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1440هـ  2019 -م

بسم هللا الرمحن الرحيم

﴿ قَ َال تَزرعو َن سبع ِسنِ
َ ْم
تُّ
ح
ا
َ
َ
َب
أ
د
ني
َْ ُ َْ َ َ َ ً َ َ َ
َ َذ ُروهُ ِِف ُسنبُلِ ِه إِالَّ قَلِيالً ِِّمَّا ََتْ ُكلُو َن﴾
اَلْل الْ َع ِظْيم
ص َتق َّْ
َ
سورة يوسف
اآلية ( )47

I

إهداء
علي خطاه سرت  ..ومن سريته العطرة تنسَّمت  ..ما أخذته من علمهِ قليل  ..وما تركه من مرياثٍ كثري
مربٍ فاضل  ..وأستاذٍ قدير ..أديبٌ وشاعرٌ خمضرم  ..يعشق األرض وأنا حلبهِ أسري  ..مجيل أنت يا والدي
وفاءً ورمحةً لروحهِ الطاهرة .
كل الفصول هي  ..بل أمجل الورود كانت  ..وأنقي النساء  ..وأطهر القلوب  ..وأعذب األحلان  ..حني تنطق
امسها فريوزة القلب  ..سالماً لروحكِ ويف اجلنةِ امللتقى بإذن اهلل.
يامسينةُ العمر  ..ورفيقةُ كل أيامي  ..وصديقة ُمشواري  ..معها أحصد مثارُ ما زرعت زوجيت الغالية
أم عبد الرمحن.
مالذي اجلميل وطفوليت اليت أراها ترتسم يف مالحمهِ الربيئة  ..حافظٌ لكتاب اهلل  ..فليحفظه يل رب العاملني ..
ولدي عبد الرمحن.
معهم تطيبُ احلياة  ..ولوجودهم مذاقُ الشهد  ..فاكهةُ العمر أنتم ..
بناتي احلبيبات مروة ومي وميس .
إخوتي وأخواتي غيثُ السماء ..وعناقيدُ احلب والوفاء  ..بساتنيُ احلب األبدي  ..بكم يكتملُ العطاء ..
رائحةُ اجملدِ أنتم .
وطين  ..وتصغر أمامك كل الكلمات  ..ويكبُر فيك احلب وتعلو اهلامات  ..وتعطي بال حدود ..يا جمد
اآلباء واألمهات  ..سالماً منا لألسري والشهداء  ..والشفاء العاجل للجرحى و املرضي ..للوطن القابض علي
اجلمر بثبات.
إىل من احتفظوا مبحبيت واحرتامي على الدوام ...أصدقائي األعزاء
أختم اهدائي ألشقاء الروح  ..وان غاب اجلسد يف القلبِ واخلاطرِ أنتم وإن عزَّ اللقاء  ..رمحكم اهلل حيت
ألقاكم أحباب الروح ..مؤنس ومعتز.

II

شكر وتقدير
احلمد هلل الواحد القهار ،مكور الليل على النهار تذكرة ألويل القلوب واألبصار ،وتبصرة لذي األلباب
واالعتبار ،أمحده أبلغ محده وأزكاه وأمشله وأمناه ،والصالة والسالم على خامت االنبياء سيدنا حممد عليه أفضل
الصالة و التسليم  ،أما بعد ..........
﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ُُرِّ َّتِي
إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِنيَ ﴾

(األحقاف :آَّة )15

اعرتافاً بالفضل ألهله ،أود أن أشكر مجيع من ساهم يف خروج هذا العمل املتواضع على صورته احلالية ،إمياناً
منا بأنه " ال َّشكر اهلل من ال َّشكر الناس " فجزاهم اهلل عنا كل اخلري ,وأخص بالشكر الدكتور /شادي التلباني
املشرف على هذه الرسالة ،والذي مل يتوان معي جبهده وعلمه وتوجيهاته ورحابة صدره ولطف معاملته  ،فجزاه اهلل
عين خري اجلزاء.
وكذلك أشكر عضوي جلنة املناقشة :األستاُ الددكتور /عبدداهلل اببيدل ،و األسدتاُ الددكتور /مسدري صدايف ،
علــى مــا قــدماه مــن نصـائو وتوجيهــات إلخــراع هــذا العمــل يف أفضــل صــورة ،وال َّسددعين إال أن أشــكر أســاتذتي
الكرام يف قسم اإلحصاء :األستاذ الدكتور /حممود عكاشة ،والدكتور /مؤمن احلنجوري ،علـى مـا
بذال ه من جهدٍ وتفانٍ لإلبقاء على شعلة العلم واملعرفة ،ونقلها من جيل إىل جيل.
كما أخصُّ بالشكر صديقي ورفيق دربي األسـتاذ/حممـد صـادق علـى مـا بذلـه مـن جهـدٍ معـى حتـى يف أحلـك
الظروف العصيبة اليت مير هبا.
والشكر موصولٌ لألصدقاء وزمالء الدراسة الذَّن جسدوا روح التعاون ،ومل َّبخلوا علىّ بالنصيحة.
وأخرياً أشكر كل من قدم يل العون والنصيحة والتشجيع
وكذلك من متنى يل التوفيق.
III

الباحث

املخلص
تهدف هذه الدراسة إلى استخدام النموذج الهجين من خالل الدمج بين نموذج االنحدار الذاتي
والمتوسطات المتحركة الكسرية التكاملية ) ARFIMA(p,d,qوأسلوب الشبكات العصبية
االصطناعية  ،ANNوذلك باستخدام بواقي نموذج  ARFIMAكمدخالت لنموذج الشبكات
العصبية  ،ANNباالعتماد على بيانات السلسلة الزمنية الشهرية ألسعار القمح العالمية للفترة الزمنية
من فبراير  1997حتى أغسطس  2017للتنبؤ بأسعار القمح العالمية.
ومن خالل المقارنة بين النموذج الهجين  ARFIMA- ANNوالنماذج المفردة ARFIMA
و ANNباستخدام معايير التقييم  RMSEو ، MAEتوصلت الدراسة إلي أن نموذج
 ARFIMA-ANNالهجين الحاصل على أقل القيم لمعايير التقييم ،هو النموذج األنسب للتنبؤ
المستقبلي بأسعار القمح العالمية.
وباالعتماد على النموذج الذى تم توفيقه  ARFIMA-ANNتم التنبؤ بأسعار القمح العالمية
حتى نهاية شهر سبتمبر ،2018وقد كانت القيم التنبؤية متناسقة مع القيم األصلية للسلسلة مما يدل
على كفاءة النموذج.

