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{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}
صدق اهلل العظيم
[اجملادلة]11 :

I

إهداء
 إىل معلم البشرية ومنبع العلم ,إىل من أنار الدرب للعامل أمجع ,نبينا حممد صلي اهلل عليه وسلم.
 إىل اليد الطاهرة اليت أزالت من أمامنا أشواك الطريق ورمست لنا املستقبل خبطوطٍ من األمل
والثقة ,إىل من كافح وعانى وأمدنا بالقوة والعزمية ,أبي الغايل حفظه اهلل.
 إىل القلب احلنون املعطاء ,يا من حرمتِ نفسكِ من أبسط األشياء ألجلى وألجل إخوتي ,يا من
علقتِ الصربَ وأفنيتَ جسدكِ وعمركِ كي نصل وها قد وصلنا ,أمي احلبيبة.
 إىل الروح اليت سكنت روحي وحتملت املتاعب من أجلي إىل رفيقة دربي ,زوجيت احلبيبة.
 إىل مهجة فؤادي وزينة حياتي إىل أعز ما أملك يف الوجود ,أبنائي إهلام وعبيدة.

 إىل عزوتي وسندي بعد اهلل إىل من شاركوني أمجل أيام حياتي ,إخوتي و أخواتي .
 إىل أعمامي وأخوايل وأقاربي وأهل زوجيت الكرام.
 إىل من هانت من أجله األنفس ,وطين احلبيب فلسطني.
 إىل من هم أكرم منا مجيعا ,شهداءنا األبرار.
 إىل من أفنوا زهرة شباهبم خلف القضبان لنحيا بكرامة ,أسرانا البواسل.
 اليهم مجيعاً أهدي مثرة جهدي داعياً اهلل سبحانه وتعاىل أن ينفعنا به يف الدنيا واألخرة.

II

شكر وتقدير
محداً ملن أنزل أحسن احلديث كتاباً ,وصالةً وسالماً على من أذن له الرمحن وقال صوابا ,اللهم أعطنا
حسن اإلفادة وعظيم اإلجادة واجعلنا من أهل السعادة وتأذن علينا بالفضل والزيادة ,والصالة والسالم على خامت
األنبياء سيدنا حممد عليه أفضل الصالة و التسليم ،أما بعد...
﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عليَّ وعلى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي
تُبْتُ اليكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِنيَ ﴾ ] األحقاف[15 :
احلمد هلل سبحانه وتعاىل جل يف عاله ,على ما وفقين اليه من إمتام هذه الرسالة ,وانطالقاً من مبدأ التقدير
واالعرتاف باجلميل أتقدم بأمسى آيات الشُكر والعرفان لكل من ساهم يف خروج هذا العمل املتواضع على صُورته
احلالية وأخُص بالشكر أستاذي ومشريف الدكتور /شادي التلباني ،الذي مل يتوانَ جبهده وعلمه وتوجيهاته فكان يل
نِعم املرشد واملوجه ,فجزاه اهلل عين خري اجلزاء.
كما أتقدم بالشكر لعضوي جلنة املناقشة :األستاذ الدكتور /رائد صاحلة ,والدكتور /مؤمن احلنجوري ،على ما
قدماه من نصائح وتوجيهات إلخراج هذا العمل يف أفضل صورة ,كما أقدم شكري لعضوي هيئة التدريس يف قسم
اإلحصاء األستاذ الدكتور /حممود عكاشة ,واألستاذ الدكتور /عبداهلل اهلبيل.
والشكر موصولٌ لألصدقاء وزمالء الدراسة الذين جسدوا روح التعاون ،ومل يبخلوا علىّ بالنصيحة.
وأخرياً أشكر كل من قدم يل العون والنصيحة والتشجيع
وكذلك من متنى يل التوفيق.

الباحث

III

املخلص
تناولت هذه الدراسة استخدام نماذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية
) ARFIMA(p,d,qوأسلوب الشبكات العصبية االصطناعية  ,ANNللتنبؤ بأسعار البترول الخام
باالعتماد على بيانات السلسلة الزمنية اليومية في والية تكساس األمريكية ألسعار البترول الخام للفترة
الزمنية من  30\9\2013إلى .9\3\2018
ومن خالل تطبيق أسلوب االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية تم اقتراح
عدد من نماذج  ARFIMAوتمت المفاضلة بينها باستخدام معياري التقييم  AIC,BICوتم اختيار
نموذج ) ARFIMA(1,0.375,1بناء على أقل قيم للمعيارين السابقين ,بينما عند استخدام أسلوب
الشبكات العصبية االصطناعية  ANNتبين أن النموذج ) MLP(2-25-1هو األفضل والحاصل
على أقل القيم لمعياري التقييم  RMSE ,MAEمن بين نماذج الشبكات العصبية المقترحة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن نموذج الشبكات العصبية االصطناعية ) MLP(2-25-1لديه
قدرة أكبر في التنبؤ مقارن ًة بنموذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية
) ARFIMA(1,0.375,1المتالكه أقل قيم لمقاييس دقة التنبؤ  ,RMSE ,MAEوبذلك يكون هو
النموذج األكفأ في القدرة على التنبؤ المستقبلي بأسعار البترول الخام اليومية.

IV

Abstract
This study addressed the use of Auto Regressive Fractionally
Integrated Moving Average models ARFIMA(p,d,q) and Artificial Neural
Networks (ANN) to predict the prices of crude oil based on the data of the
daily time series for crude oil at the American State of Texas from 30th of
Sep, 2013 to 9th Mar, 2018.

Through applying Auto Regressive Fractionally Integrated Moving
Average models, As a groub of ARFIMA samples are suggested and
compared among them by AIC, BIC and selected the sample of
ARFIMA(1,0.375,1) according to the lowest previous standards whereas
using Artificial Neural Networks (ANN) shows that MLP(2-25-1) is the best
and the lowest values RMSE, MAE from the suggested Artificial Neural
Networks.

The study outcomes show that MLP(2-25-1) Artificial Neural
Networks are better in prediction in comparison with Auto Regressive
Fractionally Integrated Moving Average models ARFIMA(1,0.375,1)
because of having less accurate prediction value RMSE, MAE.
V

قائمة المختصرات
AR
MA
ARMA
ARIMA
ARFIMA
ANN
ACF
PACF
DF
ADF
PP
SSE
MSE
TSSE
RMSE
MAE
AIC

Auto Regressive
االنحدار الذاتي
Moving Average
المتوسطات المتحركة
Auto Regressive Moving Average
االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة
Auto Regressive Integrated Moving Average
االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية
Auto Regressive Fractionally Integrated Moving Average
االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية
Artificial Neural Networks
الشبكات العصبية االصطناعية
Auto Correlation Function
دالة االرتباط الذاتي
Partial Auto Correlation Function
دالة االرتباط الذاتي الجزئي
Dickey-Fuller
اختبار ديكي – فوالر
Augmented Dickey-Fuller
اختبار ديكي – فوالر الموسع
Phillips and Perron
اختبار فيليب وبيرون
Sum of Squares Error
مجموع مربعات الخطأ
Mean Squared Error
متوسط مربعات الخطأ
Total Sum of Squares Error
المجموع الكلي لمربعات الخطأ
Root of Mean Squared Error
جذر متوسط مربعات األخطاء
Mean Absolute Error
متوسط الخطأ المطلق
Akaike Information Criterion
معيار معلومات أكاكي
VI

BIC
MLP
MSW
GARCH
MODWT
ECM
ANFIS
FNN
MLM
BP
LB

Bayesian Information Criterion
معيار المعلومات البيزي
Multilayer Perceptron
شبكة البيرسبترون متعدد الطبقات
Markov Switching
االنظمة المتغيرة الماركوفية
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic
االنحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس األخطاء المعمم
Maximal Overlap Discrete Wavelet Tranform
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Feedforward Neural Network
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XIII

الفصل األول
مدخل الدراسة

1

1.1

مقدمة
ي عد البترول الخام أحد أهم مصادر الطاقة في العالم ,ويشكل سلعة استراتيجية دولية تتضمن

قيمة اقتصادية عالية ,وتأتي أهمية البترول الخام من الوفرة النسبية وتركيزه للطاقة ,وتخضع السوق
العالمية للنفط إلى مجموعة من التطورات المهمة قادت إلى حدوث اختالف كبير في ميزان العرض
والطلب ,حيث إن السوق البترولية ذات طبيعة خاصة تأخذ خصوصية من تداخل العوامل
االقتصادية مع العوامل السياسية ,والتي تتفاوت أهميتها ودرجة تأثيرها على أسعار البترول الخام في
السوق ,هذا ما جعل األسوق البترولية تشغل العالم فالكل يراقب ويتابع ما يدور بها الحتالل البترول
المرتبة األولى ضمن مصادر الطاقة (خليفي.)2017 ,
يعد التنبؤ بالسلوك المستقبلي للسالسل الزمنية من الموضوعات المفيدة في العلوم اإلحصائية,
وذلك للحاجة اليه في مجاالت الحياة جميعًا ,إذ إن التطور الحديث في العلوم كافة لن يتوقف بمجرد
عرض المشكالت ودراسة الظواهر وتشخيص أسبابها واستنتاج النتائج بطريقة سطحية ,بل أصبحت
الدراسات الحديثة تعتمد على العديد من التداخالت بين العلوم المختلفة وتوظيف تلك التداخالت في
طريقة تحليل المشاكل ومعالجتها وايجاد طرائق جديدة في التنبؤ ,وذلك للحصول على نتائج تنبؤ
مستقبلية تكون أقرب ما يمكن إلى القيم الحقيقية في الظاهرة المدروسة (.)Gilgen, 2006
ومن أهم النماذج الحديثة المستخدمة في تحليل السالسل الزمنية ,ما يعرف بنموذج االنحدار
الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية  ,ARFIMAوهي نماذج تم تطويرها من طرف كل
من ) Granger and Joyeux (1980و ) Hosking (1981وتعتبر امتداداً لنموذج االنحدار
الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية ( ,)ARIMAوتتمثل أهميتها في أنها تسمح بنمذجة
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التصرفات القصيرة األجل للسلسلة الزمنية من خالل معلمات االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة,
والتصرفات الطويلة األجل من خالل معلمات التكامل الكسري ).(Lardic and Mignon, 1999
يعد التنبؤ باستخدام الشبكات العصبية من الوسائل الحديثة في مجال التنبؤ ,حيث القت
اهتمامًا واسعاً في مجاالت متعددة منه التنبؤ بأسعار العمالت والموارد المائية وأحوال الطقس,
واستخدامها بشكل واسع كونها ال تحتاج لشروط صارمة ودقيقة لغرض التنبؤ ,كما أنه يمكن تفسير
سلوك البيانات غير الخطي (طه ,) 2006 ,إذ تملك الشبكات العصبية خاصية تعامل مع أي نموذج
"سلسلة" من خالل تعلم الشبكة ذاتيًا على ذلك (الناصر والعبيدي ,)2003 ,ففي هذه الدراسة ستتم
المقارنة بين أسلوبي  ARFIMAو .ANN
 1.2مشكلة الدراسة
إن دراسة أسعار البترول من أكثر الدراسات تعقيداً نظ اًر للمتغيرات الديناميكية الضخمة التي
تحيط بهذه السلعة االستراتيجية ,فباإلضافة إلى القوانين االقتصادية التي تتحكم في أسعارها كقانون
العرض والطلب نجد متغيرات أخرى أكثر تحكمًا في أسعارها وهي الظروف السياسية ,جعلت من
دراسة أسعار البترول وامكانية التنبؤ بها من الدراسات الصعبة جدًا (ساهد ومكيديش ,)2014 ,لذلك
تتبلور مشكلة الدراسة في تحديد النموذج المناسب للتنبؤ بأسعار البترول الخام من خالل المقارنة من

بين نموذجي  ARFIMAو  ,ANNفعدم وجود نموذج إحصائي مناسب للتنبؤ الدقيق بأسعار
البترول المستقبلية ينعكس بدوره على رسم السياسات المالية واالقتصادية في المستقبل ,مما يكون له
آثار سلبية على عملية التخطيط بشكل عام ,حيث إن هناك العديد من األساليب اإلحصائية التي
يمكن من خاللها بناء نماذج للتنبؤ وبالتالي فإن مشكلة الدراسة تتمحور في التساؤل الرئيس التالي:
ما هو النموذج األمثل من بين نماذج  ARFIMAو  ANNللتنبؤ بأسعار البترول الخام مستقبالً ؟
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1.2

أهداف الدراسة

نظ ًار لألهمية البالغة التي تكتسبها أسعار البترول في تحقيق برامج التنمية االقتصادية بالنسبة
لجميع الدول سواء المصدرة أو المستوردة خاص ًة التي يعتمد اقتصادها على أسعار هذه السلعة
االستراتيجية لذلك تهدف هذه الدراسة إلى اآلتي:
 -1مقارنة بين أسلوب  ARFIMAوأسلوب الشبكات العصبية االصطناعية ANN

للتعرف على األسلوب اإلحصائي األفضل في الحصول على دقة عالية في التنبؤات.
ال.
 -2تحديد النموذج اإلحصائي األمثل للتنبؤ باألسعار الشهرية للنفط الخام مستقب ً
1.2

أهمية الدراسة

تنقسم أهمية الدراسة إلى قسمين:
1.2.1

األهمية التطبيقية:
تتركز األهمية التطبيقية لهذه الدراسة في أنها توجه متخذي ومنفذي القرار إلى اتخاذ الق اررات

الصحيحة خالل الفترة الزمنية للظاهرة محل الدراسة.
1.2.2

األهمية اإلحصائية:
تستخدم الدراسة أسلوبين هما  ARFIMAو  ANNلمعرفة النموذج األمثل واألنسب في

ال ,نظ ًار ألهمية
عملية التنبؤ ,حيث تتمثل األهمية اإلحصائية في إيجاد النموذج األمثل للتنبؤ مستقب ً
األسلوبين في التنبؤ.
1.2

مصدر البيانات
تم الحصول على بيانات الدراسة الخاصة بأسعار البترول الخام خالل الفترة الزمنية من

 30\9\2013حتى  9\3\2018من الرابط التالي:
https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm
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الدراسات السابقة

1.2

لقد تعددت الدراسات السابقة الت ي تناولت الموضوع محل الدراسة ,المتمثلة في الدراسات
العربية واألخرى األجنبية نذكر منها:
1.2.1

الدراسات العربية

 دراسة (هشام و مريم)2012 ,
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة سيرورة أسعار البترول العالمية للفترة  2\1\1986إلى غاية
ال من نموذج  ARFIMAللذاكرة الطويلة ونموذج
 17\10\2016وذلك لبيانات يومية باستعمال ك ً
األنظمة المتغيرة الماركوفية  MSWللمقاربات الالخطية ,وقد دلت النتائج على وجود ذاكرة طويلة
لسلسلة أسعار البترول العالمية خالل فترة الدراسة ,كما بينت النتائج أن النموذج الالخطي األمثل
لدراسة سيرورة السلسلة هو ).MS- ARFIMA(2,3,0.17,1


دراسة (مدوري و مكيديش)2012 ,
هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة نماذج التنبؤ المتمثلة في نماذج الذاكرة الطويلة ARFIMA

ونماذج الشبكات العصبية االصطناعية  ANNبسعر صرف الدينار الجزائري مقابل العمالت
األجنبية الرئيسة لسوق الصرف ,الدوالر األمريكي ,اليورو ,والجنيه االسترليني ,باالعتماد على قاعدة
بيانات شهرية للفترة ما بين  31\12\2014 - 1\1\2000للتنبؤ بقيمه المستقبلية ل ـ  12شهر من سنة
 ,2015وتوصلت الدراسة إلى أن نموذج الشبكات العصبية االصطناعية  ANNلديه قدرة أكبر
على التنبؤ مقارنةً بنموذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة ذات التفاضل الكسري
 ARFIMAبالنسبة لسعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر األمريكي ومقابل اليورو ,أما
بالنسبة لسعر صرف الدينار الجزائري مقابل الجنيه االسترليني فنموذج االنحدار الذاتي والمتوسطات
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المتحركة ذات التفاضل الكسري  ARFIMAهو الذي كان أكفأ من نموذج الشبكات العصبية
االصطناعية .ANN
 دراسة (سهام و على)2012 ,
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة الشبكات العصبية االصطناعية في التنبؤ
باعتبارها أسلوب من أساليب المراجعة التح ليلية الحديثة ألداء عملية التدقيق ,من أجل ذلك جاءت
هذه الورقة البحثية كمحاولة ل تطبيق تكنولوجيا حديثة ألداء نموذج يعرفنا على مؤشرات التحقيق التي
تولدها المراجعة التحليلية ,من خالل تطبيق نموذج الشبكات للتنبؤ بحجم المبيعات وتحديد
االنحرافات الموجودة فيها ,حيث قمنا باستخدام البيانات الشهرية خالل  5سنوات لمركب تكرير الملح
لوالية بسكرة الجزائرية خالل الفترة ( ) 2014 - 2010بينت النتائج أن أغلب الباحثون أشاروا أن
الشبكات العصبية االصطناعية تملك إمكانية لتحسين المراجعة التحليلية حيث إن تطبيقها كأداء
مفيدة لتحديد األنماط التي يمكن أن تشير إلى تحقيقات محتملة من البيانات المالية غير
للتنبؤ يبدو
ً
المدققة للمؤسسة خالل السنة الحالية.
 دراسة (فاطيمة و بن شهرة)2012 ,
هدفت هذه الدراسة في محاولة تطبيق أسلوب السالسل الزمنية من خالل تقنية الشبكات
العصبية االصطناعية في التنبؤ بحجم المبيعات في مؤسسة سونلغاز بشلف\ الجزائر ,وقد أجريت
هذه الدراسة على البيانات الشهرية لمبيعات الكهرباء بالكيلو واط خالل الفترة الزمنية من يناير 2006
إلى ديسمبر  , 2012حيث تم بناء نماذج الشبكات العصبية باستخدام شبكة البيرسبترون متعدد
الطبقات ( ) MLPوالذي تكونت بنيته المعمارية من ثالث طبقات (طبقة مدخالت" ,"2طبقة
خفية" ,"3طبقة مخرجات" ,)" 1واستخدمت الدالة اللوجستية كدالة تحفيز في الطبقة الخفية وفي طبقة
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المخرجات واستخدم لتدريب هذه الشبكات خوارزمية االنتشار السريع ,وقد بينت نتائج الدراسة أن
الشبكة الناتجة جيدة وأعطت تنبؤات دقيقة وقريبة من الواقع من الفترة  1يناير إلى غاية  31ديسمبر
.2013
 دراسة (ساهد و مكيديش)2012 ,
تناولت هذه الدراسة استخدام نماذج الذاكرة الطويلة  ARFIMAللتنبؤ بأسعار البترول ,ونظ ًار
لألهمية البالغة التي تكتسبها أسعار البترول في تحقيق برامج التنمية االقتصادية بالنسبة لجميع الدول
سواء المصدرة أو المستوردة ,وحيث إن البترول يعتبر محرك لالقتصاد الجزائري ,جاءت أهمية هذه
الدراسة من خالل نمذجة أسعار البترول باستخدام نماذج ذات الذاكرة الطويلة ( )ARFIMAللتنبؤ
ابتداء من يناير إلى غاية ديسمبر  ,2014وقد كان
شهر القادمة
ًا
بأسعار البترول خالل الـ ـ ـ 12
ً
نموذج ) ARFIMA(1,0.465,0مالئماً لتمثيل السلسلة الزمنية وكذلك للتنبؤ بأسعار البترول.
 دراسة (الصوص)2012 ,
تناولت الدراسة استخدام أسلوب نموذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية
الكسرية ) ARFIMA(p,d,qلتحليل بيانات السلسلة الزمنية لمؤشر أسعار األغذية األساسية
( )FPIذات الذاكرة الطويلة ,وتشير النتائج اإلحصائية أن النموذج المالئم لتمثيل بيانات سلسلة
( )FPIهو ) ,ARFIMA(2,0.418,2بقيمة فروق كسرية ( ,)d=0.418قد نجح في تجاوز كل
الفحوص واالختبارات التشخيصية الالزمة للفروض اإلحصائية ,وكذلك تفوقه على نموذج
) ,ARIMA(2,1,2وباالعتماد على النموذج ) ARFIMA(2,0.418,2في التنبؤ بالقيم المستقبلية
لسلسلة ( ,)FPIفقد أشارت التنبؤات إلى ارتفاع طفيف لمؤشر أسعار األغذية األساسية ( )FPIفي
الفترة الزمنية موضع الدراسة والمتمثلة من يونيو 2014/حتى ديسمبر.2014/
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 دراسة (أمينة)2012 ,
هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة نماذج التنبؤ الخطية وغير الخطية بقصد التنبؤ بمؤشر سوق
دبي المالي ,وذلك باالعتماد على قاعدة بيانات يومية للفترة من ,30\1\2014 - 22\2\2006
وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن نموذج الشبكات العصبية االصطناعية  ANNلديه قدرة أكبر
على التنبؤ مقارنة بنموذج االنحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس األخطاء المعمم .GARCH
 دراسة (زريقة)2002 ,
هدفت هذه الدراسة إلى إنشاء طريقة متطورة للتنبؤ بمقدار الطلب على الطاقة الكهربائية في
المحافظات أو في غيرها من المنشآت واألماكن ,وذلك باستخدام الشبكة العصبونية ذات االنتشار
العكسي للخطأ ,وقد ا ستخدمت في البحث معطيات خدمة مراقبة استهالك الطاقة الكهربائية لشركة
الكهرباء في محافظة السويداء السورية ,مدة  38أسبوعاً من أجل تدريب (تعليم) الشبكة العصبونية.
يظهر البحث بشكل منظور كيفية تغير منحنى استهالك الطاقة خالل  24ساعة ,وفي فترة
 9أشهر تقريبًا وعرض الذروة المسائية اليومية ,أظهرت نتائج البحث ومن خالل مقارنة القيم المتنبأ
بها بواسطة البرنامج المبني على الشبكة العصبونية (المتنبئ العصبوني) والقيم الحقيقية لالستهالك
بأن المتنبئ العصبوني الذي أنشئ في هذا البحث يعطي دقة كبيرة وكافية للتطبيقات العملية.
 دراسة (زكي)2008 ,
هدفت هذه الدراسة إلى استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية Artificial
 Neural Networksفي تحليل سلسلة زمنية ذات سلوك أسي ,باالعتماد على بيانات تمثل
المخزون االستراتيجي لمحصول الحنطة في جمهورية مصر للسنوات  1961إلى  ,2002إذ
استخدمت خوارزمية لغرض التحليل والتنبؤ ,وأستخدم أسلوب التمهيد األسي الذي تمت مقارنته مع
8

