهيHamburg, 2005( :

 -1اختيار عجمة روليت :Roulette wheel Selection

وهي دائرة مقسمة إلى ( Nمن القطاعات ،إذ أن ( Nهي عدد األفراد في السكان

ويتم تقوس كل قطاع نسبة إلى اةحتمالية المقابمة لمفرد ،وبعد كل دوران لمعجمة الفرد
المقابل لسهم اةختيار سيتم اختيارد .ويمكن القول ب َن في عجمة روليت يتم اختيار الحمول

حسب جودتها  ،فالحل ذو القيمة األفضل نسبة اختيارد في الجيل الذي ستتم عميه عممية

العبور الطفرة كبيرة.

 -2اختيار الرتب :Rank Selection

ويتم خزن األفراد طبقاً لقيمة دالة المياقة  ،والتي تخصص كرتبة إذ يخصص ألفضل

فرد الرتبة ( ، 1والفرد األفضل الثاني بالرتبة ( 2وهكذا  .وتحسب احتمالية اختيار كل
فرد طبقاً لمدالة غير الخطية اآلتية:
)...)1

)p   (1   ) ( rank1

إذ أن  :تمثل المعممة  ،ويعرفها المستخدم.

 -3اختيار النخبة : Elitist Selection

وهي طريقة ةختيار الحمول األفضل من المجتمع ) ، (populationوالغاء باقي

الحمول منه  ،أي اختيار الفرد الذي يمتمك اكبر قيمة لدالة المياقة اذا كانت المشكمة هي
تحقيق الحد األقصى ( ، maximizationوبالعكس اختيار الفرد الذي يمتمك اقل قيمة
لدالة المياقة اذا كانت المشكمة هي تحقيق الحد األدنى ). (minimizationوتعد هذد

الطريقة األسهل عمى األطالق)Davis et.al , 2006( .
ثالثاً :العبور Crossover

وه تتي العممي تتة المست تؤولة ع تتن تب تتادل بع تتض أجت تزاء م تتن الحم تتول ب تتين أب تتوين (حم تتين

لين تتتج

حمت تتوةً جديتتتدة تت تترث متتتن هتتتذين الحم ت تين األوليت تتين .الهتتتدف م تتن عممي تتة العب تتور ه تتو الست تتماح لمطفت تتل
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تست ت ت تتمم افضت ت ت تتل األج ت ت ت تزاء المختمفت ت ت تتة مت ت ت تتن أبائت ت ت تته .وهنالت ت ت تتك عت ت ت تتدة ط ارئت ت ت تتق لعمميت ت ت تتة العبت ت ت تتور منهت ت ت تتا:
()Davis et.al , 2006
 -1العبور بنقطة واحدة :Single point crossover
و يتم فيها اختيار نقطة بشكل عشوائي من الكروموسومات الفردية  ،ويتم قطع

الحمين عندها ويتم تبادل المادة الوراثية عند هذد النقطة.
 -2العبور بنقطتين :Two point crossover

و يتم فيها اختيار نقطتين بشكل عشوائي من الكروموسومات الفردية ويتم قطع الحمين

عندهما ويتبادل المادة الوراثية بينهما.

 -3العبور المنتظم : Uniform crossover

وفيها يتم تخصيص الصور) Headsلألب األول والكتابة ( (Tailsلألب الثاني  ،ويتم رمي

قطعة النقود وجينات الطفل األول تؤخذ جينات األب الذي سيظهر عند رمي قطعة النقود  ،والطفل

الثاني ي خذ جينات األب اآلخر عمى العكس تماماً.

رابعاً :الطفرة Mutation

كروموسوم الطفل الواحد ينتج من كروموسوم أب واحد ،جوهرياً الطفل سيكون له جينات هي

جينات والدد نفسها باستثناء عدد صغير من الجينات التي سيتم تعديمها عشوائياً .ويمكن تعريفها

ب َنها

السمسمة

التي

تتغير

(Cheng & Xiaoyong, 2011

بتعمد

لكي

يبقى

التنوع

في

مجموعة

السكان.