IV

Abstract
The study aims at use of hybrid Model from the Integrated
Fractionally Autoregressive Moving Average models ARFIMA(p,d,q) and
Artificial Neural Networks (ANNs), by using the residuals of (ARFIMA) as
an input of ANN, based on the data of the monthly time series for Global
Wheat from Feb 1997 until Aug 2017 to predict the prices of Global Wheat.

Through comparing hybrid Model with the single Models using
evaluation criteria (RMSE, MAE). This study conducts the hybrid model
ARFIMA- ANN which scored the lowest evaluation criteria values and it is

the most appropriate model to forecast the prices of Global Wheat.

Based on this model. The prices of Global Wheat were predicted until
the end of Sep 2018. As a result, the predicted values were consistent with
the real values of the series showing the efficiency of the model.
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قائمة المختصرات
AIC
ANNs

ADF
ACF
AR
ARFIMA
ARIMA
ARMA
BPNNs
BP
AICc
DFA
DF
FNNs
GARCH
GPH
H
JB
LB
LRD
ML

Akaike Information Criterion
معيار معلومة أكياكي
Artificial Neural Networks
الشبكات العصبية االصطناعية
Augmented Dickey-Fuller
Auto Correlation Function
دالة اإلرتباط الذاتي
Auto Regressive
اإلنحدار الذاتي
Integrated Fractionally Autoregressive Moving Average
االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية
Integrated Autoregressive Moving Average
اإلنحدار الذاتي و المتوسطات المتجركة التكاملية
Autoregressive Moving Average
اإلنحدار الذاتي و المتوسطات المتجركة
Back Propagation Neural Networks
الشبكات العصبية ذات االنتشار الخلفي
Box and Pierce
Corrected Akaike Information Criterion
معيار معلومة أكاكي المصحح
Detrended Fluctuation Analysis
تحليل التذبذب العادي
Dickey-Fuller
اختبار ديكي – فوالر
Feedforward Neural Network
الشبكات العصبية أمامية التغذية
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic
االنحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس األخطاء المعمم
Geweke and Porter-Hudak
Hurst exponent
Jarque-Bera
Ljung-Box
Long Range Dependence
Maximum Likelihood Method
األرجحية العظمى
VI

MAD
MAE
MAPE
MA
MLP
NNAR
OLS
PACF
PP
Q-Q
RBF
RE
RMSE
SEP
SVM

Mean Absolute Deviation
متوسط االنحراف المطلق
Mean Absolute Error
متوسط الخطأ المطلق
Mean Absolute Percentage Error
متوسط الخطأ النسبي المطلق
Moving Average
المتوسطات المتحركة
Multilayer Perceptron
شبكة البيرسبترون متعدد الطبقات
Neural Networks Auto Regressive
االنحدار الذاتي باستخدام الشبكات العصبية
Ordinary Least Squares
Partial Auto Correlation Function
دالة اإلرتباط الذاتي الجزئي
Phillips and Perron
اختبار فيليب وبيرون
Quantile-Quantile
Radial Basis Function
دالة القاعدة الشعاعية
Relative Efficiency
الكفاءة النسبية
Root of Mean Squared Error
جذر متوسط مربعات األخطاء
Standard Error of Prediction
الخطأ المعياري للتنبؤ
Support Vector Machine
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الفصل األول
مدخل الدراسة

1

1.1

مقدمة
يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات االقتصادية التي تلعب دو اًر هاماً في االقتصاد

القومي ،ل ذلك هناك أهمية كبيرة للقطاع الزراعي في تأمين الغذاء بشقيه النباتي والحيواني ،حيث يعد
القمح من طليعة المحاصيل االستراتيجية العالمية بحكم أهميته الغذائية التي تشكل مصد اًر غذائياً
ألكثر من ثلث سكان العالم (عبدهللا و آخرون ،)2015 ،فهو يدخل في صناعة الخبز باإلضافة إلى
المنتجات األخرى التي يدخل في صناعتها ،كما أن منتجاته الثانوية تعتبر مصد اًر هاماً للعلف
الحيواني ،ويعتمد استقرار أي بلد وأمنه الغذائي على مدى توافر هذه المادة زراعة وانتاجاً وتخزيناً
وصوالً إلي االستهالك األمثل لها (الضالع والفأر.)2012 ،
وفي ظل تقلب أسعاره عالمياً في الفترة األخيرة وخاصة استخدامه من بعض الدول له في إنتاج
الوقود الحيوي مما قد يؤثر على المعروض من إنتاجه عالمياً ،ومن أجل الحصول على تنبؤات دقيقة
فإن ذلك يتطلب دراسة تحليلية وافية للنماذج االحصائية ،فقد جاءت نماذج االنحدار الذاتي
والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية ) ARFIMA(p,d,qكأسلوب جديد يساهم في تحليل
السلسلة الزمنية والتعرف على نوعية الذاكرة الخاصة بها ،خاصة في حال فشلت األساليب التقليدية
مثل أسلوب  ARIMAلكونها تعجز عن تطبيق الفروق الكسرية ،فهي تعطى تنبؤات جيدة عندما
تكون السلسلة الزمنية ذات مركبة خطية ،وعندما تكون السلسلة الزمنية ذات مركبة غير خطية فإن
هذه التنبؤات يرافقها زيادة في خطأ التنبؤ.
ومن ناحية أخرى فإن هناك طريقة حديثة قد تكون أكثر دقة وفعالية للتنبؤ وهي الشبكات
العصبية ،حيث القت اهتماماً واسعاً في مجاالت متعددة منه التنبؤ بأسعار العمالت والموارد المائية
وأحوال الطقس ،وذلك بسبب المرونة التي يتمتع بها أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية وقدرته
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على التعامل مع الدوال غير الخطية ألنه ال يعتمد على نوع التوزيع التي تتبعه متغيرات الظاهرة
المدروسة ،واستخدامها بشكل واسع كونها ال تحتاج لشروط صارمة ودقيقة لغرض التنبؤ (طه،
.)2006
وعموماً فإن السالسل الزمنية غالباً ما تحتوي على المركبتين الخطية وغير الخطية خالل فترة
من الزمن وفي هذه الحالة ال يمكن للنموذج الخطي أو غير الخطي أن يعالج هاتين المركبتين معاً،
لذا ظهرت فكرة الدمج بين النموذج الخطي وغير الخطي ،حيث أن النموذج المفرد ( single
 )modelال يمكن أن يوظف البيانات الحقيقية لهذه السلسلة وربما يكون غير ٍ
كاف لتشخيص كل
الخواص والمميزات للسلسلة الزمنية ،لذا تم اقتراح تقنية جديدة إال وهي النماذج الهجينة ( Hybrid
.)models
وعليه جاءت هذه الدراسة للدمج بين نماذج الذاكرة الطويلة  ARFIMAوالشبكات العصبية
االصطناعية  ،ANNsوذلك لفهم السلوك الكامل عن السلسلة الزمنية للظاهرة محل الدراسة.
 1.2مشكلة الدراسة
إن معظم السالسل الزمنية تتكون من مركبتين إحداهما خطية ،واألخرى غير خطية ،وبالتالي
فإن النماذج المفردة  ARFIMAو ANNغير كافية لتشخيص جميع خواص السالسل الزمنية ،لذا
فإن النماذج الهجينة ربما تعالج النقص الموجود في النماذج المفردة ،وللتحقق من ذلك فإن مشكلة
الدراسة تكمن في التساؤل الرئيسي التالي:
ما هو النموذج األمثل من بين النماذج المفردة والهجينة للتنبؤ بأسعار القمح العالمية ؟
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1.3