أسلوب الشبكات العصبية في التنبؤ للقيم المستقبلية ,وأتبت أسلوب الشبكات العصبية كفاءته في
التحليل والتنبؤ وأعطى أقل قيمة لمتوسط مربعات الخطأ .MSE
1.2.2

الدراسات األجنبية:

 دراسة ()Rathod et al., 2017a
هدفت هذه الدراسة إلى استخدام نموذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية
( )ARFIMAونموذج الشبكة العصبية االصطناعية للتنبؤ بأسعار الخردل ,بافتراض خطية
ال نموذج ,فهناك العديد من السالسل الزمنية غير خطية فإن نماذج  ARFIMAليست دائماً مرضية
ال لنموذج السلسة الزمنية
وتشير أدبيات البحوث في التنبؤ مع  ANNويمكن أن يكون بدي ً
الكالسيكية إال أنه اقترح الجمع بين النماذج الخطية وغير الخطية ليحسن التنبؤات ,حيث ثم الجمع
بين نماذج  ARFIMAوالشبكة العصبية االصطناعية للتنبؤ بأسعار الخردل ,وتبين أن المنهجية
المقترحة لها دقة تنبؤ أفضل مقارنةً مع نموذج  ARFIMAلوحده.
 دراسة ()Rathod et al., 2017b
تناولت هذه الدراسة نماذج ( ) ARFIMAفي التنبؤ بالسالسل الزمنية ذات الذاكرة الطويلة من
عدة عقود ,ومن أهم ما يميز هذه النماذج هو افتراض الخطية ,لذلك فهناك فرصة لتعزيز قدرة نماذج
 ARFIMAعلى التنبؤ من خالل الدمج مع نماذج أخرى غير خطية ,ومن هذا المنطق تهدف
الدراسة لتقدير معلمات نموذج  ARFIMAعن طريق الحد األقصى من التداخل المنفصل المتداخل
( )MODWTوالتنبؤ بالسالسل الزمنية ذات خاصية الذاكرة الطويلة وذلك عن طريق الدمج بين
 ARFIMA-MODWTو ANNللتنبؤ باألسعار الفورية للخردل ,وبينت الدراسة تفوق النموذج
الهجين المقترح على نموذج  ARFIMAمن حيث عدة مؤشرات القياس.
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 دراسة ))Omekara et al., 2016
هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح نموذج ( )ARFIMAواستخدامه في التنبؤ بنسبة السيولة
للبنوك التجارية في نيجيريا ,تم استخدام اختبار  (ADF( Dickey Fullالمعزز الختبار سكون
السلسلة ,وأظهرت رسمة االرتباط الذاتي بأن السلسة تتصف بخاصية الذاكرة الطويلة ,واستخدم
اختبار  Hurst exponentللتأكيد على وجود الذاكرة الطويلة ,تم استخدام طريقة التقدير Geweke
و  GPHلتقدير المعلمة  dمن نموذج  ,ARFIMAوعلى أساس أقل قيمة لمعيار  AICتم تحديد
أفضل نموذج ا
لكال من نماذج  ARFIMAو  ARIMAعلى التوالي ,وعندها تم تحديد النموذج
( ARFIMA(5,0.12,3و ) ,ARIMA(1,1,1وحسب أقل قيمة لمعيار التنبؤ RMSE
للنموذجين ,كان نموذج  ARFIMAهو األفضل.
 دراسة )) Bannor and Melkamu, 2016
تناولت الدراسة التنبؤ بأسعار الخردل بالجملة في منطقة  Sri Ganganagarمن والية
 Rajasthanالهندية وذلك باستخدام أسلوب ( )ARIMAونماذج ( )ARFIMAونموذج تصحيح
وبناء على أقل قيمة لمعياري  AICو ARFIMA(1/2,0.309,1) ,BIC
الخطأ (,)ECM
ً
كأفضل نموذج مناسب للتنبؤ بأسعار الخردل ,في حين تم اختيار ) ARIMA(1,1,1حسب نتيجة
متوسط النسبة المئوية للخطأ المطلق للنماذج )ARFIMA(2,0.449,1), ,ARIMA(1,1,1
 ECMعلى أساس التنبؤات من يناير  2005إلى يونيو  2015هي  %4.45و  % 4.90و
 %8.11على التوالي ,في حين أن متوسط النسبة المئوية للخطأ المطلق لـنفس النماذج على أساس
التنبؤات من يناير  2005إلى يونيو  2015هي  %6.79 , %6.60و  %7.35على التوالي ,وكان
أفضل نموذج مناسب للتنبؤ بأسعار الخردل بالجملة في منطقة  Sri Ganganagarمن والية
 Rajasthanهو نموذج ).ARIMA(1,1,1
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 دراسة ()Sarchami and Nekouei, 2013
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة العالقة بين نوع الصناعة ودقة التنبؤ بأسعار األسهم باستخدام
شبكة عصبية اصطناعية ,تم تصميم شبكة  Perceptronالعصبية متعددة الطبقات مع وجود
صناعيا و 7
مجاال
خوارزمية انتشار للخطأ إلى الخلف ودالة السيغمويد لـ  183شركة في 12
ً
ً
سنوات مالي ة مع مدخالت تتضمن متوسط سعر شهري ألوقية من الذهب ,وهو متوسط سعره الشهري
للنفط (على أساس على أوبك) ,ومتوسط معدل التضخم الشهري (سنة األساس  ,)2004ومتوسط
السعر الشهري للعملة األجنبية المرجعية (بالدوالر األمريكي) ,ومتوسط سعر الفائدة الشهري على
(حساب قصير األجل) ,وكان الناتج هو سعر أسهم شركات مختلفة.
 دراسة ((Karia et al., 2013
تناولت هذه الدراسة استخدام اثنين من أسالي ب الذكاء االصطناعي وهما الشبكات العصبية
االصطناعية  ANNونظام االستدالل الضبابي العصبي التكيفي  ,ANFISباالعتماد على بيانات
سلسلة زمنية تمتد من فترة يناير  2004حتى ديسمبر  2011لغرض التنبؤ بأسعار زيت النخيل,
عالوة على األسلوبين السابقين ,وأظهرت النتائج تفوق ANN
واستخدام أسلوب ARFIMA
ً
بالمقارنة نماذج  ANFIS ,ARFIMAفي التنبؤ بأسعار زيت النخيل.
 دراسة ))Aladag et al., 2012
هدفت هذا الدراسة إلى استخدام نموذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة المتكاملة
الكسرية ( )ARFIMAللتنبؤ بالسالسل الزمنية ذات الذاكرة الطويلة ,وهي تفترض خطية هذا
النموذج وبالتالي فإن نتائجها ليست دائماً مرضية ,لذلك لجأ الباحثان إلى الجمع بين النماذج
الخطية وغير الخطية مثل  ARIMAوالشبكات العصبية االصطناعية  ,ANNليكون وسيلة
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وبناء على ذلك تم اقتراح نموذج هجين يجمع بين  ARFIMAوالشبكات
فعالة لتحسين التنبؤات,
ً
العصبية أمامية التغذية ( )FNNلتحليل السالسل الزمنية ذات الذاكرة الطويلة وتم تطبيق هذا
األسلوب المختلط المقترح لبيانات السياحة في تركيا الذي يغلب عليه خاصية المدى الطويل,
ومن ثم تم مقارنة هذا األسلوب المختلط مع األساليب األخرى وتبين أن األسلوب المختلط المقترح
لديه أفضل دقة للتنبؤ.
 دراسة ))Mostafaei and Sakhabakhsh, 2011
تناولت هذه الدراسة تصميم نموذج للتنبؤ بأسعار نفط أوبك باستخدام نموذج االنحدار الذاتي
والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية ,حيث اختبر الباحثان أسلوب Detrended Fluctuation
) Analysis (DFAلدراسة الذاكرة طويلة المدى ) )Long Memoryلسلسلة أسعار البترول ألوبك
األسبوعية (خالل الفترة الزمنية  3يناير  1997حتى  11يونيو  ,)2010وقد أثبتت األدلة على وجود
ذاكرة قوية نسبيًا على المدى الطويل لهذه السلسلة .وقد تم اختيار نموذج ) ARFIMA(p,d,qالذي
يقدر تلقائيا باستخدام خوارزمية  Khandakar - Hyndmanلتحديد  pو  qوخوارزمية Haslett
و Rafteryلتقدير المعلمات بما في ذلك  ,dوكان أفضل نموذج هو )ARFIMA (2,0.34,3
الذي تم استخدامه للتنبؤ بأسعار البترول في أوبك حتى نهاية عام .2013
 دراسة ()Kurita, 2010
تناولت هذه الدراسة استخدام نموذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية
( )ARFIMAلبيانات السلسلة الزمنية الخاصة بمعدل البطالة في اليابان ,انطالقاً من طبيعة
السلسلة االقتصادية ,وتبين أن نموذج ) )ARFIMAهو النموذج األمثل ,وبذلك يعتبر مفيداً بشكل
كبير للتنبؤ بمعدل البطالة في اليابان.
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 دراسة ()Karemera and Kim, 2006
تناولت هذه الدراسة تقييم دقة التنبؤ لنماذج أسعار الصرف اإلسمية البديلة :حالة الذاكرة
طويلة المدى ,الستع ارض نموذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية
( )ARFIMAألسعار الصرف اإلسمية ومقارنة قدرتها على التنبؤ مع النماذج الهيكلية النقدية
ونموذج السير العشوائي ,حيث تم استخدام البيانات الشهرية لـ (كندا ,فرنسا ,ألمانيا ,إيطاليا ,اليابان,
والمملكة المتحدة) في الفترة من أبريل  1973وحتى ديسمبر.1998
وقد أوضحت الدراسة وجود ذاكرة طويلة المدى في أسعار الصرف اإلسمية في خمسة من
الست عمالت التي تم دراستها ,وتم التقدير باستخدام طريقة اإلمكان األكبر الدقيقة ل ـ
( )Sowell,1992aلدقة التنبؤ بين نموذج الذاكرة الطويلة مع كل من نموذج السير العشوائي
والنماذج النقدية ,وذلك باستخدام االختبارات اإلحصائية التي وضعت من قبل كل من:
() )Harvey et al., (1997لصالح نموذج  )Long memory) ARFIMAحيث كان أكثر
كفاءة من
كفاءة من نموذج السير العشوائي في التوقعات بالنسبة لمعظم العمالت وكذلك أكثر
ً
ً
النماذج النقدية ,واعتبر الباحثان أن هذا االكتشاف الجديد يوحي بقوة نموذج الذاكرة طويلة المدى
( )ARFIMAفي أن تدرس أسعار الصرف اإلسمية كبديل عملي للنماذج التقليدية.
أهم ما يميز هذه الدراسة:
من خالل استعراض العديد من الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية ,يمكننا القول بأن
أهم ما يميز هذه الدراسة عن غيرها في استخدام نماذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة
التكاملية الكسرية ) , ARFIMA(p,d,qوأسلوب الشبكات العصبية االصطناعية  ANNهو معرفة
أي الطرق أكثر دقة في التنبؤ بأسعار البترول ,لتكون هذه الدراسة نقطة انطالق للمهتمين في
التعمق بكل تفاصيل هذين األسلوبين والمقارنة بينهما.
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1.2

منهجية الدراسة
تتركز الفكرة األساسية في هذه الدراسة حول المقارنة بين النماذج اإلحصائية في التنبؤ

مستقبالً بالظاهرة محل الدراسة ,وتم اختيار األساليب اإلحصائية المتمثلة في النموذج الخطي
 ARFIMAوالشبكات العصبية االصطناعية  ANNكونهما يمكن تطبيقهما على مثل هذه
الدراسات واعتماد األسلوب األمثل في تحليل الظاهرة قيد الدراسة ,وذلك من خالل استخدام معايير
المفاضلة للوصول إلى النموذج األمثل باالعتماد على البرنامج اإلحصائي .R
1.8

تقسيم الدراسة
سعياً منا إلنجاز الدراسة نشير إلى أنها قسمت إلى خمسة فصول ,حيث يحتوي الفصل

األول على المقدمة ,ومشكلة الدراسة ,وأهداف الدراسة ,وأهمية الدراسة ,ومن ثم مصدر البيانات
والدراسات السابقة ,ومنهجية الدراسة ,ويتناول الفصل الثاني أسلوب  ARFIMAمن جانب نظري
بشيء من التفصيل واإلسهاب ,أما الفصل الثالث فسيتناول الشبكات العصبية االصطناعية .ANN
أما الجانب التطبيقي من الدراسة فقد تم عرضه في الفصل الرابع ,وأخي ًار في الفصل الخامس
سنستعرض النتائج التي توصلت اليها الدراسة والتوصيات المقترحة.
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الفصل الثاني
مناذج
ARFIMA
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2.1

مقدمة
يعد التنبؤ بالسلوك المستقبلي من الموضوعات المهمة في العلوم اإلحصائية وذلك لما له من

أهمية في مجاالت الحياة مثل التنبؤ بالحالة الجوية ودرجات الح اررة ,حالة السوق واألسعار ,تدفق
المياه ,استهالك الطاقة...الخ ,وقد تزايد االهتمام بموضوع التنبؤ خالل السنوات األخيرة بحيث
ظهرت أساليب حديثة منها نماذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية
 ,ARFIMAكأسلوب جديد يساهم في تحليل السلسلة الزمنية والتعرف على نوعية الذاكرة الخاصة
بها ,ومن ثم بناء نموذج إحصائي دقيق في تنبؤاته المستقبلية ,خاصة في حال فشلت األساليب
التقليدية مثل أسلوب ( )ARIMAفي التوصل لنموذج يتمتع بموثوقية عالي ة ,أو فشل النموذج في
تجاوز االختبارات والفحوص الالزمة للفروض اإلحصائية.
ومن خالل هذا الفصل سنحاول تعريف السلسلة الزمنية وتسليط الضوء على ماهية نماذج
 ARFIMAلمفهوم الذاكرة الطويلة للسالسل الزمنية من خالل إعطاء نبذة مختصرة عن هذه
النماذج من حيث تعريفها وخصائصها وكيفية صياغة نموذجها ,باإلضافة إلى التحقق من خاصية
الذاكرة الطويلة ,وطرق تقدير نماذج ) ,ARFIMA(p,d,qواختبارات جذر الوحدة لفحص سكون
السلسلة.
ال لبناء نموذج ) ARFIMA(p,d,qمن خالل تهيئة
ويتضمن هذا الفصل شرحًا مفص ً
البيانات والتعرف على النموذج وتقدير معالمه وتشخيصه ومن ثم مرحلة التنبؤ ,وأخي ًار التعرف على
مقاييس دقة التنبؤ.
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2.2

السلسلة الزمنية
السلسلة الزمنية هي مجموعة من القيم لمؤشر احصائي معين مرتبة حسب تسلسل زمني,

بحيث كل فترة زمنية يقابلها قيمة عددية للمؤشر تسمى مستوى السلسلة ,وبمعنى آخر هي متتالية
لقيم متغير إحصائي خالل مجاالت زمنية متساوية (أسبوع ,شهر ,سنة ,)...,أو هي مجموعة من
المعطيات لظاهرة ما مشاهدة عبر الترتيب التصاعدي للزمن (هتهات.)2006 ,
ظهرت العديد من النماذج المستخدمة في التنبؤ بأسعار البترول إال أن قصور هذه النماذج
أثبت عدم نجاعتها وفعاليتها في التنبؤ ,لذا أرتأينا اختبار التنبؤ بواسطة نماذج الذاكرة الطويلة ألنه
نموذج مطور لوجود الفروق  dإضافة إلى كل من ( )p,qالمستخدمة في نموذج .ARMA
2.2

مفهوم الذاكرة الطويلة
إن السلسلة الزمنية التي تتمثل بعملية طويلة األمد ( )Long-Term Processفإن صفة

االستم اررية في مشاهداتها قد تجعل سلوك معامالت ذاكرة االرتباط الذاتي لمشاهدات السلسلة ال
تتناقص أسيًا نحو الصفر عند ازدياد اإلزاحات كما هو الحال في السالسل الزمنية قصيرة األمد
( ,)Short-Termبل إن دالة االرتباط الذاتي سوف تسلك سلوك القطع الزائد ()Hyperbolic
وتتناقص ببطء شديد وبمعدل متعدد الحدود ( ,)Polynomial Rateوهذه العملية يشار اليها
بالسالسل الزمنية طويلة الذاكرة (.)Tsay, 2005( )Long Memory Time Series
وطبقًا لذلك ,فقد اهتم الكثير من الباحثين بدراسة نماذج السالسل الزمنية والمعرفة بنماذج
اعتماد المدى الطويل (  )Long Memory Dependenceوتطبيقاتها في علم المياه وعلم الفلك
وعلوم الحياة والفيزياء وشبكات الحاسوب وغيرها والجدير بال ذكر إن السالسل الزمنية التي تتسم
باعتماد المدى الطويل (الذاكرة الطويلة) تتحقق فيها االستق اررية بأخذ الكسور الكسرية  dالتي تقع
17

ضمن الفترة المغلقة ] ,[-0.5,0.5وبذلك فإن نماذج  ARFIMAالتي تتطرق لالستمرارية في
البيانات هي البديل لنماذج  ARIMAلكون األخيرة تعجز عن تطبيق الفروق الكسرية.
تعددت تعاريف مفهوم الذاكرة الطويلة في السالسل الزمنية بحسب طبيعة الغرض من
الدراسة وبحسب طبيعة التخصص ,فهي توصف في حقل الزمن ( )Time Domainوفي حقل
التكرار ( ,)Frequency Domainوأغلب هذه التعاريف تركز على دالة التباين المشترك الذاتي
ودالة كثافة الطيف ,ومن أبرز التعريفات ما يمكن ِذكره كاآلتي:
حيث عرفها ( )Robinson, 2003كما يأتي :لتكن 𝑡𝑦 عملية مستقرة في حقل التكرار بدالة كثافة
طيف )𝜆(𝑓 تبدي ذاكرة طويلة ( )Long - Memoryأو اعتماد المدى الطويل ( – Long
 )Range Dependenceإذا كان 𝑓 (0) = ∞ :بحيث إن )𝜆(𝑓 لها نقطة ثابتة عند التكرار
صفر.
وفي الحالة المعاكسة إذا كانت  𝜆 = 0فإن  𝑓 (0) = 0وفي هذه الحالة يقال للعملية 𝑡𝑦
أنها عملية ذاكرة متوسطة أو غير دائمة ( )Anti - Persistentأو ذاكرة سالبة.
وتكون 𝑡𝑦 عملية ذاكرة قصيرة أو عملية اعتماد المدى القصير إذا كان:
∞∑
∞ < ) , 0 < 𝑓 (0حيث إن𝑘=−∞ 𝛾(𝑘) :