( )4مبدأ أقل وصف طوليprinciple Minimum Description Length(MDL) :

ُيعد مبدأ  MDLواحداً من طرائق اةستدةل اإلحصائي  ،الذي يزودنا بحل عام لمس لة
اختيار األنموذج ،يستند مبدأ  MDLعمى البصيرة التالية  ،وهي اةنتظام الموجود في البيانات

يمكن استخدامه لكبس البيانات واةنتظام األكثر هو كبس اكثر ما يمكن من البيانات ،المنشيء

الرئيس لهذا المبدأ  MDLهو العالم  Rissanenعام  .1989يمثل الرمز  Mأنموذج ARX
لكامل البيانات (قبل أجراء عممية التقطيع  ،والرمز  يمثل أنموذج  ARXالمقطع إذ

إن  .   Mاحدى الطرائق الكالسيكية لخزن المشاهدات (البيانات هي تقسيم البيانات إلى مكونين

 ،وهما مالئمة األنموذج ˆ زائداً الجزء غير المفسر من ˆ ، ويقصد بالجزء الثاني البواقي التي
يرمز لها ˆ e  y  yإذ إن ̂ yتمثل المتجه المالئم لت  . yفاذا كانت ) CL(تمثل الترميز الطولي

لمشيء فِإ َّن :
)…(2

إذ إِن : CL(ˆ ) :تمثل الترميز الطولي لألنموذج المالئم ˆ. 

)ˆCL( y)  CL(ˆ)  CL(eˆ 
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ˆ : يمثل المتجه  الذي يحتوي عمى المعممات )  ، (a1 , a2 ,..., am1 , b1 , b2 ,..., bm1التي تم
تقديرها بطريقة المربعات الصغرى )  ، (aˆ1 , aˆ 2 ,..., aˆ m1 , bˆ1 , bˆ2 ,..., bˆm1وان كالا من a j , b j
يمثالن رتب األنموذج الخاصة بالقطاع  jإذ  ، j=1,2,…,m+1عمماً ب َن  mمعروفة مسبقاً ب َنها
عدد نقاط التغيير.

) ˆ : CL(eˆ تمثل التشفير الطولي لمبواقي )(e

كل من ) ˆCL(
)…(3

(المشروط باألنموذج المالئم ˆ

.

و ) ˆ CL(eˆ ممثالن بالمعادلتيه اآلتيتيه ,انظر(الشرابي)2017 ,

m1
a j  bj  2


CL(ˆ )  log 2 (m)  (m  1) log 2 (n)   log 2 (a j )  log 2 (b j ) 
log 2 (n j )
2
j 1 


m1 n
 j

1
1
CL(eˆ ˆ )    log 2 (2)  log 2 Vˆ j  y Tj Vˆ j y j 
2
2
j 1  2


)…(4

وبتعويض قيمة ) ˆ CL(و ) ˆ CL(eˆ بالمعادلة ( 1نحصل عمى
m 1
a j  bj 1


CL( y )  log 2 (m)  (m  1) log 2 (n)   log 2 (a j )  log 2 (b j ) 
log 2 (n j ) 
2
j 1 

m 1 n
 j

1
1
)…(5
   log 2 (2 )  log 2 Vˆ j  y Tj Vˆ j y j 
2
2
2
j 1 


وب ستخدام

التقريب

القياسي

لالمكان

،

أي

بمعنى

تقريب

المقدار

)   2 log 2 (likelihood )  n j log 2 (ˆ 2jإذ أن )  (ˆ 2jهي القيمة المقدرة لت )  ( 2jالخاصة بالقطاع
( jفان مبدأ  MDLيعرف بالمعادلة اآلتية:
)MDL(m, k1 , k 2 ,..., k m , a1 , a 2 ,..., a m1 , b1 , b2 ,..., bm1 )  log 2 (m)  (m  1) log 2 (n
m 1
a j  bj 1

 m1  n j

  log 2 (a j )  log 2 (b j ) 
)log 2 (n j )    log 2 (2ˆ 2j ) …(6
2
j 1 
 j 1  2


( )5تفاصيل تطبيق الخوارزمية الجينية لمسألة التقطيع-:
Specification Implementation GA to the segmentation problem
تم توظيف الخوارزمية الجينية في ايجاد عدد ومواقع نقاط التغيير ،ورتب النماذج ضمن القطاعات
في النظم الحركية الخطية  ،وذلك من خالل استناد الخوارزمية الجينية عمى مبدأ  MDLالتي