أهداف الدراسة
في ضوء مشكلة الدراسة ،تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
 -1تحديد النموذج األمثل من نماذج .ARFIMA
 -2تحديد النموذج األمثل من نماذج الشبكات العصبية .ANN
 -3تحديد النموذج األمثل من نماذج  ARFIMA – ANNالهجينة.
 -4التنبؤ باستخدام النموذج االحصائي األمثل.

1.4

أهمية الدراسة

تنقسم أهمية الدراسة إلى جزأين:
 1.4.1األهمية التطبيقية:
نظ اًر لما يمتاز به محصول القمح من أهمية اقتصادية ،إذ أنه يساهم مساهمة كبيرة في دعم
االقتصاد القومي من خالل التصدير لجلب العمالت األجنبية وتحقيق االكتفاء الذاتي ،لذا يجب على
واضعي السياسات الحكومية المتعلقة بزراعة القمح بناء استراتيجيات على التنبؤات المتوقعة ألسعار
القمح عالمياً.
 1.4.2األهمية اإلحصائية:
تتمثل األهمية اإلحصائية في تطبيق أسلوب جديد ومبتكر أال وهو أسلوب – ARFIMA
 ANNالهجين ،الذي يعمل على عالج النقص في كل نموذج إذا استخدم بمفرده.
1.5

مصدر البيانات
تم الحصول على بيانات الدراسة للسلسلة الزمنية المتاحة الخاصة بأسعار القمح عالمياً من

الفترة فبراير  1997حتى سبتمبر  2018من خالل الرابط التالي- :
indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat&months=360
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1.6

حدود الدراسة:
تم تقسيم حدود الدراسة إلى حدود زمانية وموضوعية.

الحدود الزمانية :الفترة الزمنية الممتدة من شهر فبراير  1997حتى شهر سبتمبر .2018
الحدود الموضوعية :أسعار القمح العالمية.
1.7

الدراسات السابقة
لقد قلت الدراسات السابقة التي تناولت نماذج  ARFIMA – ANNالهجينة وهي كالتالي:
 دراسة ()Rathod et al., 2017
هدفت هذه الدراسة إلى التنبؤ بأسعار الجملة اليومية للخردل في سوق مومباي بالهند خالل

الفترة من  1يناير  2009إلى  31ديسمبر  ،2012وتم تطبيق نموذج  ARFIMA-ANNالهجين،
وأظهرت نتائج الدراسة تفوق نموذج  ARFIMA-ANNيعطي تنبؤات أكثر دقة ،فيما إذا استخدم
كل نموذج بمفرده من نماذج  ARFIMAو. ANN
 دراسة (الموسوي وآخرون)2016 ،
هدفت هذه الدراسة إلى استخدام النموذج الهجين للسلسلة الزمنية  ARFIMA-ANNفي
التنبؤ بأعداد الوالدات الحية في العراق من الفترة  ،2015 -1955ومقارنته مع النموذجين المنفردين
نموذج االنحدار الذاتي واالوساط المتحركة التكاملي الكسري ARFIMAونموذج الشبكات العصبية
متعددة الطبقات  ANNاعتماداً على جملة من المقاييس (MAD, RMSE, SEP , MAPE ,
) ,MAEوأظهرت نتائج الدراسة تفوق االنموذج الهجين ألنه يمتلك اقل القيم لهذه المقاييس.
 دراسة ()Abrishami and Barkish, 2015
هدفت هذه الدراسة إلى التنبؤ بالوافدين من السياح إلى إيران شهرياً من مارس  1999إلى
مارس  ،2012وتم مقارنة أساليب  ARFIMAو  ANNونموذج  ARFIMA-ANNالهجين،
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وأظهرت نتائج الدراسة أن نموذج  ARFIMA-ANNالهجين يعطي تنبؤات أكثر دقة وفقاً للمعايير
اإلحصائية ) ،(RMSE, MAE , MAPEوبذلك يمكن استخدامه كنموذج مناسب للتنبؤ بالوافدين
من السياح إلى إيران.
 دراسة ()Chaabane, 2014
هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح نموذج هجين يجمع بين قوة االنحدار الذاتي والمتوسطات
المتحركة التكاملية الكسرية  ARFIMAومرونة الشبكات العصبية للتنبؤ بأسعار الكهرباء ،وتبين أن
الطريقة المقترحة الهجينة لديها أفضل دقة للتنبؤ مقارنة بالطرق األخرى لتمثيل البيانات قيد الدراسة.
 دراسة ()Chi Xie et al., 2014
تناولت هذه الدراسة استخدام أسلوب الدمج بين نموذج الشبكات العصبية لالنتشار الخلفي
) (BPNNونموذج ) (ARFIMAونموذج ) (SVMللتنبؤ بسعر صرف عملة الرنمينبي الصينية
مقابل الدوالر األمريكي ) ،)RMB/USDوسعر صرف عملة الرنمينبي الصينية مقابل اليورو
( )RMB/EURخالل الفترة الممتدة من  25يوليو  2005إلى  25مارس  2014بعد استبعاد
عطالت نهاية األسبوع واألعياد.
وأظهرت نتائج الدراسة تفوق النموذج الهجين المكون من النماذج الثالثة السابقة الذكر على النماذج
المفردة.
 دراسة ()Aladag et al., 2012
تناولت هذه الدراسة استخدام النموذج الهجين ) )ARFIMA- ANNالذي يجمع بين
نموذج  ARFIMAونموذج الشبكات العصبية  ANNوذلك للتنبؤ باألعداد الشهرية للسائحين
القادمين إلى تركيا خالل الفترة من يناير  1995حتى ديسمبر  ،2005مقارنة مع
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النموذجين  ARFIMAو ANNكالً على حدة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن النموذج الهجين يعطي
تنبؤات أكثر دقة من نماذج  ANNو  ARFIMAفيما إذا إستخدم كل نموذج بمفرده.