1
𝜋2

= )𝑓 (0

وفي حقل التكرار عرفها ( )Beran, 1994bأن العملية المستقرة } {𝑦𝑡 , 𝑡 ≥ 1يقال أنها
عملية ذاكرة طويلة بدالة كثافة طيف ,𝑓 (𝜆)~𝐶1|𝜆|−𝛼 :إذ إن  ,0 < 𝛼 < 1, 𝐶1 > 0في
حين أنها تمتلك ذاكرة قصيرة إذا كان  ,𝛼 = 0وذاكرة متوسطة غير دائمة إذا كان .𝛼 < 0
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أما في حقل الزمن فقد عرفها ( )Palma, 2007أن العملية المستقرة تعد عملية ذاكرة طويلة
∞∑ حيث إن 𝛾(𝑘 ) = 𝐸(𝑦𝑡 , 𝑦𝑡+𝑘 ) :تمثل التباين والتباين
إذا كان𝑘=−∞|𝛾(𝑘)| = ∞ :
المشترك الذاتي للسلسلة.
تعريف نماذج ARFIMA

2.2

النماذج األساسية التي تسمح بتحديد الذاكرة الطويلة هي نماذج االنحدار الذاتي المتوسط
المتحرك ذات التكامل الكسري نماذج Autoregressive Fractionally " ARFIMA
 "Integrated Moving Averageالتي اقترحها كل من ()Granger and Joyeux, 1980
و( ,)Hosking, 1981وتعتبر امتداداً لنماذج  ARIMAلـ  Box and Jenkinsعندما يأخذ
معامل التفاضل  dقيما حقيقية تنحصر بين  0.5-و  ,0.5وتتمثل أهميتها في أنها تسمح بنمذجة
التصرفات القصيرة األجل للسلسة الزمنية من خالل معلمات االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة,
والتصرفات الطويلة األجل من خالل معلمات التكامل الكسري ( .)Lardic and Mignon, 1999
2.2

صياغة نموذج ARFIMA
يمكن تعريف أي سلسلة رياضياً 𝑡𝑦 حقيقية باستخدام عالقة  Woldكما يلي:
∞

𝑗𝑦𝑡 = ∑ 𝜓𝑗 𝜀𝑡−

)(2.1

𝑗=0

حيث أن:

𝜓𝑗 ∈ ℛ, 𝜓0 = 1,

𝑡𝜀  :عملية الضجة البيضاء ( ,)White Noiseحيث أن:
)  𝜀𝑡 ~ 𝑖. 𝑖. 𝑑. (0, 𝜎𝜀2؛  𝐸 (𝜀𝑡 ) = 0و 𝑉 (𝜀𝑡 ) = 𝜎𝜀2
وتكون السلسلة مستقرة وذات ذاكرة طويلة إذا كان
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∞

∞ = | 𝑗∑ |𝜓 2

)( 2.2

𝑗=0

ومن هذا المنطلق يمكن تعريف أي سلسلة مستقرة ومتكاملة بأنها سلسلة ) ARFIMA(p,d,qعلى
النحو التالي :
𝑡𝜀)𝐿( 𝑞Φ𝑃 (𝐿)(1 − 𝐿)𝑑 𝑦𝑡 = Θ

)(2.3
حيث أن:

𝑃𝐿 𝑃Φ𝑃 (𝐿) = 1 − ∑𝑃𝑖=1 Φ𝑖 𝐿𝑖 = 1 − Φ1𝐿 − ⋯ Φ
𝑞
𝑞𝐿 𝑞Θ𝑞 (𝐿) = 1 − ∑𝑗=1 Θ𝑗 𝐿𝑗 = 1 − Θ1𝐿 − ⋯ Θ

)𝐿( Φو )𝐿( : Θيمثالن على التوالي كثيري الحدود في 𝐿 للجزأين )𝑝(𝑅𝐴 و)𝑞(𝐴𝑀 للنموذج
من الدرجة  pو  qعلى الترتيب.
𝑑)𝐿  : (1 −يسمى مؤثر اإلزاحة للخلف.
𝑑  :يمثل معامل التفاضل الكسري و  ,𝑑 ∈ ℛوالذي يمكن حسابه من خالل المعادلة التالية:
∞

𝑑
𝑗)𝐿(1 − 𝐿)𝑑 = ∑ ( ) (−
𝑗
𝑗=0

)𝑑(𝑑 − 1) 2 𝑑(𝑑 − 1)(𝑑 − 2
𝐿 −
⋯+
!2
!3

= 1 − 𝑑𝐿 +
∞

𝑗𝐿 𝑗𝜋 ∑ =

)(2.4

𝑘=0

!)𝑑 Γ(𝑗 −
)𝑑Γ(𝑗 + 1)Γ(−

)(2.5
 : Γدالة من الدرجة الثانية.
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= 𝑗𝜋

2.2

خصائص نماذج ARFIMA

لمعرفة خصائص السلسلة ) ,ARFIMA(p,d,qوذلك تبعًا للقيم المختلفة ل ـ ( :dطارق)2014 ,
 )1إذا كان

1
2

 𝑑 > −وكل جذور كثير الحدود المميز )𝐿( 𝑞 Θتقع خارج جذر الوحدة ,فإن

السلسلة 𝑡𝑦 قابلة لالنعكاس  invertibleوغير محدودة.
 )2إذا كان

1
2

 𝑑 < −وكل جذور كثير الحدود المميز )𝐿( 𝑃 Φتقع خارج جذر الوحدة ,فإن

السلسلة 𝑡𝑦 مستقرة.
1

 )3إذا كان  ,− < 𝑑 < 0فإن السلسلة 𝑡𝑦 قابلة لالنعكاس بذاكرة قصيرة وغير دائمة.
2

 )4إذا كان

1
2

< 𝑑 <  ,0فإن 𝑡𝑦 سلسلة مستقرة بذاكرة طويلة (االستق اررية طويلة المدى) ومستمرة

أيضًا ,في هذه الحالة تتناقص دالة االرتباط الذات ي التي تعتبر موجبة بوتيرة بطيئة نحو الصفر
(على شكل قطع زائد) عندما تكبر عدد الفجوات .k
تعتبر النماذج ) ARFIMA(0,d,0نماذج ذات ذاكرة طويلة مستقرة وقابلة لالنعكاس
1 1

( )invertibleإذا كان [ .)John and Victoria, 2001( dϵ ]− ,
2 2

2.2

التحقق من خاصية الذاكرة الطويلة
هناك العديد من األشكال البيانية واالختبارات اإلحصائية التي تستخدم للتحقق من خاصية

الذاكرة الطويلة ,كما يلي:
 2.2.1التحقق من خاصية الذاكرة الطويلة باستخدام األشكال البيانية
هناك العديد من األشكال البيانية التي من خاللها تعطي مؤش اًر لوجود الذاكرة الطويلة ومنها:
رسم دالة االرتباط الذاتي ,رسم  ,R/Sرسم التباين ,رسم  ,Higuchiرسم  ,Variogramرسم
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دالة الكثافة الطيفية ,وسنكتفي بالحديث عن ثالثة من األشكال البيانية والتي تم استخدامهما في
الجانب العملي.
-I

رسم دالة االرتباط الذاتي

تعرف دالة االرتباط الذاتي للسالسل المستقرة كالتالي (بري:)2002 ,
𝑘𝛾
… ; 𝑘 = 0, ±1, ±2,
𝛾0

)(2.6

= 𝑘𝜌

ولها الخواص التالية:
1. 𝜌0 = 1
𝑘𝜌 = 𝑘2. 𝜌−
3. |𝜌𝑘 | ≤ 1
ومنها نجد دالة الترابط الذاتي:
𝑘=0
𝑘≠0

)(2.7

𝑘𝛾
1,
{=
0,
𝛾0

= 𝑘𝜌

ويعتبر…  𝜌̂𝑘 = 𝑟𝑘 , 𝑘 = 0,1,2,تقدير لدالة االرتباط الذاتي للعينة ويعطي بالعالقة:
𝑘∑𝑛−
)̅𝑧 𝑡−1 (𝑧𝑡 − 𝑧̅)(𝑧𝑡+𝑘 −
= 𝑘𝑟
… , 𝑘 = 0,1,2,
∑𝑛𝑡=1(𝑧𝑡 − 𝑧̅)2

)(2.8
1

حيث𝑧̅ = ∑𝑛𝑡=1 𝑧𝑡 :
𝑛

وكثي اًر ما يستخدم رسم  ACFكأداة تشخيصية أولية في العمل التطبيقي ,للتعرف على وجود
ذاكرة طويلة للسالسل الزمنية ,كما نعلم أن هناك عدة أشكال مشهورة لهذه الدالة يمكن عرضها في
الشكل التوضيحي ) (2.1حيث نالحظ من الشكل ( )aأن دالة  ACFتتناقص بشكل بطيء نحو
الصفر وأنها تحتاج لوقت طويل للوصول إلى الصفر ,ولهذا عالقة بالشكل العام لدالة االرتباط
22

الذاتي الخاصة بطبيعة هذه النماذج ,بينما في الشكل ( )bنالحظ أنها تتناقص بسرعة بشكل أسي
حيث من هذه النماذج نماذج عمليات ( AR)1وهذا يعني أن السلسلة تتذكر كل شيء في الماضي
أي إ ن لها ذاكرة ال نهائية ولكن هذه الذاكرة تتناقص في شكل أسي بزيادة عمر المشاهدات بينما في
الشكل ( )cنالحظ التناقص يأخذ شكل موجات تحاكي دالة الجيب وذلك بسبب ِقيمه السالبة التي
يعتمد عليها هذا التناقص من حيث البطء أو السرعة للوصول إلى الصفر ,وأخي ًار الشكل ( )dتنقطع
بناء على دالة االرتباط لهذه العملية (شعراوي.)2005 ,
فجأة بعد الفجوة الزمنية الثانية وذلك ً

شكل ( :)2.1بعض أشكال دوال االرتباط الذاتي المشهورة

-II

رسم )R/S Plot( R/S
وقد استخدمت اإلحصائية  R/Sالختبار وجود ذاكرة طويلة كالتالي (:)Hurst, 1951
)𝑘 𝑅(𝑡,
]
)𝑘 𝑆(𝑡,

)(2.9
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[ 𝑛𝑙 = ] 𝑘 𝑙𝑛[𝑄(𝑡,

𝑗

𝑖𝑋 ∑ = 𝑗𝑌

)(2.10

𝑖=1

حيث أن:
𝑖
𝑖
]) 𝑡𝑌 𝑅(𝑡, 𝑘) = max [𝑌𝑡+𝑖 − 𝑌𝑡 − (𝑌𝑡+𝑘 − 𝑌𝑡 )] − max [𝑌𝑡+𝑖 − 𝑌𝑡 − (𝑌𝑡+𝑘 −
𝑘≤𝑖≤0
𝑘≤𝑖≤0
𝑘
𝑘

𝑘∑𝑡+
𝑖𝑋 𝑖=𝑡+1
=
𝑘

𝑘𝑋̅𝑡,

𝑘𝑡+
̅𝑡,𝑘 )2
∑
𝑋(
−
𝑋
𝑖
𝑖=𝑡+1
√ = ) 𝑘 𝑆(𝑡,
𝑘

ولتوضيح كيفية تطبيق هذه اإلحصائية باستخدام الرسم البياني لـ R/Sكما يلي:
رسم لـ  ln Q (t , k )مقابل  , ln  k حيث إن:
 :Rتعبر عن المدى ()Range
 :Sتعبر عن االنحراف المعياري ()Standard Deviation
 :kتعبر عن الفجوات عبر الزمن ()Lags
تستخدم طريقة المربعات الصغرى )OLS( - Ordinary Least Squares -لتقدير الخط
المستقيم ذو المقطع الصادي الذي بدوره يحدد العالقة بين  ln Q (t , k )و

ln  k 

(.)Beran,1994
ويمكن اعتبار ميل هذا الخط المستقيم كمقياس للتفريق بين عمليات الذاكرة القصيرة /
1
الطويلة ,حيث إن معظم عمليات الذاكرة القصيرة يتجه فيها هذا الميل نحو
2

 ,بينما إذا كانت هذه

العمليات تحتوي على ذاكرة طويلة فإن الميل لهذا الخط المستقيم يتجه ليكون الثابت
24

1
1
 ,    d   والسبب هو :إن )  Q (t , kتتميز بمعدالت مختلفة من التقارب لـلذاكرة القصيرة /

2

2



الطويلة ,وبما أن هذا األسلوب يستند على اختالف معدالت التقارب ,فمن الواضح أنه يحتاج إلى
الكثير من المشاهدات ,ولمزيداً من توضيح فكرة رسم  R/Sسوف نستعرض االشكال البيانية التالية
من خالل الشكل رقم (.)2.2

شكل ( :)2.2رسم  R/Sلبيانات مولدة لـ ) AR(1ونموذج )ARFIMA(0,0.3,0

يوضح الشكل أعاله رسم  R/Sلبيانات مولدة لنموذج ) AR(1وكذلك لنموذج
) ARFIMA(0,0.3,0كما جاء في ( ,) Lildholdt, 2000حيث نالحظ أن الميل المقدر في كال
مؤشر على وجود الذاكرة الطويلة ,على الرغم أنها ال توجد
ًا
الحالتين أعلى من  0.5حيث يعتبر ذلك
إال في الحالة الثانية ,وبالرجوع إلى ما تم توثيقه عبر ( )Lo,1991حيث بيَّن أن إحصائية  R/Sأ و
𝑄 شديدة الحساسية لالرتباطات قصيرة المدى واعتبر ذلك مأخذًا على هذا األسلوب لما تعطيه من
نتائج متحيزة ,أو مضللة حول وجود ذاكرة طويلة في حال كانت السالسل تتميز بهيكلة ارتباطات
قصيرة األجل  ,أو بمعنى آخر في الحالة التي يكون هناك ارتباط ذاتي في المدى القصير بالنسبة
للسلسلة الزمنية قيد الدراسة ,ويبدو ذلك جليًا من خالل الشكل رقم ( )2.2حيث نالحظ صعوبة في
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اختبار بالمعنى
التفريق بين الحالتين من خالل الميل ,باإلضافة إلى أن هذه اإلحصائية ال تمثل
اً
الصحيح ألن توزيعها اإلحصائي غير معروف ,لذلك قام ( )Lo,1991بمعالجة هذا النقص من
خالل اقتراح إحصائية جديدة تسمى  R/Sالمصححة ( )R/S Modifiedوالتي تتميز بحساسيتها
للذاكرة الطويلة فقط وعدم تأثرها باالرتباط ات قصيرة المدى ,وقد قام كل من (ساهد ومكيديش,
 )2014بتعريفها من خالل العالقة اآلتية:

)(2.11

) 𝑛̅𝑦 max ∑𝑘𝑗=1(𝑦𝑗 − 𝑦̅𝑛 ) − min ∑𝑘𝑗=1(𝑦𝑗 −
1⁄
2

𝑛≤𝑘≤1

𝑛≤𝑘≤1

2

]〉) 𝑛̅𝑦[𝑛1 ∑𝑛𝑗=1(𝑦𝑗 − 𝑦̅𝑛 ) + 𝑛2 ∑𝑞𝑗=1 𝜔(𝑞)〈∑𝑛𝑖=𝑗+1(𝑦𝑗 −𝑦̅𝑛)(𝑦𝑖−𝑗 −

𝑗
𝑛 < 𝑞,
𝑞+1

= 𝑛̃𝑄

𝜔𝑗 (𝑞) = 1 −

إن اإلحصائية 𝑛̃𝑄 التي تعبر عن تحليل  R/Sالمصححة تختلف عن اإلحصائية 𝑄 التي تعبر
عن تحليل  R/Sألنها ال تأخذ بعين االعتبار التباينات لقيم المفردات فقط ,وانما تأخذ أيضاً التباينات
المشتركة المرجحة كدالة تابعة لمعامل التأخر  ,qحيث اقترح الباحث ( )Lo,1991القاعدة التالية
الختيار المعامل :q
]

)(2.12

2⁄3

̂𝑝2

)̂𝑝(1−

⁄
3𝑛 1 3

) 𝑞 = [( 2

حيث:
̂𝑝 :هو عبارة عن المعلمة المقدرة لنموذج االنحدار الذاتي من الدرجة األولى أي ). 𝐴𝑅(1
ليتم فيما بعد تحديد اإلحصائية 𝑙𝑎𝑐𝑉 الحسابية وفق العالقة اآلتية:
𝑛̃𝑄

)(2.13

𝑛√
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= 𝑙𝑎𝑐𝑉

وأن اإلحصائية 𝑙𝑎𝑐𝑉 تتبع توزيع 𝑉 كثافة احتماله تكتب على الشكل:
∞
2

)𝑣𝐹𝑉 (𝑣 ) = 1 + 2 ∑ (1 − 4𝑘 2𝑣 2). 𝑒 −2(𝑘.

)(2.14

𝑘=1

وقد ّبين الباحث ( )Lo,1991أن:
)∞ 𝑓𝑜𝑟 𝐻 ∈ (0.5,1
{ → 𝑛̃𝑄
𝑛√
)0 𝑓𝑜𝑟 𝐻 ∈ (0,0.5
1

)(2.15

= )𝑉 (𝑣 = 0

حيث أن حساب اإلحصائية  Hمن خالل طريقة تحليل .R/S
والختبار وجود ذاكرة طويلة يجب اختبار الفرضيتين اآلتيتين:
 : 𝐻0يوجد ذاكرة قصيرة في السلسلة الزمنية وهذا يعني أن  𝐻 = 0.5ويتم قبولها عند مستوى
معنوية  ,%5إذا كانت ].𝑣 ∈ [0.809,1.862
 : 𝐻1يوجد ذاكرة طويلة في السلسلة الزمنية إذا تم رفض الفرضية العدمية .𝐻0
-III

رسم وطريقة هيجوتشي Higuchi

تقدر طريقة ( )Higuchiمعلمة هورست ( )Hللسلسلة الزمنية ذات ذاكرة طويلة على أساس
نظرية النمط الهندسي المتكرر كما جاء من خالل ( ,)Higuchi, 1988, 1990, 1998حيث
تنطوي المهمة على حساب طول المسار ومن ثم إيجاد بعد النمط الهندسي المتكرر ,حيث يتم
حساب الميل عن طريق أقل مربع تباين مناسب للوغاريثم أطوال المنحنى المتوقعة ) log(Lعلى
المحور الصادي مقابل لوغاريثم الكتلة لألحجام )𝑚( logعلى المحور السيني(الصوص.)2014 ,
ال ثم بناء
ويتم ذلك من خالل أخذ السلسلة الزمنية )𝑁(𝑦  ,𝑦(1), 𝑦(2), … ,ليتم تحليلها أو ً
سلسلة زمنية جديدة 𝑚𝑘𝑦 معرفة كالتالي:
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𝑘 𝑚 = 1,2, … ,

)(2.16

𝑦(𝑚), 𝑦(𝑚 + 𝑘 ), … , 𝑦(𝑚 + [(𝑁 − 𝑚)⁄𝑘 ]𝑘 ),

حيث إن 𝑘 يشير إلى فترة زمنية منفصلة و 𝑚 تشير إلى الوقت و ] 𝑘 [(𝑁 − 𝑚)⁄يدل على
دالة أكبر عدد صحيح ,والطول الطبيعي لمنحنى 𝑚𝑘𝑦 يكون بالمعادلة التالية:
]𝑘[(𝑁−𝑚)⁄

)|𝑦(𝑚 + 𝑖𝑘 ) − 𝑦(𝑚 + (𝑖 − 1)𝑘)| (2.17

∑
𝑖=1

𝑁−1
= ) 𝑘( 𝑚𝐿
[(𝑁 − 𝑚)⁄𝑘 ]𝑘 2

حيث إن 𝑁 هي الطول الكلي لبيانات السلسلة ,ويتم احتساب متوسط طول كل سلسلة زمنية لها
نفس نطاق 𝑘 حيث متوسط درجات 𝑘 أطول من ) 𝑘( 𝑚𝐿 لكل 𝑘  ,𝑚 = 1,2, … ,ويتكرر هذا
اإلجراء لكل 𝑘 تتراوح من  1إلى 𝑥𝑎𝑚𝑘 وحصولها على متوسط طول لكل 𝑘 ( Hasegawaa, et
.)al., 2013
 2.2.2التحقق من خاصية الذاكرة الطويلة باستخدام االختبارات اإلحصائية
هناك عدة اختبارات احصائية يمكن من خاللها الكشف فيما إذا كانت السلسلة الزمنية سلسلة
ذات ذاكرة طويلة ,ولكن من أهمها وأكثرها استعماال ما قدمه الباحث ( )Hurst,1951باستخدام
تحليل  ,R/Sوأيضًا ما قدمه الباحث ( )Lo- Andrews,1991باستخدام احصائية  ,Loكما جاء
من العديد من الدراسات نذكر منها دراسة (محمد )2012 ,ودراسة (نعيمة و عبد الحميد)2015 ,
ودراسة (الصوص.)2014 ,