ستكون من خالل الخطوات اآلتية:

الخطوة اةولى :الترميز إذ سيتم ترميز المعمومات  m, k1 ,..., k m , a1 ,..., am1 , b1 ,..., bm1 في متجه

يدعى بالكروموسوم  ،إذ تدعى المكونات الموجودة داخل الكروموسوم بالجينات ،إذ إِن  mتمثل

عدد نقاط التغيير ،و(  ) k1 ,..., kmتمثل مواقع نقاط التغيير ،و(  a1 ,..., am1 , b1 ,..., bm1تمثل رتب
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أنموذج  ARXالخاصة بكل قطاع تفاصيل اكثر عن عممية الترميز المعمومات المذكورة سابقاً
انظر (الشرابي . 2017 ،

الخطوة الثانية :تكوين المجتمع اةبتدائي الذي يحتوي عمى  Nمن الكروموسومات المولدة بشكل

عشوائي  ،ويتم تقييم كل كروموسوم من خالل إيجاد قيمة  MDLله  ،ثم يختار كروموسوم األب
بشكل عشوائي من هذد المجموعة من المجتمع عمى أساس الكروموسوم  ،الذي يمتمك أَقل قيمة

لمبدأ  ، MDLويتم تكوين النسل بتطبيق عممية العبور أو التغير ،تفاصيل اكثر عن عممية تكوين
النسل انظر (الشرابي . 2017 ،

الخطوة الثالثة :تعاد العممية لتوليد أجيال جديدة إذ ستستمر الخوارزمية الوراثية حتى يقترب المعيار

من القيمة المثمى  ،ولكي يتم الوصول إلى الحل األمثل تم تطبيق أنموذج الجزيرة (Island
) Modelانظر (الشرابي  . 2017 ،كذلك تم افتراض قيود كحد أعمى وهي  a0 ,b0 لمرتب

 a j , b j الخاصتين ب نموذج  ARXضمن كل قطعة .ولتقدير األنموذج بشكل جيد جرى وضع
شرط هو أَن كل قطعة يجب أن تحتوي عمى عدد ٍ
كاف من المشاهدات لكي يتم تقدير األنموذج لها

بشكل صحيح  ،وسمي هذا الشرط بالمدى األدنى ) (Minimum Spanالذي يرمز له )*(، sp
ويضعه المستخدم وفقاً لممس لة المعطاة ( . Richard et. al. ,2008ويعتمد عدد المشاهدات

داخل القطعة ( )jعمى الرتب  a j , b j إذ يكونان بشكل دالة متزايدة  a j  b j التي يتم تمثيمها بت
) . sp(a j  b j
الخطوة الرابعة :تكرار الخوارزمية لعدد من التك اررات  numbiterالذي يتم عمى أساسه تحديد عدد
نقاط التغيير ضمن النظام  ،وذلك من خالل حساب النسب المئوية لعدد القطوعات.

( )6تجارب المحاكاةSimulation Experiments :

لقد تم تطبيق الخوارزمية الجينية إليجاد عدد ومواقع نقاط التغيير  ،والرتب الخاصة بنماذج كل

قطاع عمى بيانات مولدة وفق النماذج اآلتية:

أوةً :التطبيق عمى بيانات مولدة وفق األنموذج  L1بعدد بيانات ) (500مشاهدة  .وبنقطة تغيير

واحدة .فقد تم توليد أنموذج ) ARX(1,2,1لبيانات القطاع (القسم األول وأنموذج )ARX(1,2,1
لبيانات القطاع الثاني .والصيغة العامة لألنموذج الذي تم توليد البيانات عمى أساسه موضح
بالمعادلة اآلتية:

1  t  300
301  t  500

if
if

0.6 yt 1  0.3ut 1  0.2ut 2  et
L1 : yt  
0.96 yt 1  0.4ut 1  0.5ut 2  et

إن المدخالت  u tهي عبارة عن إشارة عشوائية ( (Random Signalمولدة من التوزيع

الطبيعي القياسي ) . N(0,1وهناك أنواع مختمفة من إشا ارت اإلدخال اعتمدنا في دراستنا عمى نوع
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المسماة  Random Gaussian Signal( rgsلمتجهيز بالمدخالت .أما التشويش  etفقد تم
توليدد من التوزيع الطبيعي القياسي ) ، N(0,1واستخدمت الدالة  randnلمتوليد من التوزيع

الطبيعي القياسي ) .N(0,1لتنفيذ الخوارزمية الوراثية إليجاد عدد ومواقع نقاط التغيير وكذلك
النماذج الخاصة بكل قطاع بعد تقطيع النظام عند مواقع نقاط التغيير يجب تحديد بعض

اةحتماةت  ،ومن هذد اةحتماةت التي تم وضعها لمبيانات مولدة وفق األنموذج  L1موضحة

بالنقاط اآلتية:

 -1عدد السكان اةبتدائي  N=200عدد الجزر  NI=40وعدد األجيال .MI=5
 -2الحد األعمى لمرتب هو ) (b0  3و )(a0  3

 -3قيد المدى األدنى ) . sp(a j  b j )  100  50(a j  b j
 -4احتمال الموقع ( )jمن السمسمة يؤخذ كنقطة تغيير  B  sp(0) / n  100 / 500  0.2

 -5احتمالية أجراء عممية العبور .  c  (n  sp(0)) / n  (500  100) / 500  0.8
 -6احتمالية أجراء عممية التغير . 1   c  0.2

 -7معيار توقف الخوارزمية الوراثية عدد الهجرات الكمية .MM=50
 -8عدد تك اررات الخوارزمية الوراثية .numbiter=100

الجدول اآلتي يوضح بعض نتائج تطبيق الخوارزمية الوراثية عمى البيانات المولدة بحجم (500

مشاهدة  ،وبقطع واحد عند الزمن (. k=300

الجدول ( :)1يوضح نتائج الخوارزمية الجينية لسمسمتي المدخالت والمخرجات المولدتين وفق
األنموذج  L1البالغ عددهما  500مشاهدة.
عدد نقاط التغيير

النسب المئوية %

عدد القطاعات
قطاع واحد

0

16%

قطاعان

1

84%

قطاعات ثالثة

2

0%

اكثر من ثالثة قطاعات

>2

0%

المجموع

100%

نستنتج من خالل مالحظة الجدول في أعالد احتواء النظام عمى نقطة تغيير واحدة  ،ألنه يمتمك
أعمى نسبة مئوية وهي  .84%والشكل ( 1يوضح مواقع نقطة التغيير التي تم الحصول عميها من
خالل تطبيق الخوارزمية الجينية.
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الشكل ( 1مواقع نقطة التغيير لمبيانات المولدة وفق األنموذج  L1بحجم ( )500مشاهدة.

بمالحظة الشكل في أعالد نجد ب َنه تم ظهور نقطة التغيير عند الموقع ( 300بنسبة 70%

من النسبة  84%المقابمة لظهور نقطة تغيير واحدة في النظام  ،وهي مطابقة لموقع نقطة التغيير
التي تم توليد البيانات منها .وبذلك نستنتج ب َن النظام الذي تم توليدد وفق األنموذج  L1هو نظام
غير مستقر ويحتوي عمى نقطة تغيير واحدة وهي عند الزمن ( 300والنماذج التي تم الحصول

عميها ضمن كل قطاع هي :بالنسبة لمقطاع األول فِإنه تم الحصول عمى األنموذج )ARX(1,1,1

ألنه ظهر بنسبة  47%من  ، 70%وهي أعمى نسبة  .أما بالنسبة لمقطاع الثاني تم الحصول
عمى األنموذج ) ARX(1,2,1ألنه ظهر بنسبة  36%من  70%وهي أعمى نسبة .نالحظ ب َنه تم
الحصول في القطاع الثاني عمى أنموذج مطابق لألنموذج الذي تم توليد البيانات منه  ،وهذد نتيجة

جيدة وتعطي الدعم األكبر ةستخدام الخوارزمية الجينية إليجاد عدد ومواقع نقاط التغيير والرتب

الخاصة بكل قطاع.