أهم ما يميز هذه الدراسة:
تعد هذه الدراسة من الدراسات العربية النادرة على النطاق المحلي التي تناولت األسلوب
الهجين  ARFIMA-ANNفي موضوع التنبؤ بأسعار القمح العالمية ،مقارنة بالنماذج المفردة
 ARFIMAو  ،ANNوذلك من أجل معرفة أي األساليب أكثر دقة في عملية التنبؤ بأسعار القمح
العالمية ،وأيضاً يكمن تَميُّزها في إثراء المكتبة العربية لتكون هذه الدراسة مرجعاً مهماً ونقطة انطالق
للمهتمين في التعمق بكل تفاصيل هذا األسلوب الجديد في الدراسات العربية.
1.8

منهجية التحليل
تترك ـز الفكرة األساسية في ه ـ ـذه الدراسة ح ـول استخدام عـ ـدة أساليب إحصائية للتنبؤ بأسعار

القمح العالمية متمثلة بنمـاذج الذاكرة الطويلة  ARFIMAوالشبكات العصبية والدمج بين نماذج
الذاكرة الطويلة والشبكات العصبية فيما يعرف بنماذج  ARFIMA-ANNالهجينة.
تعتبر نماذج  ARFIMAامتداداً لنماذج  ARIMAعندما يأخذ معامل التفاضل  dقيماً حقيقية
تنحصر بين  -0.5و  0.5وتتمثل أهميتها في أنها تسمح بنمذجة التصرفات القصيرة األجل للسلسلة
الزمنية من خالل معلمات االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة ،والتصرفات الطويلة األجل من
خالل معلمات التكامل الكسري ،حيث سيتم استخدام الطرق ذات المرحلتين لتقدير نماذج
.ARFIMA
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وتعد الشبكات العصبية من أهم األساليب التي تستخدم في الكثير من التطبيقات التي يصعب
إيجاد الحلول لها باألساليب التقليدية تعتمد على محاكاة الواقع وال تتطلب افتراضات مسبقة ،لذلك
فإن التحليل الحكيم يتطلب استخدام مهارات النمذجة االحصائية الختيار نموذج الشبكات العصبية
الجيد.
وفي ظل الحاجة المستمرة لألساليب الدقيقة للوصول إلى تنبؤات أكثر دقة للظواهر المختلفة،
فإن فكرة الدمج بين نماذج  ARFIMAالخطية و  ANNغير الخطية للتنبؤ بالسالسل الزمنية تقوم
على حقيقة أنه ال يوجد نموذج جيد بمفرده في معظم الحاالت ،فإذا تم استخدام خصائص النماذج
معاً فإنه سيكون هناك نموذج دمج مالئم جداً للبيانات ،حيث يعتبر أسلوب الدمج بين عدة نماذج
طريقة فعالة لتحسين أداء كل نموذج ،حيث أن تقنيات الدمج تعوض النقص الموجود في كل نموذج
على حدة ،وذلك من خالل االعتماد في تحليل بيانات الدراسة باستخدام البرنامج اإلحصائي .R

1.9

تقسيم الدراسة
في خضم ما تم ذكره في مقدمة الدراسة نشير إلي أنها قسمت إلى ستة فصول ،حيث يحتوي

الفصل األول على المقدمة ،ومشكلة الدراسة ،وأهداف الدراسة ،وأهمية الدراسة ،وحدود الدراسة ،ومن
ثم مصدر البيانات والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة محل االهتمام ومنهجية البحث ،ثم
في الفصل الثاني سيتضمن نماذج الذاكرة الطويلة ( ،)ARFIMAأما الفصل الثالث سيحتوى
االطار النظري للشبكات العصبية االصطناعية ( ،)ANNsوالنماذج الهجينة سيتم تناولها في الفصل
الرابع ،أما الجانب التطبيقي من الدراسة فسيتم عرضه في الفصل الخامس ،وأخي اًر الفصل السادس
سنستعرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتوصيات المقترحة.
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الفصل الثاني
مناذج الذاكرة
الطويلة

ARFIMA
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2.1

مقدمة:
إن استخدام عمليات الذاكرة الطويلة من خالل أسلوب  ،ARFIMAقد اجتذبت الكثير من