-I

الكشف عن الذاكرة الطويلة باستخدام تحليلR/S
أدخل ) )Hurst,1951إحصائية تسمح باكتشاف وجود ظاهرة الذاكرة الطويلة (ارتباطات في

المدى الطويل) ,تسمى هذه اإلحصائية بتحليل  ,R/Sالتي من خاللها يمكن حساب معامل يسمى
بمعامل هورست ( )Hurst exponentوالذي يسمح بترتيب السالسل الزمنية بداللة طبيعة ذاكراتها.
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تعرف اإلحصائية  R/Sعلى أنها المدى ( )Rللمجاميع الجزئية لالنحرافات لسلسلة زمنية عن
المتوسط مقسوما عن انحرافها المعياري ) 𝑇𝑆(.
فإذا كانت السلسلة الزمنية 𝑡𝑋 حيث  ,𝑡 = 1 … . 𝑇 :والمتوسط 𝑡̅𝑋  ,فإن اإلحصائية R/S
والتي يرمز لها بـ 𝑇𝑄 تكتب على النحو التالي:
𝑅
𝑇𝑆

= 𝑇𝑄

1

=

1

2 2
1
] ) 𝑇̅𝑋 [ ∑𝑇𝐽=1(𝑋𝐽 −
𝑇
𝑘

𝑘

𝑥𝑎𝑚
𝑛𝑖𝑚
𝑇≤𝑘≤× [ 1
𝑇≤𝑘≤∑(𝑋𝐽 − 𝑋̅𝑇 ) − 1
]) 𝑇̅𝑋 ∑(𝑋𝐽 −

)(2.18

𝐽=1

𝐽=1

يسمح تحليل  R/Sبحساب معامل يسمى بمعامل هورست )𝐻( حيث  , 0 < 𝐻 < 1والذي
يعرف بالنسبة بين لوغاريثم قيمة اإلحصائية  R/Sولوغاريتم عدد المشاهدات𝑇:
𝑇 logQ
𝑇log

≈𝐻

وقد بين ( )Hosking,1981و ( )Lo,1991وجود عالقة قوية بين معامل التفاضل الكسري
1

) 𝑑( لنماذج  ARFIMAومعامل هورست  (𝐻) Hurstحيث  ,𝑑 = 𝐻 − :وهذا ما يسمح
2

بتصنيف السالسل الزمنية بداللة قيم المعامل ) 𝑑( وهذا حسب تغير قيم المعامل ) (Hكما يلي:
 -إذا كان

1
2

= 𝐻 يكون  :𝑑 = 0ال يوجد ارتباط بين األحداث الماضية والحاضرة  ,فالسلسلة

ال تمثل أي ارتباط في المدى الطويل ,يصبح النموذج  ARFIMAنموذج  ARMAعادي.
 -إذا كان < 𝐻 < 1

1
2

1

يكون < 𝑑 <  :0يكون النموذج  ARFIMAنموذجًا مستق ًار
2

بذاكرة طويلة ,وتكون االرتباطات الذاتية موجبة وتنخفض بتناقص( )Hyperbolicallyباتجاه
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الصفر عندما يرتفع الخطأ ويكون النموذج ( persistenceاالرتباطات الذاتية موجبة) ,حيث
تكون االرتباطات قوية كلما اقتربت قيمة 𝐻 من الواحد.
 -إذا كان

1

1

2

2

<  0 < Hيكون  :− < d < 0يكون النموذج antipersistant

(االرتباطات الذاتية تتبادل في اإلشارة)" ,فترات ارتفاع تتبعها فترات انخفاض"(.محمد,
.)2012
يعتبر معامل هورست ( )Hurst exponentوالذي يرمز له عادةً بالرمز ( )Hمقياسًا للذاكرة
طويلة األمد للسالسل الزمنية ,وذلك من خالل ما يتعلق باالرتباطات الذاتية للسلسلة الزمنية ,ويأخذ
هذا المعامل العديد من المسميات كما جاءت في أغلب الدراسات مثل :معلمة التشابه الذاتي
) (Self – similarityأو شدة االعتمادية طويلة المدى )LRD( Long-Range Dependence
في السلسلة الزمنية ,ولقد تم اقتراح العديد من المقدرات لمعامل هورست لتحليل ( )LRDفي
السالسل الزمنية ,وتعتبر هذه األساليب في األساس مفيدة كأدوات تشخيص بسيطة لقياس ()LRD
للسالسل الزمنية (الصوص.)2014 ,
كذلك يمكن اعتبار هذه الطريقة وهي طريقة شبه معلمية من الطرق المستخدمة في تقدير
معلمة التفاضل الكسري  ,dوهذه هي الطريقة األولى التي تم استخدامها في الجزء العملي عند
التحليل لسلسلة البيانات محل الدراسة باستخدام أسلوب  ARFIMAتحت مسمى تحليل .R/S
 -IIالكشف عن الذاكرة الطويلة باستخدام احصائية LO
يرى ( )Lo- Andrews,1991أنه من بين نقائض التحليل  R/Sهو حساسيته الشديدة
لالرتباطات القصيرة األجل ,حيث يمكن للتحليل  R/Sيمكن أن يكون متحي از إذا كانت السالسل
تتميز بهيكلة ارتباطات قصيرة األجل باإلضافة إلى أن هذه اإلحصائية ال تمثل االختبار بالمعني
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الصحيح ألن توزيعها اإلحصائي غير معروف ,ولمعالجة هذا النقص اقترح الباحث إحصائية
أخرى ل ـ  R/Sالمصححة (المغيرة) والتي تتميز بحساسيتها للذاكرة الطويلة ويمكن تعريفها على
النحو التالي:
𝑅
)𝑞( 𝑇𝑆
𝑘

𝑘

𝐽=1

𝐽=1

= 𝑇𝑚𝑄

1
𝑥𝑎𝑚
𝑛𝑖𝑚
=
𝑇≤𝑘≤× [ 1
𝑇≤𝑘≤∑(𝑋𝐽 − 𝑋̅𝑇 ) − 1
)∑(𝑋𝐽 − 𝑋̅𝑇 )] (2.19
)𝑞( 𝑇𝑆
𝑞

𝑘

𝑋 ̅𝑇 )(𝑋𝑖−𝑗 −
̅𝑇 )] 2.20
𝑋 ∑ 𝜔(𝑞) [ ∑ (𝑋𝑗 −
𝑗=1

𝑖=𝑗=1

2
𝑇

𝑇
2

𝑆 2 𝑇 (𝑞) = ∑(𝑋𝑗 − 𝑋𝑛 ) +
𝑗=1

𝑗
𝑇 < 𝑞,
𝑞+1

)(2.21

1

𝑇

𝜔𝑗 (𝑞) = 1 −

وعلى عكس تحليل  R/Sالتقليدي ,فإن احصائية  R/Sالمغيرة ( )R S Modifierتخضع لتوزيع
إحصائي معروف ,يمكن حساب اإلحصائية  νوالمعرفة بالعالقة التالية:
𝑇𝑚𝑄
(𝑇)1/2

)(2.22

=ν

باختبار معنوية إحصائية معامل هورست من خالل مقارنة القيمة المقدرة لإلحصائية مع القيم
الجدولية ل ـ ـ ) ,(Lo, 1991وتسمح كذلك باختبار الفرضية العدمية للذاكرة القصيرة مقابل الفرضية
البديلة للذاكرة الطويلة (محمد.)2012 ,
2.8

طرق تقدير نماذج ARFIMA
يمكن التمييز بين طريقتين لتقدير نماذج  ARFIMAطرق بمرحلتين وطرق بمرحلة واحدة

(طريقة اإلمكان األكبر).
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 2.8.1طرق بمرحلتين
في هذه الطرق يتم في المرحلة األولي تقدير معلمة التفاضل الكسري ( )dوفي المرحلة
الثانية يتم التقدير باالعتماد على الطرق التقليدية للسالسل الزمنية معلمات االنحدار الذاتي
والمتوسطات المتحركة للتمثيل ) ARMA (p,qللسلسلة المحولة التي تتميز بتفاضل كسري.
تعتبر طريقة ) GPH (Geweke and Porter-Hudak, 1983أكثر الطرق استعماال
لتقدير واختبار معلمة التفاضل الكسري للنموذج  ,ARFIMAحيث تبين هذه الطريقة أنه من أجل
تكرار يقترب من الصفر ,يمكن تقدير  dباالعتماد على االنحدار الخطي التالي (Lardic and
)Mignon, 2002
𝑚 𝑌𝑗 = 𝑎 + 𝑏𝑋𝐽 + 𝜀𝑗 , 𝑗 = 1,2, … … . ,
حيث:
1

𝑚 = (𝑇)2
) 𝑗𝑊( 𝑛𝐼𝑛𝑙 = 𝑗𝑌
2

| 𝑗𝑤𝜏𝑋𝐽 = 𝑙𝑛|1 − 𝑒 −
) 𝑗𝑤( 𝑛𝐼
) 𝑗𝑤(𝑓

𝑛𝑙 = 𝑗𝜀

)𝑎 = 𝑙𝑛𝑓𝑢 (0
𝑑𝑏 = −
ويتم تقدير المعلمات  bو  dبطريقة المربعات الصغرى ,ويعطى ̂𝑑 بالعالقة التالية:
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𝑚

−1

])̿𝑌 [∑(𝑋𝑗 − 𝑋̿)(𝑌𝑗 −

)(2.23

𝑚

2

] )̅𝑋 𝑑̂ = − [∑(𝑋𝑗 −
𝑗=1

𝑗=1

وقد بين ) (Geweke and Porter-Hudak, 1983أنه عندما يكون

1
2

< 𝑑 <

1
2

 , −يكون

توزيع المقدر ̂𝑑 و  dيتجه نحو التوزيع الطبيعي عندما ∞ → 𝑇  ,حيث  Tتمثل عدد المشاهدات
(نعيمة و عبد الحميد )2015 ,و (الصوص.)2014 ,
ومن طرق التقدير ما يلي:
)1) Fractionally-Differenced (Fracdiff
2) Simplified R over S Approach
3) Empirical Hurst Exponent
4) Corrected Empirical Hurst Exponent
5) R/S Method
علماً بأن هذه الطرق تستخرج قيمة  Hعلى خالف طريقة ) (Fracdiffفهي تعطينا قيمة
الفرق الكسري  dمباشرة ,وقد ندرت الدراسات التي تتحدث عن هذه الطرق وسنكتفي بالحديث عن
اثنتين منها.

-I

مقدر )Fractionally-Differenced (Fracdiff
وهي إحدى الطرق المستخدمة في تقدير معلمة التفاضل الكسري  ,dوتقوم هذه الطريقة على

استخدام مقدر) Maximum-Likelihood Method (MLMلتقدير معلمات Fractionally-
 Differencedلنموذج ) ARFIMA (p,d,qباإلضافة لتقدير التغاير ومصفوفة االرتباط والخطأ
ال عن قيمة  likelihoodاألرجحية العظمى ,وتعتبر  likelihoodطريقة سريعة
المعياري ,فض ً
ودقيقة للتقدير).(Haslett and Raftery, 1989
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يتم عرض القيمة من  loglikelihoodلتقدير المعلمة ( dوالتي تتطابق وتتعادل في الزمن
المستمر مع معلمة كسور الحركة البراونية المتعلقة ببعد النمط الهندسي المتكرر) ,والتي تبين أن لها
حد أقصى والذي يحدث في صحيح قيمة  ,dوبين  A Cramer-Raoأن التباين يكون غير متحيز
لتقدير  ,dوتبين التجربة أن تقدير  MLHل ـ  dغير متحيز وفعال عندما تستخدم مجموعة بيانات
محدودة الحجم في إجراء التقدير(.(Deriche andTewfik, 1993
ويكون تقدير  dفي الشكل التالي:
1
1
|𝑅|𝑁 𝑙 (𝛼, 𝛽, 𝑑, Φ(𝐵 ), 𝜃(𝐵)) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 − 𝑁𝑚 𝑙𝑜𝑔𝜎̂𝜀 2 −
2
2
حيث إن:
)𝐵(𝜃  Φ(𝐵 ),معلمات النموذج ,و  𝜎̂𝜀 2هو مقدر  ,𝜎𝜀 2و 𝑅 مصفوفة ارتباط المتجه.
أفادت التجارب أنه عندما يكون حجم العينة  100فإنه يعطي تقدير جيد ل ـ Haslett and ( d
 )Raftery, 1989و  Fracdiffاختصار جيد لهذه الطريقة عبر برنامج .R

-II

مقدر Empirical Hurst Exponent

اقترح ( )Peng et al., 1994تحليل  )Detrended Fluctuation Analysis( DFAوتمثل
امتدادا لتحليل التذبذب العادي حيث تم استخدامه لقياس االعتماد على المد ى الطويل في السلسلة
الزمنية ,في حين تتراوح قيمة  Hurst Exponentبين  0و  ,1ويمكن لتحليل  DFAأن يستخرج
قيمة ل ـ  Hurst Exponentأكبر من  1وتشير هذه القيمة إلى عدم السكون ( Bryce et al.,
 ,)2012ويعتمد تحليل  DFAعلى النحو التالي:
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تقسيم السلسلة الزمنية  Xللطول  Nإلى  dفرعية من طول  ,nلكل تصنيف فرعي حيث إن
 ,m=1,….,dوبعد ذلك سيتم تنفيذ الخطوات التالية (:)Ceballos and Largo, 2017
 إنشاء سلسلة زمنية تراكمية.𝑖

𝑛 𝑌𝑖,𝑚 = ∑ 𝑋𝑗,𝑚 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … ,
𝑗=1

 تقدير خط المربعات الصغرى.} 𝑚𝑌̂𝑚 (𝑡) = 𝑎𝑚 ∗ 𝑡 + 𝑏𝑚 𝑡𝑜{𝑌1,𝑚 , 𝑌𝑛.2 , … , 𝑌𝑛,
 حساب الجذر التربيعي لوسط السلسلة الزمنية المشتقة.𝑛

1
𝐹 (𝑚) = √ ∑(𝑌𝑖,𝑚 − 𝑎𝑚 (𝑖) − 𝑏𝑚 )2
2
𝑖=1

 حساب قيمة الوسط للجذر التربيعي للمتوسطات للطول  nمن السلسلة الزمنية.𝑛

1
)𝑛(𝐹 ∑ = )𝑛( 𝐹
𝑑
𝑖=1

 إتباع طريقة  ,R/Sويمكن الحصول على قيمة  Hباالعتماد على طريقة االنحدار الخطيالبسيط على أن يكون  log nمتغير مستقل و ) F(nكمتغير تابع.
 2.8.2طرق بمرحلة واحدة (طرق اإلمكان األكبر)
تعتبر طرق اإلمكان األكبر من بين أكثر الطرق فعالية لتقدير معلمة الذاكرة الطويلة  ,dويتم
فيها تقدير معامل التفاضل الكسري  dبالموازاة مع معلمات  ARMAللنموذج  ARFIMAوتتطلب
هذه الطرق أن تكون السلسلة الزمنية مستقرة أو أن يتم تحويلها إلى سلسلة مستقرة ,ومن بين هذه
الطرق طريقة اإلمكان األكبر المقترحة من طرف ( ,(Sowell, 1992aوالتي تسمح باستخدام كل
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المعلومات الطويلة األجل والقصيرة األجل المرتبطة بتصرف السلسلة الزمنية ,ألن في هذه الطريقة
يتم التقدير في نفس الوقت لمعلمات االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة ومعامل التفاضل
الكسري (محمد.)2012 ,
2.2

اختبارات جذر الوحدة
يهدف اختبار جذر الوحدة إلى فحص خواص السالسل الزمنية والتأكد من سكونها ,وتحديد

رتبة تكامل كل متغير على حده ,والختبار سكون السالسل الزمنية لمتغيرات نموذج الدراسة فإن ذلك
يتطلب اختبار جذر الوحدة  ,Unit Roots testsورغم تعدد اختبارات جذر الوحدة ,إال أننا نستخدم
اختبارين ,وهما :اختبار ديكي – فوالر ( )Dickey and Fuller, 1979واختبار فيلب – بيرن
(( )Phillips and Perron, 1988العبدلي.)2007 ,
 2.2.1اختبار ديكي ــ فوالر البسيط ()DF
ويمكن توضيح اختبار ديكي ـ ـ فوالر من خالل المعادلة التالية:
𝑡𝜀 ∆𝑦𝑡 = 𝛽1 + 𝛿𝑦𝑡−1 +

)(2.24

حيث تشير (∆) إلى الفرق األول للسلسلة الزمنية ( 𝑡𝑦) ,ويتم اختبار فرض العدم ( Null
 )Hypothesisبأن المعلمة ( )𝐻0 : δ = 0أي بوجود جذر وحدة في السلسلة ,بمعنى أنها غير
ساكنة ,في مقابل الفرض البديل ( )𝐻1: 𝛿 < 0أي سكون السلسلة ,واذا كانت ( )δمعنوية وأقل من
الصفر ( )𝛿 < 0فإننا نقبل الفرض البديل بعدم وجود جذر وحدة ( ,)unit rootأي أن المتغير
ساكن أو مستقر (.)stationary
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 2.2.2اختبار ديكي – فوالر الموسع ()ADF
ويمكن أن يضاف إلى معادلة ( )2.24متغير الزمن ( ,)tواذا كان حد الخطأ ( 𝑡𝜀) في
النموذج أعاله يعاني من االرتباط الذاتي ( ,)autocorrelationفيمكن أن يصحح بإضافة عدد
مناسب من حدود الفرق المبطئة ,وتصبح معادلة اختبار جذر الوحدة كاآلتي:
)(2.25

𝑚∑ 𝑖𝛼 ∆𝑦𝑡 = 𝛽1 + 𝛿𝑦𝑡−1 +
𝑡𝜀 𝑖=1 ∆𝑦𝑡−𝑖 +

وهذا النموذج يوصف باختبار ديكي ـ ـ فوالر الموسع (,)Augmented Dickey-Fuller test
حيث تصبح ( 𝑡𝜀) غير مرتبطة ذاتياً وتتميز بالخواص المرغوبة (.)White Noise
ولتحديد طول الفجوات الزمنية ( )mالمناسبة يتم عادةً استخدام معايير مثل ( Akaike Info
.)Criterion
ويتم اختبار الفرض العدمي ( )𝐻0 : δ = 0أو بوجود جذر وحدة من خالل مقارنة احصائية
(𝜏) المقدرة للمعلمة ( )δمع القيمة الجدولية ل ـ ( )Dickey and Fullerوالمطورة أيضاً بواسطة
( )MacKinnon, 1991فإذا كانت القيمة المطلقة إلحصائية (𝜏) المقدرة تتجاوز القيمة المطلقة ل ـ
( )DFأو ( )MacKinnonفإنها تكون معنوية إحصائيًا ,وعليه نرفض الفرض العدمي بوجود جذر
الوحدة ,أي أن السلسلة الزمنية ساكنة ( ,)stationaryواذا كانت أقل من القيمة الجدولية فإنه ال
يمكن رفض فرض جذر الوحدة ,أي أن السلسلة غير ساكنة ( ,)non-stationaryوبالتالي نقوم
باختبار سكون الفرق األول ( )first differenceللسلسلة ,واذا كان غير ساكن نكرر االختبار للفرق
من درجة أعلى ...وهكذا.
والمعادلة المقدرة في اختبار جذر الوحدة هي صيغة ديكي_ فولر الموسع ( )ADFفي (.)2.25
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 2.2.2اختبار فيليب وبيرون ()PP
وبالنسبة الختبار فيلب ـ ـ بيرون ( )Phillip and Perron, 1988فيعتمد تقديره على نفس
معادلة ( ,)2.24إال أنه يختلف عن اختبار ( )DFفي طريقة معالجة وجود االرتباط التسلسلي من
الدرجة األعلى ,حيث يقوم بعملية تصحيح غير معلمية ( )nonparametricإلحصائية (𝜏) للمعلمة
(𝛿) ,بينما اختبار ( )DFيواجه مشكلة االرتباط التسلسلي بعملية تصحيح معلمية من خالل إضافة
حدود الفروق المبطئة للمتغير على يمين المعادلة كما في المعادلة (.)2.25
ومن المعلوم أن اختبار ( )ADF testقائم على فرضية أن السلسلة الزمنية متولدة بواسطة عملية
االنحدار الذاتي ( ,)Autoregressive (AR) processبينما اختبار ( )PP testقائم على افتراض
أكثر عمومية وهي أن السلسلة الزمنية متولدة بواسطة عملية ( Autoregressive Integrated
).)Moving Average (ARIMA
ولذا يرى ( )Hallam and Zanoli, 1993أن اختبار ( )PP testله قدرة اختبارية أفضل ,وهو
أدق من اختبار ( )ADF testال سيما عندما يكون حجم العينة صغير ,وفي حالة تضارب وعدم
انسجام نتائج االختبارين فإن األفضل االعتماد على نتائج اختبار .)Obben, 1998( PP test
 2.10مراحل بناء نموذج ARFIMA
من أجل القيام بعملية التنبؤ بهدف اختيار النموذج المناسب واألمثل للبيانات قيد الدراسة ,سيتم
بناء النموذج للتنبؤ وفق المراحل التالي ة ,والتي سنعرضها بشيء من اإلسهاب والتفصيل.
 2.10.1مرحلة تهيئة البيانات
تتمثل أولى خطوات هذه المرحلة في فحص استقرار السلسلة الزمنية ,من حيث ثبات التباين
والوسط الحسابي ,وتطبيق التحويالت الالزمة لجعلها مستقرة إن لم تكن كذلك ,ولمعرفة ذلك يتم رسم
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المنحني التاريخي للظاهرة للتعرف على الخصائص المميزة للسلسلة الزمنية من حيث وجود اتجاه
عام من عدمه ,أو عدم ثبات التباين ,أو وجود قيم متطرفة أو قيم شاذة ضمن السلسلة أو غير ذلك
من المشاكل العلمية ,أي أن الرسم يؤدي إلى التعرف على أسباب عدم االستقرار إن وجد.
 2.10.2مرحلة التعرف
تعتبر أهم وأصعب مرحلة ليس في مجال السالسل الزمنية فحسب ,بل في مجال اإلحصاء
بصفة عامة ,ويقصد بالتعرف على النموذج اختيار رتب النموذج الثالث أي تحديد المعلمات
( )p,d,qوهي درجات االنحدار الذاتي ,وعدد الفروق المطبقة إلرجاع السلسلة مستقرة ,ودرجات
المتوسطات المتحركة على الترتيب ,وفيما يلى عرض خطوات مرحلة التعرف.
 تحديد رتبة d
عادةً يتم اختيار عدد مرات الفروق إذا كانت السلسة غير سا كنة في المتوسط ففي هذه الحالة
نأخذ الفروق بأعداد كسرية وهي نماذج .ARFIMA
 تحدد رتبتي p,q
إن األداتين المستخدمتين لتحديد النموذج ودرجته هما دالتي االرتباط الذاتي ,ACF, PCF
ويتم ذلك من خالل النظر إلى شكل االنتشار لهاتين الدالتين ,وذلك من خالل تحديد رتبة الجزء
الخاص باالنحدار الذاتي  ARوالمعروفة بالرمز  ,pورتبة الجزء الخاص بالمتوسطات المتحركة
 MAوالمعرفة بالرمز .q
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 2.10.2مرحلة التقدير
بناء على
يقصد بتقدير النموذج تحديد معالمه ,أي الحصول على قيم رقمية لمعلمات النموذج ً
قيم السلسة المشاهدة ,فهناك عدة طرق تمكننا من تقدير هذا النوع من النماذج نذكر منها (بخالد,
.)2015
 -طريقة المربعات الصغرى غير الخطية.