ثانياً :التطبيق عمى بيانات مولدة وفق األنموذج  L2بعدد بيانات ) (1000مشاهدة وبنقطتي

التغيير .فقد تم توليد أنموذج ) ARX(2,2,1لبيانات القطاع (القسم

األول و أنموذج

) ARX(1,2,1لبيانات القطاع الثاني أما القطاع الثالث فقد تم توليد أنموذج ) ARX(2,2,1له
والصيغة العامة لألنموذج هي :
1  t  400

if

401  t  700

if

701  t  1000

if

0.2 yt 1  0.4 yt 2  0.2ut 1  0.3ut 2  et

L2 : yt  0.96 yt 1  0.4ut 1  0.5ut 2  et
0.2 y  0.4 y  0.2u  0.3u  e
t 1
t 2
t 1
t 2
t


اةحتماةت التي تم وضعها لتطبيق الخوارزمية الجينية وفق هذد البيانات معظمها مشابهة

لالحتماةت التي تم وضعها عند التطبيق عمى بيانات المولدة وفق األنموذج  L1فقط تختمف في
النقاط اآلتية:
 -1قيد المدى األدنى ) . sp(a j  b j )  100  40(a j  b j
 -2احتمال الموقع ( jمن السمسمة يؤخذ كنقطة تغيير

 B  sp(0) / n  100 / 1000  0.10

 -3احتمالية إجراء عممية العبور .  c  (n  sp(0)) / n  (1000  100) / 1000  0.9
 -4احتمالية إجراء عممية التغير . 1   c  0.1
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الجدول اآلتي يوضح بعض نتائج تطبيق الخوارزمية الجينية عمى البيانات المولدة بحجم

( 1000مشاهدة وبقطتي تغيير  ،إذ القطع األول عند الزمن ( ، k=400والقطع الثاني عند
الزمن ( . k=700وتم تحديد عدد القطاعات ومواقع نقاط التغيير وكذلك النماذج الخاصة ضمن

كل قطاع وفق برنامج تمت كتابته باستخدام برنامج .matlab2015

الجدول ( :)2يوضح نتائج الخوارزمية الجينية لسمسمتي المدخالت والمخرجات المولدتين وفق
األنموذج  L2البالغ عددهما  1000مشاهدة.

عدد القطاعات

عدد نقاط التغيير

النسب المئوية %

قطاع واحد

0

0%

قطاعان

1

0%

ثالثة قطاعات

2

88%

أربعة قطاعات

3

12%

اكثر من أربعة قطاعات

>3

0%
100%

المجموع

نالحظ من خالل الجدول في أعالد النظام يحتوي عمى نقطتي تغيير ،ألنه يمتمك أَعمى نسبة

مئوية وهي  .88%والجدول اةتي يوضح مواقع نقطتي التغيير التي تم الحصول عميهما من نسبة
.88%
الجدول ( :)3يوضح مواقع نقطتي التغيير التي تم الحصول عميهما من خالل تنفيذ الخوارزمية
الجينية لمبيانات المولدة وفق األنموذج  L2البالغ عددهما  1000مشاهدة.

ت

مواقع نقطة التغيير االولى

مواقع نقطة التغيير الثانية

النسب المئوية %

1
2
3
4
5
6
7
8
9

347
348
360
373
377
400
400
401
403
المجموع

695
697
700
707
709
700
740
701
702

4%
1%
12%
1%
1%
59%
5%
4%
1%
88%

[]147

الوجلة العراقية للعلوم اإلحصائية (2018 )27

بمالحظة الجدول السابق نجد ب َنه تم ظهور نقطة التغيير األولى عند الموقع ( 400ونقطة