االهتمام في اآلونة األخيرة في كل من األدب النظري والتجريبي كما جاء في العديد من الدراسات،
وهى عمليات استخدمت على نطاق واسع في عدة مجاالت من العلوم المختلفة مثل الفلك،
الرياضيات ،الكمبيوتر ،وعلوم المال واالقتصاد ،كأسلوب جديد يساهم في تحليل السلسلة الزمنية
والتعرف على نوعية الذاكرة الخاصة بها ،من خالل تمثيلها لسالسل زمنية تتميز بخاصية الذاكرة
طويلة المدى ،ومن ثم بناء نموذج احصائي دقيق في تنبؤاته المستقبلية ،خاص ًة في حال فشلت
األساليب التقليدية مثل أسلوب  ARIMAفي التوصل لنموذج يتمتع بموثوقية عالية ،أو فشل
النموذج في تجاوز االختبارات والفحوص الالزمة للفروض االحصائية.
إن الهدف من هذا الفصل هو تسليط الضوء على ماهية نماذج  ARFIMAلمفهوم الذاكرة
الطويلة للسالسل الزمنية ،من خالل عرض طرق التحقق الالزمة لفحص وجود ذاكرة طويلة بيانياً
وحسابياً ،وكذلك األمر بالنسبة ) ،ARFIMA (p,d,qمن خالل تعريفه ،واختبارات جذر الوحدة
لفحص سكون السلسلة ،وطرق تقدير معلمة التكامل الكسرية ) ،)dثم عرض مراحل بناء النموذج من
خالل تهيئة البيانات والتعرف على النموذج وتقدير معالمه وتشخيصه ومن ثم التنبؤ به.
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2.2

السلسلة الزمنية
تعرف السلسلة الزمنية بأنها " :مجموعة من المشاهدات المرتبطة مع بعضها يتم تسجيلها في

فترات زمنية متعاقبة لظاهرة معينة ( سنوية – ربع سنوية – شهرية – أسبوعية – يومية ) وهي إما
أن تكون متقطعة أو مستمرة" ( . ) Box & Jenkins, 1979
وعرفت أيضاً رياضياً :إن كل قيمة في الزمن  tيقابلها قيمة للمتغير ، yفإن الدالة  yدالة في
الزمن  ،tأي أن (نادر:)2016 ،
)𝑡(𝑓 = 𝑦

)… … … (2.1

إن السلسلة الزمنية التي تتمثل بعملية طويلة األمد ( )Long-Term Processفإن صفة
االستم اررية في مشاهداتها قد تجعل سلوك معامالت دالة االرتباط الذاتي لمشاهدات السلسلة ال
تتناقص أسياً نحو الصفر عند ازدياد االزاحات كما هو الحال في السالسل الزمنية قصيرة األمد
( ،)Short-Termبل أن 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
 2.3مفهوم الذاكرة الطويلة
إن النماذج التي تعتمد على السالسل الزمنية ذات الذاكرة الطويلة تعبر عن تلك النماذج التي
يكون فيها أثر الصدمات أو التغيرات لمتغير الظاهرة االقتصادية دائم ويظهر أثر في المستقبل عند
عملية التنبؤ ،لذلك فإنه يجب نمذجتها وأخذها بعين االعتبار عند عملية التنبؤ بالظواهر االقتصادية،
وأول من الحظ ظاهرة الذاكرة الطويلة للسالسل الزمنية هو الباحث البريطاني ) (Hurst, 1951وهذا
في ميدان الري ،وتطور بعد ذلك في الميدان االقتصادي بعدما تبين أن الكثير من السالسل الزمنية
للظواهر االقتصادية لها ذاكرة طويلة (عبد القادر ومحمد.)2014 ،
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لقد بينت دراسات ) Hurst (1951أن بعض السالسل الزمنية ببيئة ارتباط خاصة قريبة من
عدم االستقرار ،وعليه طور  Mandelbort and Wallisخالل عامي ( )1968و( )1969نظرة
ّ
 Hurstببناء حركة  Brownالكسرية ،ثم بعد ذلك التشوش ذات التوزيع الطبيعي الكسرى تسمح
بإحداث مركبات طويلة المدى لسلسلة زمنية ،حيث أن السلسلة المستقرة تتضمن مركبة الذاكرة
الطويلة باعتبار أن تأثير القيمة الماضية عن القيمة الحالية تتناقص بوتيرة ضعيفة جداً ويسمى هذا
السلوك باالرتباط طويل المدى أو "الصمود" وهذا يعنى أن االستجابة لصدمة عشوائية تعتبر كعودة
نحو القيمة المتوسطة ولكن بسرعة جد ضعيفة (محمد.)2012 ،
لقد تعددت تعاريف الذاكرة الطويلة في السالسل الزمنية طبقاً لطبيعة الغرض المدروس ،ولكن
ركزت على دالة التباين المشترك الذاتي ،ودالة كثافة الطيف ،من أبرز هذه
أغلب هذه التعريفات ّ
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:

)… … … (2.2

∞ < ) 0 < 𝑓(0؛
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∞∑
)𝑘(𝛾 ∞𝑘=−

1
𝜋2

= )𝑓(0

وفي حقل التكرار عرفها ( )Beran, 1994bأن العملية المستقرة } {𝑦𝑡 , 𝑡 ≥ 1يقال أنها
عملية ذاكرة طويلة بدالة كثافة طيف:

)… … … (2.3

 0 < 𝛼 < 1 , 𝐶1 > 0؛

𝛼𝑓(𝜆) ~ 𝐶1 |𝜆|−

في حين أنها تمتلك ذاكرة قصيرة إذا كان  ،𝛼 = 0وذاكرة متوسطة غير دائمة إذا كان .𝛼 < 0
أما في حقل الزمن فقد عرفها ( )Palma, 2007أن العملية المستقرة تعد عملية ذاكرة طويلة إذا
كان:
∞