 طريقة قوس نيوتن .Gauss – Newton طريقة البحث التشابكي .Grid – search طريقة اإلمكان األكبر وفق خوارزمية معينة. 2.10.2مرحلة التشخيص
بعد التعرف على النموذج المبدئي وتقدير معالمه تأتي مرحلة التشخيص وهي التحقق من مدى
مالئمة النموذج إمكانية استخدامه في التنبؤ ,وتعتبر مرحلة التشخيص من أهم وأخطر مراحل التحليل
فهي المرحلة التي تحد د قبول واستبدال النموذج بنموذج آخر ,وتشتمل مرحلة التشخيص على إجراء
العديد من الفحوصات واالختبارات أه مها :تحليل السكون وتحليل االنعكاس وتحليل البواقي وتوفيق
النموذج األدنى واألعلى مباشرة (شعراوي ,)2005 ,والتي يتم مناقشتها في األقسام التالية:
 2.10.2.1تحليل السكون
يتم من خالل فحص تقديرات معالم االنحدار الذاتي التي تم الحصول عليها في مرحلة
التقدير للتأكد من أنها تحقق شروط السكون ,وهي أ ن جميع جذور المعادلة المميزة تقع كلها خارج دائرة
الوحدة  , ∅(𝐿) = 0أي إذا كانت القيمة المطلقة لكل جذر من هذه الجذور أكبر من الواحد الصحيح
فهذا يدل على سكون العملية العشوائية.
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2.10.2.2

تحليل االنعكاس

إذا كانت جذور المعادلة  ,θ(𝐿) = 0تقع كلها خارج دائرة الوحدة ,فإن التقديرات الخاصة
بمعالم المتوسطات المتحركة تحقق شروط االنعكاس ,أي إذا كانت القيمة المطلقة لكل جذر من هذه
الجذور أكبر من الواحد الصحيح فهذا يدل على انعكاس النموذج األصلي ,أما إذا كان أحد الجذور
قريب من الواحد فهذا يدل على استخدام فروق غير ضرورية.
 2.10.2.2تحليل البواقي
بصفة عامة ,يمكن تعريف البواقي بأنها الفرق بين المشاهدات الفعلية والقيم المتنبأ بها ,فإذا
تم تحديد النموذج بشكل صحيح ,وكانت القيم المقدرة للمعلمات قريبة من القيم الحقيقية ,فإننا نتوقع
أن يكون للبواقي تقريبا نفس خصائص التغيرات العشوائية البحتة التي تم افتراضها ,لذا ينبغي أن
تكون مستقلة ,ويكون لها توزيع طبيعي بمتوسط صفري وتباين ثابت ,ويهدف فحص النموذج إلى
التحقق من توافر تلك الخصائص (ركابي والخادم.)2013 ,
وللتحقق من عدم اإلخالل بهذه الخصائص يتم ذلك من خالل العديد من الوسائل والفحوص
االختبارية التي تندرج تحت تحليل البواقي ,وهي كما يلي:
.I

رسم البواقي
يعد أول أسلوب لفحص وتشخيص البواقي هو رسمها عبر الزمن ,فإذا كان النموذج مالئمًا

يمكن أن نتوقع انتشار البواقي على شكل شريط مستطيلي حول الصفر موازيا للمحور األفقي ,فإذا
كان هناك اتجاه عام بالتزايد أو التناقص يمكن استنتاج ترابط البواقي معًا ,كما يمكن فحص ثبات
التباين إذا وجدنا أن تقلبات البواقي في منطقة أعلى من غيرها بشكل الفت ,وقد يكون ذلك دافعًا
لفحص وجود قيم شاذة في السلسلة ,وفي السياق التالي سنتناول المزيد من الوسائل التشخيصية.
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فحص دالة االرتباط الذاتي للبواقي

.II

يجب أن تخلو دالة االرتباط الذاتي من أي نتوءات ,أي يجب أن تكون كل معامالت االرتباط
الذاتي صغيرة بشكل يمكن معه قبول عدم اختالف كل معامل ارتباط ذاتي نظري مناظر عن
الصفر ,ويتم هنا فحص كل معامل ارتباط ذاتي للعينة على حده ,ومن ثم يجب فحص توزيعات
المعاينة لهذه المعامالت ,لهذا من الضروري فحص مالئمة النموذج بطريقة مختلفة كما سنوضح
ذلك من خالل االعتماد على اختبارين إحصائيين آخرين وهو ما سيتناوله القسم التالي:
اختبار )(Ljung-Box Test

.III

على خالف دوال االرتباط الذاتي التي تهتم بالنظر في االرتباط الذاتي للبواقي لكل فجوة زمنية
على حدى ,يتميز اختبار ( )Ljung and Boxأنه يأخذ في الحسبان مدى معنوية عدد من
الفجوات الزمنية كمجموعة واحدة فإنها قد تبدو معنوية.
في البداية اقترح ) )Box and Pierce, 1970استخدم اإلحصائية التالية الختبار معنوية عدد
من معامالت االرتباط الذاتي كمجموعة واحدة:
𝑚

) 𝑘( 𝒬𝐵𝑃 = 𝑛 ∑ 𝑟 2

)(2.26

𝑘=1
2
والتي تتبع توزيع  بدرجة حرية m

ولكن ليونج -وبوكس ) (Ljung and Box, 1978قاما بتعديل تلك اإلحصائية لتأخذ الشكل التالي:
𝑚

) 𝑘( 𝑟 2
∑ )= 𝑛(𝑛 + 2
𝑘𝑛−

)( 2.27

𝑘=1
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𝐵𝐿𝒬

2
والتي يتبع أيضًا توزيع  بدرجة حرية . m
2
وفي هذه الحالة فإن اإلحصائية ( 𝒬) تتبع توزيع (  ) بدرجات حرية ( )kمطروحا منها عدد

معالم النموذج المقدر لالنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة ,فإذا تم قبول فرض العدم فهذا يدل
على عدم معنوية معامالت االرتباط الذاتي التي تم أخذها بالحسبان ,وهذا يشير إلى عشوائية البواقي
أي أن النموذج الموفق يمكن اعتباره نموذجًا مالئمًا للبيانات.
ولكن يعيب اختبار( 𝒬) أنه يتأثر بعدد معامالت االرتباط الذاتي للعينة المستخدمة ,فقد تتغير
نتيجته بتغير عدد تلك المعامالت.
 2.10.2مرحلة التنبؤ
يمكن استخدام نماذج  ARFIMAفي التنبؤ بالظواهر االقتصادية والتي يتبين أنها ذات ذاكرة
طويلة حيث يمكن استخدام الصيغة الرياضية في التنبؤ:
ليكن لدينا نموذج ( ARFIMA(p,d,qحسب الصيغة ( )2.3بحيث يمكن إعادة كتابتها كما يلى:
(1 − Φ1 𝐿 − Φ2 𝐿2 − ⋯ − Φ𝑃 𝐿𝑃 )(1 − 𝐿)𝑑 𝑦𝑡 = (1 − Θ1 𝐿 − Θ2 𝐿2 − ⋯ − Θ𝑞 𝐿𝑞 )𝜀𝑡 2.28

كما يمكن كتابة العالقة ) (2.21كما يلي:
)(2.29

𝑡𝜀) 𝑞𝐿 𝑞(1 − Θ1 𝐿 − Θ2 𝐿2 − ⋯ − Θ
𝑑) 𝐿 (1 −

𝑦𝑡 = Φ1 𝑦𝑡−2 + Φ2 𝑦𝑡−2 + ⋯ + Φ𝑝 𝑦𝑡−𝑝 +

وباستخدام النشر المحدود وتوزيع ثنائي الحدين نجد العالقة التالية:
∞

)(2.30

∞

)𝑑 Γ(𝑘 −
∑ = 𝑑)𝐿 (1 −
𝑘𝐿 ))𝑘(𝑓 ∑( = 𝑘𝐿
)𝑑Γ(𝑘 + 1)Γ(−
𝑘=0

𝑘=0

وبتعويض العالقة ( )2.29في العالقة ( )2.30نجد:
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)(2.31

𝑡𝜀) 𝑞𝐿 𝑞(1− Θ1 𝐿−Θ2 𝐿2 −⋯−Θ
𝑘
∞∑(
𝐿))𝑘(𝑓 𝑘=0

𝑦𝑡 = Φ1 𝑦𝑡−2 + Φ2 𝑦𝑡−2 + ⋯ + Φ𝑝 𝑦𝑡−𝑝 +

وبنشر العالقة ( )2.31ومن أجل التنبؤ باألفق نجد ما يلى:
)( 2.32

𝑞Θ𝑞 𝜀2 𝑡+ℎ−
)𝑞𝑓𝑑(𝑇+ℎ−

− ⋯−

𝜀2 𝑡+ℎ
)𝑓𝑑(𝑇+ℎ

𝑦𝑡+ℎ = Φ1 𝑦𝑡−2 + ⋯ + Φ𝑝 𝑦𝑡+ℎ−𝑝 +

ومن خالل العالقة ( ) 2.32يمكن التنبؤ بمستويات الظاهرة االقتصادية ,حيث تأخذ التنبؤات أثر
الصدمات االقتصادية التي يكون أثرها دائم وطويل إلى جانب التغيرات العشوائية والتغيرات الموسمية
والتغيرات االتجاهية (ساهد و مكيديش )2014 ,و (نعيمة و عبد الحميد.)2015 ,
 2.11مقاييس دقة التنبؤ
في كثير من األحيان يطلق على الدقة  Accuracyمصطلح حسن المطابقة Godness of
 Fitو تشير دقة النموذج إلى قدرة النموذج على توليد بيانات ذات كفاءة ,وقد توفرت العديد من
المقاييس لتقييم دقة التنبؤ ضمن العينة ,وذلك كما جاء في ( )Dngc at el., 2011و( Edward,
 )2011و( )Musaddiq, 2012و ) (Makridakis at el.,1998ومن المعايير المستخدمة في
هذا المجال:
 2.11.1متوسط الخطأ المطلق )(MAE
ويمكن التعبير عن هذا المقياس بالصيغة اآلتية :
)(2.33

1 n
1 n
ˆ
|
y

y
|

MAE =  t
|  | et
t
n t 1
n t 1

حيث  e tتمثل البواقي y t ,القيم الحقيقية للسلسلة yˆ t ,تمثل القيم المقدرة n ,تمثل عدد
المشاهدات.
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 2.11.2جذر متوسط مربعات األخطاء ()RMSE
ويعرف كالتالي:
يستخدم هذا المقياس لمعرفة القوة التنبئية للنموذج المستخدمّ ,
𝑛

)(2.34

𝑛

1
1
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑ 𝑒𝑡2 = √ ∑(𝑦𝑡 − 𝑦̂𝑡 )2
𝑛
𝑛
𝑖=1

𝑖=1

وكما هو الحال في المقياس السابق  e tتمثل البواقي y t ,القيم الحقيقية للسلسلة yˆ t ,تمثل
القيم المقدرة n ,تمثل عدد المشاهدات.
حيث يعتبر هذا المعيار من أهم المعايير التي تقيس دقة التنبؤ للن ماذج ,وبصفة عامة يمتاز
هذا المقياس عن غيره بسهولة خصائصه اإلحصائية.
سنعتمد في هذه الدراسة على هذين االختبارين من أجل المقارنة بين النموذجين المقترحين أيهما
أكثر دقة في التنبؤ.
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 2.12الخالصة
تناولنا في هذا الفصل تعريف السلسلة الزمنية وكذلك الجوانب المختلفة لنماذج ARFIMA
لمفهوم السالسل الزمنية ذات الذاكرة الطويلة ,حيث تم عرض نموذج  ARFIMAمن خالل تعريفه,
وصياغته ,والتعرف على خصائصه ومجال تطبيقاته ,والكشف عن وجود ذاكرة طويلة ,باستخدام
تحليل ,R/Sواحصائية  ,LOوذكر طرق تقدير معلمة التفاضل الكسري  ,dوقد تم التركيز على
طرق تقدير نماذج  ARFIMAالمتمثلة بالطريقة بمرحلتين والطريقة بمرحلة واحدة (طريقة اإلمكان
األكبر) ,وتم عرض اختبارات جذر الوحدة كالتالي :اختبار ديكي – فوالر البسيط  DFو اختبار
ديكي – فوالر  ADFواختبار فيليب وبيرون .PP
وتطرقنا إلى عرض بناء نموذج  ARFIMAمن خالل مراحله الخمسة وهي على التوالي:
مرحلة تهيئة البيانات ,ومن ثم مرحلة التعرف على النموذج ,تتبعها مرحلة تقدير النموذج ,ثم مرحلة
تشخيص اختبار النموذج متمثلة بتحليل السكون واالنعكاس وتحليل البواقي من خالل رسمها وفحص
دالة االرتباط الذاتي للبواقي والتحقق من طبيعية البواقي باستخدام اختبار بوكس بيرس ,ويليها مرحلة
التنبؤ ,وأخي ًار تطرقنا لعرض اثنين من معايير دقة التنبؤ .MAE ,RMSE
وسنتناول في الفصل التالي النموذج الثاني المستخدم في تحليل بيانات الدراسة ,وهو أسلوب
الشبكات العصبية االصطناعية( )ANNوالذي سوف تستخدم نتائجه في المقارنة مع نتائج نموذج
.ARFIMA
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الفصل الثالث
الشبكات العصبية
االصطناعية

ANN
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2.1

مقدمة
تعد الشبكات العصبية االصطناعية أحد حقول الذكاء االصطناعي الذي شكل تطو ًار

ملحوظاً في طريقة ميكنة التفكير اإلنساني ,إن فكرة الشبكات العصبية االصطناعية تتمحور حول
محاكاة المخ باستخدام الحاسب اآللي ,ولعل الفضل في تطور هذا الحقل يعود بدرجة كبيرة إلى
الدراسات العديدة التي تمت في حقل المعالجة العصبية والذي يدرس النشاط العصبي في مخ
اإلنسان  ,هذه الدراسات تعمل على محاولة محاكاة العقل البشري في طريقة حله للمسائل التي تواجهه
وذلك من خالل إتباع عملية التعليم الذاتية التي تحدث في العقل والتي يتم فيها االستفادة من
الخبرات التي مرت عليه في السابق في سبيل الوصول إلى نتائج أفضل في المستقبل (ساهد
ومكيديش.)2014a ,
ويهدف هذا الفصل إلى إعطاء لمحة تاريخية عن تطور الشبكات العصبية االصطناعية
ومن ث م مفهومها ومجاالت استخدامها وخصائصها والمكونات األساسية لها ,ومن ثم التطرق إلى
الشبكات العصبية االصطناعية للنماذج الخطية وغير الخطية ,والحديث عن أنواع دوال التنشيط,
ومن ثم تصنيف هندسة الشبكات العصبية إلى صنفين شبكات ذات رجعية وشبكات ليست رجعية
ذات الطبقة الواحدة ومتعددة الطبقات.
ويوجد العديد من أنواع الشبكات العصبية االصطناعية باإلضافة إلى خوارزميات التعلم في
الشبكات العصبية بأنواعها الثالث ,ومن ثم استخدام الشبكات العصبية االصطناعية في التنبؤ مع
ذكر نماذجها ,وأيضاً التعرف على مزايا وعيوب استخدام الشبكات العصبية االصطناعية ,وأخي ًار
التعرف على معايير التقييم المستخدمة للمفاضلة بين النماذج المرشحة.
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2.2

لمحة تاريخية عن تطور الشبكات العصبية االصطناعية
أشار ( )Heeb, 1949في كتابه منظمة السلوك إلى أن المشابك العصبية بين العصبونات

تقوى كلما تم استخدامها أكثر وتصبح عملية معالجتها للعمليات أسرع مع تكرار آثارها بنفس
المعطيات ,كانت هذه بداية التفكير لما يسمى بالمعالجات العصبية أو الشبكات العصبية والتي كانت
مطروحة في وقتها على صورة خاليا وليس شبكات مترابطة في الخمسينات في القرن الماضي.
وقد قام ( )Bernard, 1959ببناء نموذجي عنصر تكيفي خطي ومجموعة عناصر تكيفية
خطية ,واعتبر هذا أول ظهور للشبكات العصبية بشكلها الحالي ,حيث كانت تستخدم كمرشحات
قابلة للتكيف إللغاء التشويش الحاصل في خطوط الهواتف وال تزال تستعمل تجارياً حتى هذا الوقت.
وتوالى التطور في علم الشبكات االصطناعية إلى وقتنا هذا نتيجة التطور المذهل الذي
حصل في تقنيات الحاسوب الشخصية والحواسيب الصغيرة والتي تتمتع بقدرات حسابية فائقة وسعات
خزن عالية فضالً عن تطور البرمجيات وتوافر أدواتها مما ساعد على انتشار البحوث في هذا
المجال وذلك من إ ضافة أنواع جديدة من الشبكات وابتكار خوارزميات جديدة لتعليم الشبكات
العصبية وزيادة كفاءتها (راشد وآخرون.)2012 ,
2.2

مفهوم الشبكات العصبية االصطناعية
يمكن تعريف الشبكات العصبية االصطناعية على أنها مجموعة من النظم المعالجة الموزعة

على التوازي وتمثل التكنولوجيا الحسابية التي وجدت لتحاكي نظام معالجة المعلومات داخل العقل
البشري ( )Palit and Popovic, 2005وهي كما عرفها ( )Castro, 2007أنظمة حسابية متوازية
تتكون من واحد أو أكثر من الخاليا العصبية المترابطة تقلد نشاط الدماغ وهي مدربة للتعرف على
العالقات بالتدريب.
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عرفت أيضًا بأنها نظام ترابطي يتكون من وح دات (عصبونات) المعالجة العصبية ,أي عنصر
المعالجة ( )Processing Elementالقادر على العمل كذاكرة محلية مع إجراء عمليات المعالجة
المختلفة التي تترابط مع بعضها لتأخذ شكالً هيكليًا محددا .ويتكون هيكل الشبكة البيولوجية كما في
الشكل التالي (العباسي.)2013 ,

شكل ( :)2.1الخلية العصبية البيولوجية

2.2

مجاالت استخدام الشبكات العصبية االصطناعية
إن الشبكات العصبية لها قدرة هائلة لحل مشاكل حقيقية ,فقد طبقت في العديد من المجاالت

أهمها (الوصيفي)2012 ,


مجال الطب
وهو تطبيق الطب الفوري الذي يرتبط بمبدأ الذاكرة كما في حال العقل البشري ,أي مبدأ

العالقات المرضية والتشخيصية.
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مجال االتصاالت السلكية والالسلكية



مثل التخلص من صدى الصوت الذي قد ينتج من خطوط التليفون ,وفي الرادارات العسكرية
لتحديد األهداف.
مجال األعمال المصرفية



وذلك لفتح الحسابات الخاصة بالبنوك عن ط ريق اللمس أـو الصوت أو بصمة العين ,وكذلك
للتعرف على التوقيعات البنكية وخطوط اليد.
التنبؤ



لقد استخدمت الشبكات بشكل واسع جداً في مجال التنبؤ ,وهي تحتاج إلى فروض قليلة
وكذلك عدد مشاهدات أقل مقارنة بالطرق التقليدية.
ومن أمثلة ذلك التنبؤ بأسعار األسهم ,التنبؤ بالمبيعات ,التنبؤ بهطول األمطار ,التنبؤ بدرجة
ح اررة الجو ,وغيرها.
خصائص الشبكات العصبية االصطناعية

2.2

تتميز الشبكات العصبية بالعديد من الخصائص منها (العتيبي)2003 ,
-1

تعتمد على أـساس رياضي قوي.