التغيير الثانية عند الموقع ( ، 700فقد ظهرت هاتان النقطتان بنسبة  59%من النسبة 88%
المقابمة لظهور نقطتي تغيير في النظام ونقطتي التغيير التي تم الحصول عميهما وهما مطابقتان

لنقطتي التغيير التي تم توليد البيانات منها  .وبذلك نستنتج ب َن النظام الذي تم توليدد وفق

األنموذج  L2هو نظام غير مستقر ويحتوي عمى نقطتي تغيير هما عند الزمن ( 400و(. 700

والجدول اةتي يوضح رتب النماذج الخاصة بالقطاعات الثالثة التي تم الحصول عميها من خالل
تطبيق الخوارزمية الجينية.

الجدول ( :)4يوضح إحصائية رتب النماذج الثالثة عند نقطتي التغيير  k=400و  k=700التي
تم الحصول عميهما من خالل تنفيذ الخوارزمية الجينية.

ت

نماذج القطاع
األول

النسب المئوية

نماذج القطاع

النسب المئوية

نماذج القطاع

النسب المئوية

1

)ARX (2,1,7

9%

)ARX (2,3,2

33%

)ARX (1,2,1

4%

2

)ARX (2,2,7

15%

)ARX (3,2,2

25%

)ARX (1,3,1

1%

3

)ARX (2,3,7

8%

)ARX (3,3,2

1%

)ARX (2,1,1

7%

4

)ARX (3,1,7

9%

)ARX (2,2,1

15%

5
6
7

)ARX (3,2,7
)ARX (3,3,7

13%
5%

)ARX (2,3,1
)ARX (3,1,1
)ARX (3,2,1

10%
4%
14%

)ARX (3,3,1

4%
59%

%

الثاني

%

8
المجموع

59%

نالحظ من خالل الجدول في أعالد أ َّ
َن األنموذج

59%

الثالث

%

) ARX(2,2,7الخاص بالقطاع األول

واألنموذج ) ARX(2,3,2الخاص بالقطاع الثاني وكذلك األنموذج ) ARX(2,2,1الخاص
بالقطاع الثالث يمتمكان أعمى نسب  ،لذلك تم اعتمادها كنماذج مالئمة لمقطاعات الثالثة التي

تفصمهما نقطتا التغيير ( k=400و ( . k=700ونالحظ ب َن األنموذج الخاص بالقطاع الثالث
مطابق لألنموذج الذي تم توليد البيانات منه.
ٌ
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( )7االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:
تمكنا من الوصول إلى النتائج الحقيقية ،فقد تم الحصول عمى عدد نقاط التغيير نفسها التي تم
ّ -1
توليد البيانات عمى أساسها.

 -2حينما تم توظيف مبدأ  MDLمع الخوارزمية الوراثية تمكنا من الحصول عمى نتائج جيدة فقد
تم الحصول عمى مواقع وعدد نقاط التغيير مطابقة لمواقع وعدد نقاط التغيير لمبيانات المولدة.

 -3أَمكن الحصول عمى نماذج بعممية األنموذج األصمي نفسه التي ولدت منه البيانات وبرتب

قريبة جداً من رتب األنموذج األصمي باستثناء الجزء األخير من البيانات فقد قدم أنموذجاً
مطابقاً تماما لألنموذج األصمي الذي ولدت منه البيانات.

التوصيات:
عمى ضوء اةستنتاجات التي تم الحصول عميها نوصي بما ي تي:

 -1تطبيق عممية التقطيع عمى النماذج الحركية التصادفية الخطية متعددة المدخالت ومتعددة
المخرجات  ،والبحث في إمكانية التوصل إلى نتائج جيدة.

 -2استخدام تقنية الشبكات العصبية والمنطق المضبب في عممية تشخيص النظم الحركية
الخطية غير المستقرة بتوظيف أُسموب التقطيع وصوةً لتشخيص األنموذج األَفضل الذي
يمثل البيانات قيد البحث .

 -3من خالل النتائج التي حققت عند استخدام مبدأ  MDLمع الخوارزمية الجينية يوصي
الباحث باستخدام مبدأ  MDLمع نماذج أُخرى غير أُنموذج .ARX
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