)… … … (2.4

) 𝑘 𝛾(𝑘 ) = 𝐸 (𝑦𝑡 , 𝑦𝑡+؛ ∞ = |) 𝑘(𝛾| ∑
∞𝑘=−

حيث 𝛾(𝑘):تمثل التباين والتباين المشترك الذاتي للسلسلة.
 2.4تعريف نماذج ARFIMA
النماذج األساسية التي تسمح بتحديد الذاكرة الطويلة هي نماذج االنحدار الذاتي المتوسط
المتحرك ذات التكامل الكسري نماذج Integrated Fractionally " ARFIMA
 "Autoregressive Moving Averageالتي اقترحها كل من ( Granger and Joyeux,
 )1980و( ،)Hosking, 1981وتعتبر امتداداً لنماذج  ARIMAلـ  Box and Jenkinsعندما
يأخذ معامل التفاضل  dقيما حقيقية تنحصر بين  0.5و  ، -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
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 2.5الصيغة الرياضية لنموذج ARFIMA
يمكن تعريف أي سلسلة رياضياً 𝑡𝑦 حقيقية باستخدام عالقة  Woldكما يلي (معمر وقويزي،
:)2016
∞

 𝜓𝑗 ∈ ℛ , 𝜓0 = 1؛ 𝑗𝑦𝑡 = ∑ 𝜓𝑗 Ԑ𝑡−

)… … … (2.5

𝑗=0

و 𝑡 Ԑعملية الضجة البيضاء ( )White Noiseحيث أن:

) Ԑ𝑡 ~ 𝑖. 𝑖. 𝑑. (0, 𝜎Ԑ2

وتكون السلسلة 𝑡 Ԑمستقرة وذات ذاكرة طويلة إذا كان:
∞

∞ = | 𝑗 ∑ |𝜓 2

)… … … (2.6

𝑗=0

وبناء على المعادلة ( )2.6فإنه يمكن تعريف أي سلسلة مستقرة ومتكاملة 𝑡𝑦 بأنها سلسلة
ً
) ARFIMA(p,d,qعلى النحو التالي:
𝑡ɸ𝑝 (𝐿) (1 − 𝐿)𝑑 𝑦𝑡 = Ɵ𝑞 (𝐿)Ԑ

)… … … (2.7
حيث أن:

𝑝

𝑝𝐿 𝑝ɸ𝑝 (𝐿) = 1 − ∑ ɸ𝑖 𝐿𝑖 = 1 − ɸ1 𝐿 − ⋯ − ɸ
𝑖=1
𝑞

𝑞𝐿 𝑞Ɵ𝑞 (𝐿) = 1 − ∑ Ɵ𝑗 𝐿𝑗 = 1 − Ɵ1 𝐿 − ⋯ − Ɵ
𝑗=1

)𝐿( ɸو )𝐿( :Ɵيمثالن على الترتيب كثير ّى الحدود في  Lللجزأين ) AR(pو) MA(qللنموذج من
الدرجة  pو  qعلى الترتيب.
𝑑)𝐿  : (1 −يسمى مؤثر اإلزاحة للخلف.
 :dيمثل معامل التفاضل الكسرى  ، 𝑑 ∈ ℛ ،ويمكن حسابه من خالل المعادلة التالية:
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∞

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 ∑ =

)… … … (2.8

𝑘=0

!)𝑑 Γ(𝑗 −
)𝑑Γ(𝑗 + 1)Γ(−

)… … … (2.9

= 𝑗𝜋

 : Γدالة من الدرجة الثانية ،وتعرف دالة ) Γ(ℎبالصيغة الرياضية االتية:
∞

;ℎ > 0

𝑡𝑑 𝑡∫ 𝑡 ℎ−1 𝑒 −
0

)… … … (2.10

Γ(ℎ − 1)! = ∞ ; ℎ = 0
)Γ(1 + ℎ
;ℎ < 0
{
ℎ

 2.6خصائص نماذج ARFIMA
يمكن تمييز خصائص نماذج  ARFIMAتبعاً لقيم  dالمختلفة( :بن قسمي)2014 ،
 .1إذا كان  𝑑 > −وكل جذور كثير الحدود المميز )𝐿( 𝑞 Ɵتقع خارج جذر الوحدة ،فإن
1
2

السلسلة 𝑡𝑦 قابلة لالنعكاس .invertible
 .2إذا كان  𝑑 < −وكل جذور كثير الحدود المميز )𝐿( 𝑝 ɸتقع خارج جذر الوحدة ،فإن
1
2

السلسلة 𝑡𝑦 مستقرة.
 .3إذا كان  ، − < 𝑑 < 0فإن السلسلة 𝑡𝑦 قابلة لالنعكاس بذاكرة قصيرة وغير دائمة.
1
2
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 .4إذا كان

1
2

(االستقررية طويلة المدى)
ا
< 𝑑 <  ،0فإن 𝑡𝑦 سلسلة مستقرة بذاكرة طويلة

ومستمرة أيضاً ،في هذه الحالة تتناقص دالة االرتباط الذاتي التي تعتبر موجبة بوتيرة بطيئة
نحو الصفر (على شكل قطع زائد) عندما تكبر عدد الفجوات .k
تعتبر نماذج  ARFIMAنماذج ذات ذاكرة طويلة مستقرة وقابلة لالنعكاس ،إذا كان
[.)John and Victoria, 2001( d ϵ ]−0.5 , 0.5
 2.7التحقق من خاصية الذاكرة الطويلة
هناك العديد من األشكال البيانية واالختبارات اإلحصائية التي تستخدم للتحقق من خاصية
الذاكرة الطويلة ،هي كما يلي:
 2.7.1التحقق من خاصية الذاكرة الطويلة من خالل األشكال البيانية
تعددت الطرق البيانية للتحقق من خاصية الذاكرة الطويلة نذكر منها :رسم دالة االرتباط
الذاتي ،رسم  ،R/Sرسم التباين ،رسم  ،Higuchiرسم  ،Variogramرسم دالة الكثافة الطيفية،
وسنكتفي بالحديث عن ثالثة من األشكال البيانية منها.
2.7.1.1

رسم دالة االرتباط الذاتي ()ACF Plot

تعرف دالة االرتباط الذاتي للسالسل الزمنية ذات الذاكرة الطويلة كما يلي (بن قسمي،
حيث ّ
:)2014
)𝑑 Г(𝑘 + 𝑑) Г(1 −
)𝑑(Г(𝑘 − 𝑑 + 1) Г

)… … … (2.11
والتي تكتب بالصيغة التقاربية التالية:
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= )𝑘(𝜌