-2

تمثل إحدى تطبيقات تكنولوجيا التشغيل الذكي للمعلومات التي تقوم على محاكاة العقل

البشري.
-3

تقبل أي نوع من البيانات.

-4

لها القدرة على تخزين المعرفة المكتسبة من خالل الحاالت التي يتم تشغيلها على الشبكة.

-5

يمكن تطبيقها في العديد من المجاالت العلمية المختلفة.
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2.2

المكونات األساسية للشبكات العصبية االصطناعية
تتكون الشبكة العصبية االصطناعية من مجموعة من الخاليا تسمى عصبونات أو مجموعة من

العقد ترتبط مع بعضها البعض بواسطة مجموعة موصالت عصبية أو مجموعة أوزان ,وحيث إن
الشبكة العصبية متكونة من ثالث مستويات ,وكل مستوى يتضمن عدداً من العقد حيث يمثل
المستوى األول المدخالت والمستوى الثاني يمثل الطبقة المخفية والمستوى الثالث يمثل المخرجات,
ويتضمن كل مستوى عددا من العقد وقد ربطت العقد بالمستويات الثالث بخطوط ربط ورافق كل خط
ربط وزن معين (الناصر والعبيدي.)2003 ,


المدخالت
هي التي تحتوي على عدد من العقد (العصبونات) التي تمثل عدد المتغيرات المستقلة

(المدخالت) والتي يمكن أن تكون على صورة بيانات كمية أو نوعية أو تكون مخرجات لوحدات
معالجة أخرى ,أو تكون عن نصوص أو صور او صوت أو أشكال أو ظواهر معينة (سهام,
.)2015


المخرجات
هي المستوي األخير في الشبكة العصبية االصطناعية ,والتي هي عبارة عن مخرجات الشبكة

العصبية ,والتي يمكن أن تكون الناتج أو الحل للمشكلة محل الدراسة (سهام.)2015 ,


الطبقة الخفية
تقع هذه الطبقة بين طبقتي المدخالت والمخرجات وتتم فيها معالجة البيانات التي تستقبلها من

طبقة اإلدخال ,وقد يكون في الشبكة أكثر من طبقة مخفية واحدة (.)Grothmann, 2004
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األوزان



ترتبط الطبقات ببعضها عن طريق ما يسمى بالوصالت البينية  Connectionsأو األوزان,
وتوضح األوزان مدى قوة االرتباط العصبي بين طبقات الشبكة العصبية وتحتوي الشبكة على ثالث
طبقات من األوزان (.)Luger and Stubblefield, 1998
 -1أوزان طبقة المدخالت والطبقة المخفية Input to Hidden Weight
 -2أوزان الطبقات المخفية Hidden Weights
 -3أوزان طبقة المخرجات والطبقة المخفية Hidden to Output Weight
الشبكات العصبية االصطناعية للنماذج الخطية وغير الخطية

2.2

الشبكات العصبية يمكن أن تتألف من طبقة واحدة أو عدة طبقات فمثال في النموذج الخطي
المتكون من طبقة واحدة )متغير واحد داخل ومتغير واحد خارج( فان الشبكة العصبية تتألف من
طبقة إدخال واحدة وطبقة اخراج واحدة ووحدة تمثل قيمة التحيز والتي تساوي ( )1ويمكن أن تمثل
بالمعادلة الخطية:
)(3.1

𝑌̂𝑃 = 𝛿𝑊𝑃0 + 𝑋1 𝑊𝑃1 = 𝑊𝑃0 + 𝑋1 𝑊𝑃1

إذ إن :
𝛿 :مقدار التحيز ويساوي الواحد الصحيح.
 :𝑊𝑃0الوزن الخاص للمقطع بالنسبة للمتغير الداخل 𝑃𝑋 .
 :𝑊𝑃1الوزن الخاص للميل بالنسبة للمتغير الداخل 𝑃𝑋.
𝑃̂𝑌 :القيمة التقديرية للمتغير الخارج الحقيقي 𝑃𝑌.
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والموضحة في الشكل التالي:

)Output (Layer2
output

𝑊02

𝑊12

)in put (Layer1
output

)in put bias (Layer0

1.0

شكل ( :) 2.2شبكة عصبية للنموذج الخطي ذات وحدة إخراج واحدة (أو طبقة إخراج)

ويتم حساب مجموع مربعات الخطأ باستخدام المعادلة التالية:
𝑛

1
2
) 𝑃𝑌 𝑆𝑆𝐸 = ∑(𝑌̂𝑃 −
𝑛

)(3.2

𝑝=1

أما في حالة النموذج الخطي لمتغيري إدخال فإن رسم الشبكة يكون كما موضح في الشكل التالي:

Out put

𝑊23

in put 2

𝑊03

𝑊13

In put 1

bias

شكل( :)2.2شبكة عصبية للنموذج الخطي ذات مدخلين ومخرج واحد
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وبما أن التنبؤ في هذه الحالة هو ألكثر من متغير واحد فيجب إضافة أكثر من متغير خارج للشبكة
لتصبح بالشكل الموضح أدناه:

∎ ∎ ∎ 𝑜𝑢𝑡 𝑝𝑢𝑡𝑠 0

𝑖 𝑠𝑡𝑢𝑝 𝑛𝑖 ∎ ∎ ∎

1.0

bias

شكل( :)2.2شبكة عصبية للنموذج الخطي ذات عدة مدخالت وعدة مخرجات

أما بالنسبة لمجموع مربعات الخطأ فيتم إيجاده بجمع مربعات الخطأ لكل متغير خارج مع
اآلخر للحصول على مجموع مربعات الخطأ الكلي كما في المعادلة:
… 𝐿 = 1,2,3,

)(3.3

𝐿𝐸𝑆𝑆 ∑ = 𝐸𝑆𝑆𝑇
𝐿

حيث إن:
 :Lرقم المخرج.
 :TSSEالمجموع الكلي لمربعات الخطأ.
 :SSEمجموع مربعات الخطأ لكل متغير على حده.
أما للنماذج غير الخطية فإنه من الضروري توفيق المنحى أو الشكل المناسب للبيانات قيد
البحث وتتم االستعانة بدالة التحفيز التي تتولي نشر القيمة الداخلة اليها وفق المقياس المحدد لها في

55

القيمة الخارجة ,وبالنسبة لرسم الشبكة (مثالً لمدخل واحد ومتغير مخرج واحد) تكون موضحة كما
في الشكل التالي:

𝑡𝑢𝑝 𝑡𝑢𝑂

𝑛𝑒𝑑𝑑𝑖𝐻
Bias

𝑡𝑢𝑝𝑛𝐼
1.0

شكل( :)2.2شبكة عصبية للنموذج غير الخطي ذات مدخل واحد ومخرج واحد

من خالل مالحظة الشكل السابق ( )3.5فإن هناك إضافة جديدة للشبكة وهي (الوحدة
اإلخرج ,وتعطي هذه الطبقات مرونة إضافية في بناء
المخفية) وتكون ما بين وحدتي اإلدخال و ا
الدوال الناقلة بين المدخالت والمخرجات.
مما تقدم يمكن القول بأ ن الشبكة العصبية االصطناعية تتكون من وحدة حسابية ذات مدخل
واحد أو متعددة المدخالت واشارة خارجة واحدة ,ولكل إشارة داخلة وزن يعمل على تعديل اإلشارة
الداخلة ويكون بمثابة المشبك العصبي (نقطة اشتباك) يعمل على تحفيز الخلية إلنتاج إشارة رد فعل
عندما تكون قيمته موجبة أو إخمادها وتقليل اإلشارة الخارجة عندما تكون قيمته سالبة (راشد
وآخرون.)2012 ,
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2.8

دوال التنشيط
دالة التنشيط هي دالة في إجمالي مخرجات النيورون تستخدم لتمرير القيم وصوالً للنتائج,

ولكي تكون دالة التنشيط أكثر مالءمة يجب أن تتوفر فيها المواصفات التالية( :عبد النور)2002 ,
أوالً :أن ال تكون ثنائية القيمة لكي تكون قادرة على النمذجة الالخطية.
ثانياً :أن تكون قابلة للتفاضل ) (Differentiationوهذا شرط أساسي تفرضه طريقة االنتشار
االرتدادي للتدريب.
ويوجد العديد من دوال التنشيط ذوات وظائف مختلفة وكل واحدة تصلح لنوع معين من التطبيقات,
ومن أهم هذه الدوال (العبيدي.)2000 ,
 -1دالة ال ـ Sigmoid
تعد هذه الدالة من أهم الدوال المستخدمة في الشبكات العصبية االصطناعية وذلك لقدرتها
على نشر قيم اإلخراج ما بين ] [0,-1بشكل انسيابي بحيث يوفر توزيعًا جيدًا لهذه القيم ويساعد في
تحقيق قيمة اخراج لكل قيم المدخالت مهما كانت منخفضة.
وهذه الدالة تجعل المخرجات أو تحولها إلى قيمة محصورة بين ( )0,1وتسمي هذه الحالة
بدالة تنشيط سيغمويد الثنائي ,أو تحول المخرجات إلى قيم ( )1,-1وتسمي بدالة تنشيط سيغمويد
ثنائي القطبية (رياض.)2017 ,
 -2دالة ()Hyperbolic Tangent
وهي مشابهه للدالة األولى وتتمتع بنفس المزايا من حيث االنسيابية ,إال أن قيم االخراج لها
تكون ما بين ].[1,-1
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 -3دالة اإلشارة ()Hard limiter
تقوم هذه الدالة بتقريب قيم اإلخراج إما إلى واحد في حالة كون قيمة المعامل موجبة أو إلى
( )1-أو ( )0في حالة العكس.
 -4الدالة الخطية ()Linear
وتكون قيم اإلخراج تساوي قيم اإلدخال الموزونة للعصبون.
ويمكن توضيح دوال التنشيط المختلفة من خالل الشكل( )3.6اآلتي:

شكل ( :)3.6رسم يوضح أنواع دوال التنشيط المختلفة

2.2

طبقات (هندسة) الشبكات العصبية االصطناعية
تشتمل كل شبكة على مجموعة من العصبونات مرتبطة ومنظمة بشكل معين كتحديد عدد

العصبون في كل طبقة وعدد الطبقات المكونة للشبكة وكذلك االتجاهات المسموحة النتقال
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المعلومات ,وعلى هذا األساس نميز بين نوعين من الشبكات :شبكات ذات رجعية وأخرى ليست
رجعية (مصطفي ,)2016 ,وفيما يلى عرض لهذه الشبكات بشيء من التفصيل.
 2.2.1شبكات ذات رجعية
تتميز هذه الشبكات باحتوائها على اتصاالت دورية أو ما يسمي التغذية العكسية ونميز بين
نوعين من الشبكات الرجعية.
 2.2.1.1الشبكات الرجعية ذات الطبقة الواحدة
تتكون هذه الشبكة من طبقة مدخالت وطبقة مخرجات ,حيث إن كل عصبون يبعث المعلومة
المخرجة إلى جميع العصبونات أي أن مخرجات النموذج تصبح مدخالت له.
 2.2.1.2الشبكات الرجعية متعددة الطبقات
تتكون هذه الشب كة من طبقة مدخالت وطبقة مخرجات باإلضافة لطبقات خفية بينهما ,إذ إن
مخرجات الشبكة تصبح مدخالت لها.
 2.2.2شبكات ليست رجعية
هي عبارة عن شبكات تصل فيها العصبون بطريقة تسمح انتقال المعلومات من طبقة إلى الطبقة
التي تليها وفي اتجاه واحد (لألمام) وليس العكس.
كما ونميز بين نوعين شبكات ذات الطبقة الواحدة ومتعددة الطبقات.
 2.2.2.1شبكات ليست رجعية ذات الطبقة الواحدة
تتكون هذه الشبكة من طبقة مدخالت وطبقة مخرجات ,حيث يتم انتقال المعلومات في هذا
النوع باتجاه واحد من طبقة المدخالت إلى طبقة المخرجات وليس العكس.
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 2.2.2.2شبكات ليست رجعية متعددة الطبقات
تتكون هذه الشبكة من طبقة مدخالت وطبقة مخرجات وطبقات خفية بينهما ,حيث تنتقل
المعلومات في هذه الشبكات من طبقة إلى أخرى تليها وفي اتجاه واحد نحو األمام وليس العكس.
 2.10أنواع الشبكات العصبية االصطناعية
تنظم الشبكة العصبية االصطناعية ب عدة هيئات مختلفة ,بمعني توصيل الخاليا العصبية
بعدة طرق مختلفة منها (الكفراوي ; 2002 ,والعباسي.)Mitchell, 1997 ; 2013 ,
 2.10.1الشبكات العصبية ذات التغذية االمامية
وهي الشبكات التي يخلو تركيبها من وجود حلقة مغلقة من الترابطات بين الوحدات المكونة
لها.
وتعد هذه الشبكات من أكثر الشبكات استخداماً ,وتتكون من طبقتين على األقل ,كما تتواجد
في كثير من األحيان طبقات خفية ( )Hidden Layerبين طبقة المدخالت وطبقة المخرجات ,واذا
كانت الشبكة أمامية التغذية تحتوي على طبقة مدخالت وطبقة مخرجات فقط بدون طبقات خفية
يطلق عليها شبكات عصبية أمامية التغذية وحيدة الطبقة كما في الشكل( ,)3.7أما إذا احتوت
الشبكة األمامية على األقل على طبقة مخفية واحدة فإنها تصبح شبكة أمامية متعددة الطبقات كما
في الشكل(.)Haykin, 1994( )3.8

شكل( )3.8شبكة أمامية متعددة الطبقات

شكل( :)3.7شبكة أمامية ذات طبقة واحدة
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 2.10.2الشبكات العصبية ذات التغذية المرتجعة
هذا النوع من الشبكات من حيث البناء الهندسي ربما يأخذ شكل الشبكة العصبية متعددة
الطبقات ,إال أنه يحتوي على األقل على حلقة تغذية خلفية واحدة  One Feedback Loopبمعنى
أن مخرجات أحد العصبونات تعود لتمثل مدخالت لنفس العصبون فيما يسمى بالتغذية الخلفية
الذاتية  Self-Feedbackأو أن تكون مدخالت لعصبون آخر (.)Beckenkamp, 2002
وهذا النوع من الشبكات يتميز بالقدرة الكبيرة على التذكر مما يجعله مناسباً لالستخدام في
التنبؤ بالسالسل الزمنية المتعلقة بالتطبيقات المالية (.)McNelis, 2005
وتسمى الشبكة العصبية خلفية التغذية التي تحتوي على أكثر من حلقة تغذية خلفية ,بالشبكة
العصبية المتكررة  ,Recurrent Networksوالشكل ( )3.9يبين رسم توضيحي للشبكة خلفية
التغذية المتكررة (محمد.)2012 ,
𝑊15
𝑂1

1

5

𝑥1

4
𝑊44

𝑂2

2

7

𝑥2

𝑊23
6
𝑊66

𝑊36

1

شكل ( :)3.9شبكة عصبية خلفية التغذية المتكررة

حيث تعبّر ]  [𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3عن متجه المدخالت للشبكة.
ويعبر 𝑗𝑖𝑊 عن األوزان بين العنصر  iوالعنصر .j
وتمثل  𝑜2 , 𝑜1مخرجات الشبكة.
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𝑥3

 2.10.2الشبكات العصبية ذات الترابط الذاتي
وهي الشبكات التي تلعب كافة العناصر المكونة لها دو ار نموذجيا ,يتمثل في استقبال
المدخالت وبث المخرجات في نفس الوقت (العباسي.)2013 ,
 2.11خوارزميات التعلم في الشبكات العصبية االصطناعية
إن تقنية التعليم في الشبكات العصبية قد تم استيحاء فكرتها من خالل قدرة االنسان على
التعليم من تجاربه التي يمر بها ,وبهذا يمكن أن يعلم نفسه بنفسه إلى أن يصل إلى حالة االستقرار.
وبنفس الطريقة فإن تعليم الشبكة العصبية يعطيها القدرة على التعلم حتي الوصول إلى المخرجات
المرغوب فيها بأقل خطأ ممكن (سليمان وحمدي.)2014 ,
وعملية التعلم في الشبكات العصبية تتم من خالل التغير المستمر في قيم أوزان الروابط بين
العصبونات وقيم التحيز (.)Haykin, 1994
فعند عرض مجموعة من األمثلة للشكل أو النمط المطلوب من الشبكة معرفتها ,تقوم الشبكة
بعملية ضبط لقيم هذه األوزان وينتج عن هذا الضبط تشكيل تمثيل داخلي للشكل أو النمط المطلوب
وتخزينه في ذاكرتها ليكون متاحًا لالستخدام بعد ذلك (جبارة.)2012 ,
وعملية التعلم ال يمكن برمجتها حيث إن ها طريقة تكيف تلقائي تحصل عندما تغير الشبكة من
قيم األوزان بما يتناسب مع حل المشكلة المستهدفة (.)Beckenkamp, 2002
ويوجد العديد من قواعد التعلم المختلفة والتي يمكن تقسيمها إلى ثالثة أصناف رئيسية كما يلي:
()Fyfe, 1996
 – 1التعلم المراقب Supervised Learning
 – 2التعلم غير المراقب Unsupervised Learning
 – 3التعلم بإعادة التدعيم Reinforcement Learning
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 2.11.1التعلم المراقب
التعلم المراقب ويسمي بالمراقب ألنه يحتاج أثناء التعليم إلى مراقب ليبين المخرج المطلوب لكل
من المدخالت ,ألن المراقب يملك بعض المعرفة حول البيئة التي ال تكون معروفة عند الشبكات
العصبية االصطناعية.
ويقوم مبدأ هذا الخوارزم على مقارنة قيم المخرج الفعلي مع قيم المخرج المطلوب ,ثم بعد ذلك
تعدل أوزان الشبكة لتقليص االختالف (الخطأ) (سهام.)2015 ,
 2.11.2التعلم غير المراقب
وهو نفس فكرة النوع السابق إال أنه يختلف عنه في عدم وجود الهدف المرغوب الذي يتم مقارنة
مخرجات الشبكة به ويعتمد التعلم بدون معلم على اكتشاف المالمح األساسية و النمط بين البيانات
المدخلة على شكل تصنيفات محددة ويسمى هذا النوع من التعلم بالتعلم الذاتي المنظم Self-
 Organized Learningبمعنى أن للشبكات العصبية القدرة على التنظيم الذاتي ألوزان ترابطاتها
وألوضاع استثارة عناصرها طبقًا لطبيعة ما يعرض عليها (.)Haykin, 1994
 2.11.2التعلم بإعادة التدعيم
مفهوم التعلم بإعادة التدعيم له أساس في دراسة السلوك الحيواني وهو مفهوم يعتمد على التعلم
من خالل قاعدة المحاولة والخطأ ,فعند إظهار الشبكة لردود فعل تقود ألداء جيد يتم تدعيم وتعزيز
هذه الردود أما تلك التي تؤدي ألداء سيء فيتم إضعافها ,وتعزيز أو إضعاف بعض ردود أفعال
الشبكة العصبية يؤدي إلى تشجيع تكرار نفس االستجابات المرغوبة وعدم تكرار نفس االستجابات
غير المرغوبة (.)Haykin, 1994 ; Engelbrecht, 2002
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وتقوم عملية التدعيم على أساس الخلط بين طريقة التعلم المراقب والتعلم غير المراقب ,حيث ال
يفصح للشبكة العصبية عن القيم الحقيقية للمخرجات كما هو الحال في التعلم غير المراقب ,ولكن
يشار إلى الشبكة بصحة نتائجها أو خطئها كما في طريقة التعلم المراقب (العباسي.)2013 ,
 2.12استخدام الشبكات العصبية االصطناعية في التنبؤ
يعد التنبؤ باستخدام الشبكات العصبية من األساليب الحديثة التي القت اهتماما واسعًا في
مجاالت متعددة منها التنبؤ بأسعار العمالت والموارد المالية وغيرها ,واستخدمت بشكل واسع لكونها
ال تحتاج إلى شروط صارمة ودقيقة لغرض التنبؤ ,كما أنه يمكن تفسير سلوك البيانات غير الخطية,
ويمكن تلخيص عمل شبكة االنتشار العكسي للخطأ في التنبؤ بالخطوات اآلتية (أحمد وآخرون,
 ;2012حمدان.)2015 ,
الخطوة األولى :اختيار المتغيرات
ال جيداً.
حيث يجب اختيار المشاهدات للمتغيرات بحيث تمثل المشكلة تمثي ً
الخطوة الثانية :معالجة البيانات
إجراء بعض العمليات على البيانات المستخدمة مثل تحديد االتجاه العام ,التركيز على
العالقات بين المشاهدات ,إيجاد توزيع البيانات.
الخطوة الثالثة :تقسيم البيانات المتوفرة إلى المجاميع التالية:
 )1مجموعة التدريب :مجموعة تعلم وتحديد نموذج للبيانات.
 )2مجموعة االختبار :والتي من خاللها يمكن تقرير مهارة الشبكة االفتراضية وامكانية استخدامها
بصورة عامة.
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الخطوة الرابعة :نموذج (مثال) الشبكة العصبية
وعند تحديد نموذج الشبكة العصبية يجب تحديد اآلتي:
 عدد العصبونات لإلدخال والذي يساوي عدد المتغيرات المستقلة. عدد الطبقات المخفية والذي يعتمد على قيمة الخطأ المستخدم في الشبكة. عدد العصبونات المخفية والذي يحدد عن طريق التجربة. عصبون اإلخراج والذي غالبًا يساوي واحد.الخطوة الخامسة :معايير التقييم
حيث إن المعايير المستخدمة في شبكة االنتشار العكسي لتقييم الخطأ هي مجموع مربعات
األخطاء  ,MSEوجذر متوسط مربعات األخطاء .RMSE
الخطوة السادسة :تدريب الشبكة
وتضم هذه الخطوة:
 تعليم النموذج :إيجاد مجموعة األوزان بين العصبونات والتي تحدد أقل قيمة لمربع الخطأ. -خوارزمية شبكة االنتشار العكسي للخطأ :تستخدم خوارزمية التدريب لتقليل الميل.
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البداية
األوزان االبتدائية
بداية خطوة تدريب جديدة

بداية دورة جديدة في التدريب

تمثيل النموذج ومقارنة استجابة الطبقات

حساب خطأ الدورة

هل هي ير
حساب قيمة مربع الخطأ
خطية

E=0
ال
نعم

هل الخطأ
أقل من

ثل من بين نماذج
طبقة االخراج
تعديل الوزن في
ARIMA

تعديل األوزان في الطبقات المخفية

النهاية

هل يوجد نماذج أخرى
في مجموعة التدريب

الشكل ( )3.10خوارزمية تدريب الشبكة ذات االنتشار العكسي للخطأ
المصدر( :أمينة)2014 ,

الخطوة السابعة :التنفيذ
وهي من أهم الخطوات ح يث تختبر الشبكة من حيث قدرة التكيف مع حالة التغير في دورة
وامكانية إعادة التدريب والوصول إلى أقل مربع خطأ عند تغير البيانات ,ويتم بناء الشبكات العصبية
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عن طريق البرمجة (أي أن الشبكة العصبونية هي عبارة عن برنامج حاسوبي) ويتكون من عدد كبير
من الدورات التي يزيد استعمالها لحل مشكلة معينة.
 2.12نماذج الشبكات العصبية المستخدمة في التنبؤ
هناك العديد من نماذج الشبكات العصبية االصطناعية المستخدمة في التنبؤ ,نذكر منها
شبكة دالة القاعدة الشعاعية ,وشبكة بيرسبتون متعددة الطبقات ,وشبكة ألمان ,وسنكتفي بالحديث
عن شبكة بيرسبتون متعددة الطبقات ( )MLPالمستخدمة في الجانب التطبيقي.
تعد شبكة  MLPمن أكثر الشبكات استخدامًا في التنبؤ بالسالسل الزمنية ,تقوم فكرة هذه
الشبكة على استخدام القيم السابقة للسلسلة الزمنية كمدخالت الشبكة ,ويتم تجميع األوزان في الطبقة
الخفية بالنسبة للمدخالت ويتم استخدام التحويلة غير ال خطية (السيغمويد).
طبقة المخرجات للشبكة تستقبل مخرجات الطبقة الخفية وتطبق عليها التحويلة الخطية حيث
يتم إنتاج القيم المتنبأ بها للسلسلة الزمنية (أمينة.)2014 ,
 2.12مزايا وعيوب استخدام الشبكات العصبية االصطناعية
يتميز أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية عن غيره من البدائل اإلحصائية في عملية
تحليل البيانات بالمزايا التالية( :العباسي)2013 ,
 –1بمجرد أن تقوم الشبكة بتلقي البيانات فإن أدائها ال يتأثر كثي اًر عند إدخال أي مجموعة إضافية
من البيانات الجديدة والتي لم تكن موجودة في البداية.
 –2ال تتطلب وجود افتراضات قوية بشأن نوعية البيانات والعالقة بين المتغيرات كما في األساليب
اإلحصائية األخرى.
 –2ال تتطلب وجود عدد كبير من البيانات التجريبية.
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 –2ليس هناك حاجة لترتيب المتغيرات حسب أهميتها ,وذلك ألن الشبكة تضع تلقائياً أوزان خاصة
بها حسب طبيعة البيانات المدخلة اليها.
 –2تعطي ق اررات واضحة في النماذج المعروفة كما يمكنها معالجة مشكالت اتخاذ الق اررات والتي
تتصف بمدخالت غير واضحة (.)Stochastic
ويعاب عليها:
أنها ال تتعامل مع المشاكل ذات المتغيرات التي ال يمكن صياغتها كميًا (المتغيرات
الوصفية) كما أنها تعطي نتائج في بعض الحاالت قد ال نستطيع تفسيرها منطقيًا (عالقات هرائية).
 2.12معايير التقييم
تعتبر تحديد رتبة النموذج مهمة صعبة يواجها الباحث الذي يجد نفسه أمام عدة نماذج
مرشحة وال تكون جميعها مرفوضة ,لهذا السبب تم وضع بعض المعايير التي تساعد في اختيار
النموذج األفضل من بين النماذج المرشحة حيث يتم تحديد رتبة النموذج باختيار النموذج الذي يملك
أقل قيمة لهذه المعايير ( ,)Matroushi, 2011ومن هذه المعايير اإلحصائيةCryer and ( :
)Chan, 2008
 2.12.1معيار معلومات أكاكي )(AIC
هذه الطريقة اقترحها العالم  Akaikeفي عام  1973إذ اقترح معيا اًر اسميًا
 Akaike Information Criterionاختصر بـ  AICويعرف كالتالي:
)(3.5

𝑘𝐴𝐼𝐶 = – 2𝑙𝑜𝑔(𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑 ) + 2

حيث  kتمثل عدد معلمات النموذج وتساوي  p + q + 1في حالة ما إذا كان النموذج يحتوي على
مقدار ثابت أما إذا كان النموذج ال يحتوي على مقدار ثابت فإن .k= p + q
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 2.12.2معيار المعلومات البيزي )(BIC
اقترح من قبل كل من ( )Schwarz, 1978و ) (Akaike, 1979وقام الباحثان بتطوير
المعيار  AICإلى المعيار الجديد الذي سمي بمعيار معلومة بيز ) (BICويأخذ هذا المعيار الصيغة
اآلتية:
)(3.6

)𝑛(𝑔𝑜𝑙𝑘 𝐵𝐼𝐶 = – 2𝑙𝑜𝑔(𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑 ) +

فإن النموذج األفضل هو
حيث يكون النموذج األفضل هو الذي يجعل قيمة  BICأقل ما يمكنّ ,
كل معيار على حده ,وسوف نستخدم في بحثنا المعياريين
النموذج الذي يحقق أقل قيمة وفق ّ
السابقين للمفاضلة بين النماذج المقترحة.
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 2.12الخالصة
تناولنا في هذا الفصل مفهوم الشبكات العصبية من خالل إعطاء لمحة تاريخية عنها مع
ذكر محاوالت استخدمها وخصائصها والمكونات األساسية لها ,باإلضافة إلى النماذج الخطية وغير
الخطية للشبكات العصبية ,ودوال التنشيط بأنواعها المختلفة.
وتم تسليط الضوء على نوعين من الشبكات العصبية النوع األول شبكات ذات رجعية والنوع
الثاني شبكات ليست رجعية ,وتم التطرق بأنواع الشبكات العصبية االصطناعية من خالل تقسيمها
إلى ثالثة أنواع شبكات ذات التغذي ة االمامية وشبكات ذات التغذية المرتجعة وشبكات ذات الترابط
ال بالتعلم المراقب
الذات ,وتم التعرض لخوارزميات التعلم في الشبكات العصبية االصطناعية متمث ً
وغير المراقب وبإعادة التدعيم وتم عرض استخدام الشبكات العصبية في التنبؤ ونماذجها باإلضافة
لمزايا وعيوب الشبكات العصبية االصطناعية ,وأخي ًار التعرف على معايير التقييم المستخدمة
للمفاضلة بين النماذج.
في الفصل التالي سنتناول الجانب التطبيقي للرسالة وهو استخدام النموذجين  ARFIMAو
 ANNوالتوصل إلى نتائج المقارنة بينهما للوصول للنموذج األمثل واألدق في التنبؤ بأسعار البترول
الخام.
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الفصل الرابع
حتليل البيانات
ومناقشة النتائج
والتوصيات
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2.1

مقدمة:
يتناول هذا الفصل كافة المجريات العملية لتحليل السلسلة الزمنية الخاصة بأسعار البترول

الخام في والية تكساس بتطبيق أسلوب االنحدار الذاتي والمتوسطات التكاملية الكسرية ,ARFIMA
وأسلوب الشبكات العصبية االصطناعية  ,ANNوذلك للمقارنة بين هاتين الطريقتين من خالل
استخدام المعايير اإلحصائية المخصصة لمعرفة كفاءة الطريقتين في التنبؤ وأيهما أفضل من الناحية
العملية.
سيتم أوالً بناء نموذج  ARFIMAمن خالل فحص واختبار وجود الذاكرة الطويلة للسلسلة
الزمنية محل الدراسة عن طريق تقدير معامل هورست بيانيًا واختبارياً بعدة أساليب مختلفة ,ومن ثم
مرحلة التعرف وتقدير نموذج  ARFIMAالخاص بسلسلة أسعار البترول ذات الذاكرة الطويلة حيث
سنقدر قيمة الفرق الكسري بعدة أساليب مختلفة من خالل إيجاد توليفة من نماذج ARFIMA
والمفاضلة بينها باستخدام المعايير اإلحصائية المخصصة لذلك ,وتأتي مرحلة تشخيص النموذج
المالئم للسلسلة باستخدام ما يلزم من األساليب اإلحصائية لعمل ذلك.
وسيتم استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية  ,ANNوأخي اًر تأتي مرحلة المقارنة
بين النموذجين المقترحين من بين جميع النماذج التي تم بناؤها للوصول إلى أفضل نموذج لغرض
التنبؤ بالقيم المستقبلية.
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2.2

وصف البيانات
السلسلة المتاحة لدينا تم الحصول عليها من مصادر ثانوية ,حيث تمثل أسعار البترول الخام

اليومية للفترة الممتدة من  9\3\2018 – 30\9\2013بمجموع مشاهدات  ,1118إذ تم استخدام
المشاهدات منذ  2\3\2018 – 30\9\2013والمحددة ب ـ  1113وأبقيت المشاهدات الخمس األخيرة
ألغراض المقارنة مع التنبؤات التي يتم الحصول عليها.
وألخذ فكرة عامة عن البيانات سيتم عرض بعض المقاييس اإلحصائية البسيطة التي تدلنا على
طبيعة البيانات كما يوضح الجدول ( )4.1التالي:
جدول رقم ( :)4.1المقاييس اإلحصائية ألسعار البترول الخام
اإلحصاءات

القيمة

عدد القيم

1113

أقل قيمة

26.19

أكبر قيمة

107.95

الوسط الحسابي

61.40

الوسيط

51.44

االنحراف المعياري

22.54

ويمكننا أخذ فكرة سريعة وأولية عن السلسلة الزمنية ألسعار البترول الخام موضع الدراسة,
حيث نالحظ من خالل الجدول رقم ( )4.1أن أقل قيمة ألسعار البترول الخام تعادل  26.19دوالر
لكل برميل ,كذلك نالحظ أن أعلى قيمة سجلت  107.95دوالر لكل برميل ,كما نالحظ أن قيمة
الوسط الحسابي أكبر من قيمة الوسيط ,وهذا مؤشر على عدم اعتدالية توزيع البيانات.
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خطوات تطبيق منهجية ARFIMA

2.2

سنطبق منهجية  ARFIMAمن خالل إتباع مراحلها التالية:
2.2.1

وصف السلسلة من حيث االستقرار

تتمثل أولى خطوات تلك المرحلة في فحص استقرار السلسلة الزمنية وتطبيق التحويالت الالزمة
لجعلها مستقرة إن لم تكن كذلك ,ولمعرفة ذلك يتم فحص التوقيع البياني لسلسلة أسعار البترول الخام
اليومية شكل ( )4.1من حيث ثبات التباين والوسط الحسابي.

شكل رقم ( :)4.1السلسلة الزمنية ألسعار البترول الخام

ويتضح من الشكل البياني أن السلسلة الزمنية محل الدراسة غير مستقرة ,ومن خالل رسم دالة
االرتباط الذاتي ( )ACFنالحظ وجود تناقص بطيء لدالة االرتباط الذاتي مما يدلل على أن هناك
ارتباطات معنوية بين المشاهدات المنفصلة لمدة طويلة من الزمن.

شكل رقم ( :)4.2دالة االرتباط الذاتي( )ACFللسلسلة الزمنية ألسعار البترول الخام
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 2.2.2التحقق من وجود الذاكرة الطويلة
هناك العديد من االختبارات اإلحصائية واألدوات البسيطة -كالرسوم البيانية -الختبار وجود
ذاكرة طويلة تم اعتمادها في أغلب الدراسات وأدبيات التحليل الحديث للسالسل الزمنية ,التي من
خاللها تعطي مؤش ًار لوجود ذاكرة طويلة.
أوالً :التحقق باستخدام الرسوم البيانية
 دالة االرتباط الذاتي ()ACF
حيث إن ( )ACFللسلسة محل الدراسة تتناقص بشكل تدريجي بطيء حتي تصل إلى الصفر,
ويتضح ذلك من خالل الشكل ( )4.2السابق ,وهذا يتفق مع خصائص السالسل الزمنية ذات الذاكرة
الطويلة ,وفي هذه الحالة يفضل أخذ الفروق الكسرية للتسكين ومن ثم بناء نموذج ,ARFIMA
وبذلك يكون رسم دالة االرتباط الذاتي أول مؤشر لوجود ذاكرة طويلة.
 رسم ()R/S

شكل ( :)4.3رسم  R/Sلسلسلة أسعار البترول الخام
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نالحظ من الشكل ( )4.3أن رسم  R/Sلسلسلة أسعار البترول الخام يوضح قيمة  Hالتي
يتم حسابها متزامنة مع الرسم البياني والتي تعبر عن ميل الخط المستقيم الذي يعتبر كمقياس لتفريق
بين عمليات الذاكرة القصيرة والطويلة ,حيث إن معظم عمليات الذاكرة القصيرة يتجه فيها هذا الميل
نحو  , 0.5بينما إذا كانت هذه العمليات تحتوي على ذاكرة طويلة فإن الميل لهذا الخط المستقيم يتجه
نحو  ,1ويتضح أن الميل المقدر ( ,)H = 0,9712وهذا يشير إلى وجود ذاكرة

طويلة.

 رسم Higuchi
Higuchi M ethod
H = 0.9676
]levels = 50 | minnpts = 3 | cut.off = 10^[0.7, 2.5

1.5

Method: 1:aggvar | 2:diffvar | 3:absval | 4:higuchi | 5:peng | 6:rs | 7:per

1.0
0.5
0.0

)log10(curve length

-0.5
-1.0

2.5

2.0

1.0

1.5

0.5

0.0

)log10(m

شكل ( :)4.4رسم  Higuchiلسلسلة أسعار البترول الخام

ومن المعروف أنه إذا كان < 𝐻 < 1

1
2

فإن السلسلة تتميز بذاكرة طويلة ,حيث يتضح من

الشكل( )4.4أعاله أن قيمة  H=0.9676وبذلك تكون السلسلة ذات ذاكرة طويلة ,وبالتالي تكون
االرتباطات قوية كلما اقتربت قيمة  Hمن الواحد الصحيح.
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ثانياً :التحقق باستخدام االختبارات اإلحصائية
يوجد العديد من االختبارات التي تسمح باكتشاف وجود الذاكرة الطويلة للسالسل الزمنية
والتي من خاللها يتم حساب معامل هورست الذي يرمز له بالرمز ( )Hبحيث تكون قيمة معامل
( )Hأكبر من  0.5وتقترب من  , 1والذي يسمح بترتيب السالسل بداللة طبيعة ذاكرتها ,وقد ثم
عرض نتائج أربعة اختبارات كما في الجدول ( )4.2التالي:
جدول ) :)4.2نتائج االختبارات اإلحصائية لتقدير معامل هورست ( )Hلسلسة أسعار البترول الخام

R/S Method

H= 0.9711537

Corrected Empirical

Empirical Hurst

Hurst Exponent

Exponent

Simplified R
over S Approach

Test

H= 0.9672354

H= 0.9836447

H= 0.8758262

Value

حيث يتضح من الجدول أن جميع قيم معامل ( )Hأكبر من  0.5وتقترب من  1مما يؤكد إلى وجود
خاصية الذاكرة الطويلة لسلسلة أسعار البترول الخام.
ويمكن القول أن سلسلة أسعار البترول الخام تحقق خاصية الذاكرة الطويلة ,وذلك من خالل
ما تم عرضه سابقاً في كالً من األشكال البيانية واالختبارات اإلحصائية وبذلك سوف ننتقل لمرحلة
فحص السكون من خالل االختبارات اإلحصائية.
 2.2.2اختبارات جذر الوحدة لفحص سكون السلسلة
من خالل اختبار  (ADF) Augmented Dickey-Fullerواختبار Phillips and Perron

) (P.Pلفحص سكون السالسل الزمنية حيث الفرضية العدمية لوجود جذور الوحدة مقابل الفرضية
البديلة عدم وجود جذور الوحدة وبعد أخذ الفروق لكل طريقة من طرق التقدير المستخدمة للفروق
الكسرية تبين من خالل الجدول ( )4.3التالي أن جميع الفروق الكسرية المقدرة عملت على تسكين
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السلسلة الزمنية في المتوسط حيث كانت قيمة  p-valueأصغر من مستوى المعنوية ,α = 0.05
وبذلك تصبح السلسلة مستقرة في حال أخذ أي فرق من الفروق الكسرية المقدرة.
جدول ( :)4.3نتائج اختبار  PP ,ADFلسلسلة أسعار البترول الخام للفروق الكسرية باستخدام طرق التقدير
الحالة

ADF

PP

()d

طرق التقدير

FRacdiff

P-value

القيمة

P-value

القيمة

مستقرة

0.01

-312.13

0.01

-4.63

0.499

مستقرة

0.01

-110.8

0.03

-3.59

0.375

Simplified R over S Approach

مستقرة

0.01

-276.46

0.01

-4.49

0.483

Empirical Hurst Exponent

مستقرة

0.01

-243.3

0.01

-4.35

0.467

مستقرة

0.01

-250.95

0.01

-4.38

0.471

Corrected Empirical Hurst
Exponent
R/S Method

 2.2.2مرحلة التعرف والتقدير
تهدف هذه المرحلة إلى التعرف على نموذج أو أكثر من نماذج  ARFIMAوذلك من
خالل تحديد رتبة الجزء الخاص باالنحدار الذاتي  ARوالمعرفة بالرمز Pوالجزء الخاص بالمتوسطات
المتحركة  MAوالمعرفة بالرمز  qوذلك من خالل إيجاد جميع التباديل لنموذج كل طريقة من طرق
التقدير المستخدمة للفروق الكسرية ,ويتضح ذلك من خالل الجدول ( )4.4التالي:
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جدول ( :)4.4مقارنة بين نماذج  ARFIMAالمرشحة للفروق الكسرية حسب معايير التقييم
الفرق الكسري