)… … … (2.12

Г(1 − 𝑑) 2𝑑−1
𝑘
∞ → 𝑘 ; −0.5 < 𝑑 < 0.5 ,
)𝑑(Г

~)𝑘(𝜌

تقيس دالة االرتباط الذاتي  (Autocorrelation Function) ACFدرجة االرتباط الخطى
بين المتغيرات التي تقع على نفس السلسلة أو العملية العشوائية من خالل ما يسمى بمعامل االرتباط
الذاتي 𝑘𝜌 ،وكثي اًر ما يستخدم رسم  ACFكأداة تشخيصية أولية في العمل التطبيقي ،إن ما يميز
السالسل الزمنية ذات الذاكرة الطويلة عن غيرها فيما يختص برسم دالة  ACFلها بأنها تتناقص
ببطء شديد كما في الشكل ( )2.1حيث نالحظ من الشكل أن دالة  ACFتتناقص بشكل بطئ نحو
متخذة شكل ( ،)Hyperbolicallyوأنها تحتاج لوقت طويل حتى تصل الصفر ،ولهذا
الصفر
ً
عالقة بالشكل العام لدالة االرتباط الذاتي الخاصة بطبيعة هذه النماذج.

شكل ( :)2.1دالتي االرتباط الذاتي ذات الذاكرة الطويلة.
إن الشكل التوضيحي السابق كان ألشهر دوال االرتباط الذاتي ،حيث تركز هذه الدراسة على
الحالة الجزء األول في الشكل رقم ( )2.1والذي يختص بطبيعة السلسلة الزمنية الخاصة بأسعار
القمح العالمية التي تتميز بخاصية الذاكرة طويلة المدى.
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2.7.1.2

رسم )R/S Plot( R over S

لقد تم استخدام اإلحصاءة  R/Sالختبار وجود ذاكرة طويلة كالتالي (:)Hurst, 1951
)𝑘 𝑅(𝑡,
[ 𝑛𝑙 = ]𝑘 𝑙𝑛[𝑄(𝑡,
]
)𝑘 𝑆(𝑡,

)… … … (2.13

𝑗

𝑖𝑋 ∑ = 𝑗𝑌

)… … … (2.14

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
2

= 𝑘𝑋̅𝑡,

̅
𝑘∑𝑡+
) 𝑘𝑖=𝑡+1(𝑋𝑖 − 𝑋𝑡,
√
= )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 يحدد العالقة بين  ln Q (t , k )و .)Beran,1994( ln  k 
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ويمكن اعتبار ميل هذا الخط المستقيم كمقياس للتفريق بين عمليات الذاكرة القصيرة/الطويلة،
حيث إن معظم عمليات الذاكرة القصيرة يتجه فيها هذا الميل نحو  ، 1بينما إذا كانت هذه العمليات
2

1
1
تحتوي على ذاكرة طويلة فإن الميل لهذا الخط المستقيم يتجه ليكون الثابت .    d   
2

والسبب هو :إن

) Q (t , k

2



تتميز بمعدالت مختلفة من التقارب لـلذاكرة القصيرة/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
الحالتين أعلى من  0.5حيث يعتبر ذلك مؤش اًر على وجود الذاكرة الطويلة ،على الرغم أنها ال توجد
إال في الحالة الثانية ،وبالرجوع إلى ما تم توثيقه عبر ( )Lo,1991حيث بيَّن أن إحصائية  R/Sأ و
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𝑄 شديدة الحساسية لالرتباطات قصيرة المدى واعتبر ذلك مأخذاً 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 جلياً من خالل الشكل رقم ( )2.2حيث نالحظ صعوبة في
التفريق بين الحالتين من خالل الميل ،باإلضافة إلى أن هذه اإلحصائية ال تمثل اختبا اًر بالمعنى
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 باالرتباطات قصيرة المدى ،وقد قام كل من (عبد القادر ومحمد،
 )2014بتعريفها من خالل العالقة اآلتية:

)… … (2.15

) 𝑛̅𝑦 max ∑𝑘𝑗=1(𝑦𝑗 − 𝑦̅𝑛 ) − min ∑𝑘𝑗=1(𝑦𝑗 −
𝑛≤𝑘≤1

1⁄
2

𝑛≤𝑘≤1

= 𝑛̃𝑄

2

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

; 𝜔𝑗 (𝑞) = 1 −

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

]

)… … … (2.16
حيث:
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2⁄ 3

̂𝑝2

)̂𝑝(1−

⁄
3𝑛 1 3

) 𝑞 = [( 2

̂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

)… … … (2.17

𝑛√

= 𝑙𝑎𝑐𝑉

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

)… … … (2.18

2

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

وقد ّبين الباحث ( )Lo,1991أن:
)… … … (2.19

)∞ 𝑓𝑜𝑟 𝐻 ∈ (0.5 , 1
{ → 𝑛̃𝑄
𝑛√
)0 𝑓𝑜𝑟 𝐻 ∈ (0 , 0.5
1

= )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
2.7.1.3

رسم هيجوتشي Higuchi Plot

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
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حساب الميل عن طريق أقل مربع تباين مناسب للوغاريثم أطوال المنحنى المتوقعة ( Log)Lعلى
المحور الصادي مقابل لوغاريثم الكتلة لألحجام ) log(mعلى المحور السيني.
ويتم ذلك من خالل أخذ السلسلة الزمنية )𝑁(𝑦  ،𝑦(1), 𝑦(2), … ,ليتم تحليلها أوالً ثم بناء
سلسلة زمنية جديدة 𝑚𝑘𝑦 معرفة كالتالي:
)𝑦(𝑚), 𝑦(𝑚 + 𝑘), … , 𝑦(𝑚 + [(𝑁 − 𝑚)⁄𝑘]𝑘); 𝑚 = 1,2, … , 𝑘 … … … (2.20
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 + (−1)𝑘)| . . (2.21