النموذج

BIC

AIC

Ljung-box

d=0.499
Fracdiff

)(1,d,1
)(1,d,2
)(2,d,1
)(2,d,2

3996.72
4003.78
4003.78
4004.92

3976.65
3978.70
3976.70
3974.81

0.71107
0.62624
0.55199
0.59121

d= 0.375
حسب تقدير Simplified R over S Approach

)(1,d,1
)(1,d,2
)(2,d,0
)(2,d,1
)(2,d,2

3849.38
3856.14
3856.56
3856.32
3862.68

3820.30
3831.05
3836.49
3831.23
3832.57

0.72904
0.65513
0.18573
0.62435
0.56228

d=0,483
حسب تقدير Empirical Hurst Exponent

)(1,d,1
)(1,d,2
)(2,d,1
)(2,d,2

3977.06
3984.26
3984.47
3985.70

3956.99
3959.17
3959.39
3955.59

0.71724
0.62906
0.55027
0.42387

d=0.467
حسب تقدير Corrected Empirical Hurst
Exponent

)(1,d,1
)(1,d,2
)(2,d,0
)(2,d,1
)(2,d,2

3957.49
396455.
3967.96
3964.68
3971,00

3937.42
3939.46
3947.89
3939.59
3940.89

0.71431
0.62870
0.07620
0.55634
0.44867

d=0.471
R/S Method

)(1,d,1
)(1,d,2
)(2,d,0
)(2,d,1
)(2,d,2

3962.19
3969.25
3972.87
3969.45
3970.82

3942.12
3944.17
3952.80
3944.36
3940.71

0.71080
0.62998
0.06003
0.58220
0.54582

نالحظ من الجدول ( )4.4أعاله أن النموذج األفضل هو نموذج )ARFIMA(1,0.375,1
وذلك المتالكه أقل قيمة لمعياري التقييم  AIC,BICوأكبر قيمة الختبار  ,Ljung-boxوبذلك فإن
النموذج الذي يمكن استخدامه في التنبؤ هو ) ,ARFIMA(1,0.375,1وبالتالي تكون تقديرات
معلمات النموذج أعاله مبينة في الجدول ( )4.5االتي:
جدول ( :)4.5تقدير معلمات نموذج )ARFIMA(1,0.375,1
p-value

الخطأ المعياري

التقدير

المعلمة

النماذج

0.00

0.0114

0.9980

ϕ

)AR(1

0.00

0.0338

-0.0338

θ

)MA(1
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 2.2.2مرحلة التشخيص
تعد هذه المرحلة من أهم مراحل التحليل حيث يتم فيها مالءمة النموذج وذلك من أجل
تحسين النموذج وتطويره أو اإلبقاء عليه كما هو ,حيث نقوم في هذه المرحلة بإخضاع النموذج محل
الدراسة لعدد من االختبارات لتقييم النموذج ,فإذا اجتاز هذا النموذج االختبارات فإنه يكون صالح
لالستخدام.
 تحليل السكون واالنعكاس
يعد تحقق شرطي السكون واالنعكاس في مقدرات النموذج دليل على كفاءة النموذج
للبيانات ,حيث أن معامالت المتوسطات المتحركة تحقق شرط االنعكاس ,كما أن جميع سالسل
المتوسطات المتحركة دائمًا ساكنة بدون وضع أي قيود أو شروط على المعلمة  ,θوهذا يعني أن
النموذج يحقق شرطي السكون واالنعكاس ,وشرط االنعكاس لهذا النموذج:
|𝜃1 | < 1
وهذا متحقق بالنسبة لهذا النموذج ألنه ومن جدول ( )4.5نجد أن.|𝜃1| = 0.0338 < 1 :
كما أن جميع سالسل االنحدار الذاتي دائماً منعكسة بدون وضع أي قيود أو شروط على
المعلمة  ,ϕوهذا يعني أن النموذج يحقق شرطي السكون واالنعكاس ,وشرط السكون لهذا النموذج
|ϕ1 | < 1
وهذا متحقق بالنسبة لهذا النموذج ألنه ومن جدول ( )4.5نجد أن|ϕ1| = 0.9980 < 1 :
 تحليل البواقي
يعتبر تحليل البواقي جزء أساسي ومرحلة مهمة لمعرفة مدى صالحية النموذج
) ARFIMA(1,0.375,1المستخدم للتنبؤ ,ومن خالل الشكل ( )4.5لرسم البواقي يتضح أن
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البيانات تتأرجح بشكل ثابت حول الصفر ,حيث إن ه ال يمكن رصد نمط أو شكل محدد لهذه البواقي
لذا نحكم هنا بعدم ثبات التباين ,ويؤكد ذلك رسم دالة االرتباط الذاتي ( .)4.5ويتبين أن جميع
معامالت االرتباط الذاتي للبواقي عند كل فجوة زمنية تقع داخل حدي فترة الثقة ,مما يشير إلى أن
بواقي هذا النموذج غير مترابطة مع بعضها البعض أي أن األخطاء الناتجة كانت عشوائية تامة,
وهذا دليل على سكون البواقي حيث إن معامالت االرتباط الذاتي للبواقي ال تختلف معنويًا عن
الصفر.
(1,0.375,1) Model Residuals

5
0
-15 -10 -5

800

1000

600

200

-0.05 0.00 0.05

PACF

-0.05 0.00 0.05

30

0

Lag

25

20

15

10

5

ACF

30

25

20

15

10

5

400

0

0

Lag

شكل( :)4.5رسم البواقي ودالتي االرتباط الذاتي والذاتي الجزئي لنموذج )ARFIMA(1,0.375,1

أما فيما يتعلق باختبار  Ljung-Boxكما يظهر في الجدول ) (4.6يشير إلى أن البواقي
مستقلة (األخطاء عشوائية) ,حيث كانت قيم  P-valueأكبر من .0.05
جدول ) :)4.6نتائج اختبار Ljung-Box
Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic
Sig.

DF

Chi-Square

0.729

13

9.57
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وبناء على ما سبق ,يمكننا التأكيد على أن نتائج االختبارات والفحوص التشخيصية التي أجريت
ً
تحت مظلة تحليل البواقي من مخرجات توفيق النموذج ) ARFIMA(1,0.375,1للبيانات جاءت
متفقة إلى حد كبير مع الفروض النظرية التي يعتمد عليها هذا النموذج ,مما يزيد الثقة في كفاءة هذا
النموذج في تحليل بيانات الظاهرة قيد الدراسة ,وبالتالي يمكن استخدامه في التنبؤ.
 2.2.2مرحلة التنبؤ
يعد التنبؤ من األهداف األساسية ألي دراسة تختص بتحليل السالسل الزمنية ,وأنه ال يمكن
االنتقال إلى هذه المرحلة إال بعد التأكد من إجراء الفحوص واالختبارات االحصائية ,والجدول ()4.7
التالي يعطي تنبؤات نموذج ) ARFIMA(1,0.375,1لخمسة قيم مستقبلية.
جدول ( :)2.2القيم التنبؤية لنموذج )ARFIMA(1,0.375,1
البواقي
𝒕̂
𝒚 𝒆𝒕 = 𝒚𝒕 −

القيم المتنبأ بها
𝒕̂
𝒚

القيم الفعلية
𝒕𝒚

التاريخ

2.89

58.46

61.35

5/3/2018

3.52

57.17

60.69

6/3/2018

4.59

56.30

60.89

7/3/2018

5.54

55.62

61.16

8/3/2018

7.24

55.05

62.29

9/3/2018

وتعتبر معايير دقة التنبؤ  RMSE, MAEمؤش ًار لتحديد مدى نجاعة النموذج في التنبؤ ويتضح
ذلك من الجدول ( )4.8التالي:
جدول ( :)4.8مقاييس دقة التنبؤ لنموذج )ARFIMA(1,0.375,1
MAE

RMSE

4.7720

5.0142
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)ARFIMA(1,0.375,1

2.2

تطبيق نموذج الشبكات العصبية االصطناعية ANN
لقد تم استخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية في بناء نموذج السلسلة محل الدراسة

وتم اختيار وتحديد هذه النماذج من خالل عدة مراحل بداية من استخدام أسلوب شبكة البيرسبتون
متعدد الطبقات ) Multi-layer Perceptron (MLPلبناء نماذج الشبكات لبيانات السلسلة محل
الدراسة وصوالً إلى عملية بناء الشبكات العصبية االصطناعية.
وتعتبر ) (MLPمن أكثر نماذج الشبكات العصبية استخدمًا خاصة في مجال التنبؤ بالسالسل
الزمنية ,وتقوم فكرة هذه الشبكة على استخدام القيم السابقة للسلسلة الزمنية كمدخالت الشبكة ,ويتم
ت جميع األوزان في الطبقة الخفية بالنسبة للمدخالت ,وقد تم استخدام دالة التنشيط Sigmoid
 Functionفي كل من الطبقة الخفية وطبقة المخرجات.
تم تطبيق نموذج الشبكات العصبية االصطناعية للتنبؤ بالظاهرة محل الدراسة وفق الخطوات التالية:
 2.2.1مرحلة تجميع وإعداد البيانات
تم االعتماد على البيانات اليومية ألسعار البترول الخام من  14\10\2013إلى 9\3\2018
كمدخالت ,وتم تقسيم البيانات المدخلة إلى مجموعتين ,هما:
 -1مجموعة التدريب والتي تحتوي على  1103مشاهدات من  14\10\2013إلى ,2\3\2018
لتدريب وتجهيز النماذج.
 -2ومجموعة االختبار والتي تحتوي على  5مشاهدات من  5\3\2018إلى  ,9\3\2018للتحقق من
صالحية النماذج ,ومعرفة كفاءة هذه التقنية في تحليل السالسل الزمنية.
تم استخدام  1103مشاهدات من العينة لتدريب الشبكة واستخدام  5مشاهدات من العينة
الختبار الشبكة.
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 2.2.2معالجة البيانات
أدخلت البيانات في الشبكة بالصورة الثنائية ] [1,0باستخدام معادلة Min Max Method
Normalization
) 𝑥( 𝑛𝑖𝑚 𝑥𝑖 −
) 𝑥( 𝑛𝑖𝑚 𝑚𝑎𝑥 (𝑥 ) −

= 𝑖𝑧

 2.2.2تحديد تركيبة الشبكة
بناء على الغرض من الدراسة.
يتم اختيار النموذج أو التركيبة المالئمة عادة ً
 معمارية الشبكة المختارة
تتكون من ثالثة طبقات (طبقة المدخالت – الطبقة الخفية – طبقة المخرجات) ,وقد توزعت
عناصر المعالجة في طبقات الشبكة كما يلي:
 طبقة المدخالت
إن أول خطوة في عملية تقدير النموذج المناسب هي تحديد المدخالت للشبكة العصبية ,إذ إن
المدخالت هنا تمثل بيانات يومية ألسعار البترول الخام من  14\10\2013إلى  ,9\3\2018وبذلك
فإن طبقة المدخالت تتكون من وحدة معالجة واحدة (عصبون واحد).
 الطبقة المخفية
تحتوي هذه الطبقة على طبقتين وكل طبقة تحتوي على عدد من وحدات المعالجة ,والتي يتم
تحديدها من خالل التجريب وذلك بتغير عدد عصبونات الطبقة الخفية وتدريب الشبكة ,وتم إدخال
عدد من وحدات المعالجة في كل طبقة إلجراء التدريب ,حيث كان عدد وحدات المعالجة كالتالي
( )3,4,5,10,15,25وتم تدريب النماذج عليها بهدف الحصول على أقل قيم لمعياري RMSE,
. MAE
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 طبقة المخرجات
تحتوي هذه الطبقة على القيم اليومية ألسعار البترول الخام المتنبأ بها وعليه فإنها تحتوي على
وحدة معالجة واحدة.
 2.2.2تدريب الشبكة
في هذه المرحلة يتم تحديد خوارزمية التعلم التي تتناسب مع تركيبة الشبكة ,حيث تم االعتماد
على دالة  sigmoidكدالة تحفيز في الطبقة الخفية ,وكذلك في طبقة المخرجات ,وتم استخدام
خوارزمية االنتشار  Quick Algorithmالسريع لتدريب الشبكة.
 2.2.2تقدير نموذج الشبكة العصبية االصطناعية
في هذه المرحلة سيتم تقدير عدد من النماذج التي سيتم دراستها للوصول ألفضل نموذج لتمثيل
البيانات ,وسيتم دراسة أكثر من نموذج للمفاضلة بين هذه النماذج واختيار النموذج األفضل حسب
قيمة معياري التقييم ( ,)RMSE, MAEحيث إن أفضل نموذج هو صاحب أقل قيمة للمعيارين
السابقين والجدول التالي ( ) 4.9يعرض النماذج التي تم تقديرها وقيمة معياري ()RMSE, MAE
وذلك من أجل المفاضلة بينهما وفي هذه الدراسة تم تقدير عدد من نماذج الشبكات العصبية ,وكانت
كالتالي:
جدول ( :)4.9مقارنة بين نماذج  ANNالمرشحة حسب معياري دقة التنبؤ MAE and RMSE
MAE

RMSE

النموذج

0.00875

0.01097

)MLP(2-3-1

0.00891

0.01128

)MLP(2-4-1

0.0086

0.01092

)MLP(2-5-1

0.00985

0.01233

)MLP(2-10-1

0.00962

0.0122

)MLP(2-15-1

0.0081

0.0105

)MLP(2-25-1
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يتضح من الجدول ( )4.9أعاله أن النموذج األفضل هو ) MLP(2-25-1وذلك المتالكه أقل
قيم لمعياري التقييم  RMSE, MAEمقارنة بالنماذج األخرى المرشحة.
وعليه فإن طبقة المدخالت تحتوي على  2عصبون ,أما الطبقة المخفية تحتوي على 25
عصبون ,أما طبقة المخرجات فإنها تحتوي على عصبون واحد.
 2.2.2مرحلة التنبؤ
التنبؤ هو المرحلة األخيرة من مراحل التحليل الحديث للسالسل الزمنية وأنه ال يمكن االنتقال
إلى هذه المرحلة إال بعد االنتهاء والتأكد من إجراء جميع الفحوص واالختبارات اإلحصائية الضرورية
لتشخيص النموذج الذي اختير في المراحل السابقة.
تم التوصل إلى أنه يمكن استخدام النموذج المرشح للتنبؤ ,وذلك الجتيازه معظم عمليات
الفحص والتشخيص بدرجة جيدة إحصائياً عن غيره من النماذج األخرى ,حيث تم استخدام هذا
النموذج إلعطاء تنبؤات لخمسة قيم مستقبلية ,وسيتم مقارنة القيم المتنبأ بها مع القيم الخمس الفعلية
والتي لدينا معلومات مسبقة عنها ,وذلك للمقارنة بين القيم األصلية والقيم المتنبأ بها ,وقد أظهرت
هذه القيم توافقًا مع القيم األصلية ,ويتضح ذلك من خالل الجدول ( )4.10التالي:
جدول ( :)2.10القيم المتنبأ بها لنموذج )MLP(2-25-1
البواقي
𝒕̂
𝒚 𝒆𝒕 = 𝒚𝒕 −

القيم المتنبأ بها
𝒕̂
𝒚

القيم الفعلية
𝒕𝒚

التاريخ

0.41

60.94

61.35

5/3/2018

-0.24

60.93

60.69

6/3/2018

-0.22

61.11

60.89

7/3/2018

-0.44

61.60

61.16

8/3/2018

0.26

62.03

62.29

9/3/2018
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2.2

المقارنة بين نموذج  ARFIMAونموذج ANN

للمفاضلة بين النموذجين تم االعتماد على معياري  RMSEو  MAEالتي تفيد في وضع رؤية
حقيقية عن التقديرات المستقبلية للتنبؤ بسلوك الظاهرة لغرض اتخاذ القرار المناسب.
جدول( :)4.11المفاضلة بين نموذج ) ARFIMA(1,0.375,1و نموذج )MLP(2-25-1
MAE

RMSE

النموذج

4.7720

5.0142

)ARFIMA(1,0.375,1

0.3140

0.3272

)MLP(2-25-1

باالعتماد على معايير قياس دقة التنبؤ كما هو موضح في الجدول( )4.11أعاله ,يبدو تفوق
نموذج الشبكة العصبية االصطناعية ) MLP(2-25-1على نموذج (ARFIMA(1,0.375,1
وعليه تعتبر الشبكات العصبية االصطناعية هي الطريقة األفضل واألكثر دقة في التنبؤ بالقيم
المستقبلية للسلسلة محل الدراسة.
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الفصل اخلامس
النتائج والتوصيات
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 5.1النتائج
هدفت هذه الدراسة إلى بناء أفضل نموذج للتنبؤ بأسعار البترول الخام اليومية ,وقد استخدم
الباحث أسلوبين إحصائيين هما أسلوب االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية
 ARFIMAوأسلوب الشبكات العصبية االصطناعية  ,ANNثم قام بتطبيق األسلوبين على
البيانات قيد الدراسة بغرض المقارنة بينهما للتنبؤ بأسعار البترول وقد تم التوصل إلى النتائج اآلتية:
 -1توصلت الدراسة إلى أن السلسلة الزمنية ألسعار البترول الخام اليومية تمثل سلسلة زمنية
غير ساكنة بالنسبة للبيانات األصلية المتاحة.
 -2تشير الدراسة إلى أن السلسلة محل الدراسة تتميز بخاصية الذاكرة الطويلة وذلك من خالل
األشكال البيانية (دالة االرتباط الذاتي ورسمة  R/Sورسمة  )Higuchiواالختبارات
اإلحصائية األربعة.
 -3توصلت الدراسة إلى أن نتائج تقديرات الفروق الكسرية ( )dحسب كل طريقة من الطرق
المتاحة ,عملت على تسكين السلسلة الزمنية في المتوسط باالعتماد على نتائج كل من
اختبار ديكي  -فوالر ( )ADFواختبار فيليب -بيرون ) ,(PPحيث كانت قيمة p-value
أصغر من مستوي المعنوية .α = 0.05
 -4تبين أن نموذج ) ARFIMA(1,0.375,1هو األفضل من بين نماذج ARFIMA
المقترحة ,وذلك المتالكه أقل قيم لمعياري التقييم  ,AIC, BICوكذلك تبين أن نموذج
) MPL(2-25-1هو األفضل من بين نماذج  ANNالمرشحة.
 -5تفوق النموذج ) MPL(2-25-1على النموذج ) ARFIMA(1,0.375,1حسب معياري
دقة التنبؤ  MAE, RMSEواعتماد النموذج ) MPL(2-25-2للتنبؤ بالسلسلة الزمنية
محل الدراسة.
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 5.2التوصيات
بناء على النتائج التي توصلنا الي ها من خالل هذه الدراسة يكون بإمكاننا تقديم المقترحات
ً
والتوصيات التالية:
 .1استخدام أنواع أخرى من الشبكات العصبية االصطناعية إلى الشبكات المتكررة للتنبؤ والتي
تمثل الشكل الديناميكي للشبكات العصبية االصطناعية من خالل تكونها من مجموعة من
الشبكات المتصلة ببعضها البعض بطريقة غير خطية تمكن من التنبؤ بشكل ديناميكي
ومرن.
 .2إ مكانية تطبيق نماذج هجينة معتمدة على عدة أساليب للذكاء االصطناعي كأسلوب المنطق
الضبابي مع نموذج الشبكات العصبية االصطناعية.
 .2نوصي باستخدام الدمج بين نماذج  ARFIMAونموذج شبكة بيرسبترون متعدد الطبقات
( ,)MLPألن الدمج يعمل على سد النقص الحاصل ,فيما استخدم كل نموذج بمفرده.
 .2نوصي باستخدام طرق ونماذج هجينة أخرى قد ينتج عنها نماذج أكثر دقة.
 .2استخدام أساليب إحصائية هجينة مثل  ARFIMA-GARCH, ARFIMA-ANNوذلك
ألنها تعالج المشاكل الخطية والالخطية الموجودة بالسالسل الزمنية.
 .2إجراء دراسة نظرية أو تجريبية معمقة لنموذج ) ARFIMA(0,d,0عندما تكون القيمة
الكسرية ( )dخارج المدى المدروس في هذه الدراسة أي خارج ( )0.5 < d < -0.5ومقارنتها
بنماذج شبكات عصبية أخرى مثل شبكة دالة القاعدة الشعاعية أو شبكة ألمان.
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