∑
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

 2.7.2التحقق من خاصية الذاكرة الطويلة من خالل االختبارات اإلحصائية
يعتبر معامل هورست ) )Hurst Exponentويرمز له بالرمز  Hمقياساً للذاكرة الطويلة في
السالسل الزمنية األهم واألكثر استعماالً ،والذي قدمه الباحث ( )Hurst,1951باستخدام تحليل R/S
 ،methodوأيضاً اختبار  ،Empirical Hurst Exponentوهناك العديد من االختبارات ولكن
سنتقتصر على االختبارات المذكورة سابقاً الستخدامها في الجانب العملي من الدراسة.
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وأيضاً هناك اختبار آخر قدمه الباحث ( )Lo- Andrews,1991باستخدام احصائية ( Loنعيمة و
عبد الحميد ،)2015 ،سنتطرق له في هذا البند دون استخدامه في الجانب العملي.
 2.7.2.1تحليل )R/S Analysis( R/S
يسمح معامل هورست  Hبترتيب السالسل الزمنية بداللة طبيعة ذاكراتها ،وتعرف اإلحصائية
 R/Sعلى أنها المدى  Rللمجاميع الجزئية لالنحرافات لسلسلة زمنية عن المتوسط مقسوماً على
انحرافها المعياري 𝑇𝑆 .
فإذا كانت السلسلة الزمنية 𝑡𝑋 حيث  ،𝑡 = 1 … . 𝑇 :والمتوسط

̅𝑋  ،فإن اإلحصائية R/S

والتي يرمز لها بـ 𝑇𝑄 تكتب على النحو التالي:
𝑅
𝑇𝑆
)… … … (2.22

𝑘 𝑥𝑎𝑚
𝑘 𝑛𝑖𝑚
𝑇≤𝑘≤∑𝐽=1(𝑋𝐽 − 𝑋̅𝑇 ) − 1
]) 𝑇̅𝑋 ∑𝐽=1(𝑋𝐽 −
𝑇≤𝑘≤[ 1
1
2 2

= 𝑇𝑄
=

1
] ) 𝑇̅𝑋 [ ∑𝑇𝐽=1(𝑋𝐽 −
𝑇

ويسمح تحليل  R/Sبحساب ما يسمى بمعامل هورست  Hحيث؛  ، 0 < 𝐻 < 1والذي يعرف
على أنه النسبة بين لوغاريثم قيمة اإلحصائية  R/Sولوغاريتم عدد المشاهدات𝑇:
𝑇 logQ
𝑇log

)… … … (2.23

≈𝐻

وقد بين ( )Hosking,1981و ( )Lo,1991وجود عالقة قوية بين معامل التفاضل الكسري
𝑑 لنماذج  ARFIMAومعامل هورست  𝐻 Hurstحيث ،𝑑 = 𝐻 − :وهذا ما يسمح بتصنيف
1
2

السالسل الزمنية بداللة قيم المعامل 𝑑  ،وهذا حسب تغير قيم المعامل 𝐻 كما يلي:
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 إذا كان

1
2

= 𝐻 يكون 𝑑 = 0؛ فال يوجد ارتباط بين األحداث الماضية والحاضرة ،والسلسلة

ٍ
حينئذ ال تمثل أي ارتباط في المدى الطويل ،يصبح النموذج  ARFIMAنموذج ARMA
عادي.
 إذا كان < 𝐻 < 1

1
2

يكون < 𝑑 < 0؛ يكون نموذج  ARFIMAمستق اًر بذاكرة
2
1

طويلة ،وتكون االرتباطات الذاتية موجبة وتنخفض بتناقص  Hyperbolicallyباتجاه الصفر
عندما يرتفع الخطأ ويكون النموذج ذو ارتباطات ذاتية موجبة ( ،)persistenceحيث تكون
االرتباطات قوية كلما اقتربت قيمة 𝐻 من الواحد.
 إذا كان

<  0 < Hيكون − < d < 0؛ يكون النموذج ذو ارتباطات ذاتية تبادلية فى

1

1

2

2

االشارة ( ،)antipersistantأى "فترات ارتفاع تتبعها فترات انخفاض" (محمد.)2012 ،
لقد تعددت المسميات لمعامل هورست  Hكما جاءت في أغلب الدراسات مثل :معلمة التشابه
الذاتي) (Self – similarityأو شدة االعتمادية طويلة المدى Long-Range Dependence
( )LRDفي السلسلة الزمنية ،ولقد تم اقتراح العديد من المقدرات لمعامل هورست لتحليل ()LRD
في السالسل الزمنية ،وتعتبر هذه األساليب في األساس مفيدة كأدوات تشخيص بسيطة لقياس
( )LRDللسالسل الزمنية.
كذلك يمكن اعتبار هذه الطريقة شبه معلمية ،وهي من الطرق المستخدمة في تقدير معلمة
التفاضل الكسري  ،dوهذه الطريقة هي األولى التي تم استخدامها في الجزء العملي عند التحليل
لسلسلة البيانات محل الدراسة باستخدام أسلوب  ARFIMAتحت مسمى تحليل .R/S
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2.7.2.2

اختبار Empirical Hurst Exponent

تعتبر هذه الطريقة امتداداً لتحليل التذبذب العادي ،حيث اقترحها الباحث ( Peng et
 )al.,1994تحت مسمى  ،)Detrended Fluctuation Analysis( DFAحيث تم استخدامه
لقياس االعتماد على المدى الطويل في السلسلة الزمنية ،في حين تتراوح قيمة Hurst Exponent
بين  0و  ،1ويمكن لتحليل  DFAأن يستخرج قيمة  Hurst Exponentأكبر من  ،1وتشير هذه
القيمة إلى عدم السكون ( ،)Bryce and Sprague, 2012ويعتمد تحليل  DFAعلى النحو
التالي:
تقسيم السلسلة الزمنية  Xللطول  Nإلى  dفرعية من طول  nلكل تصنيف فرعي حيث أن:
 ،m=1,2, … ,dوبعد ذلك سيتم تنفيذ الخطوات التالية (:)Ceballos and Largo, 2017
 انشاء سلسلة زمنية تراكمية.
𝑛 𝑌𝑖,𝑚 = ∑𝑖𝑗=1 𝑋𝑗,𝑚 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … ,

)… … … (2.24
 تقدير خط المربعات الصغرى.
)… … … (2.25

} 𝑚𝑌̂𝑚 (𝑡) = 𝑎𝑚 ∗ 𝑡 + 𝑏𝑚 𝑡𝑜{𝑌1,𝑚 , 𝑌𝑛.2 , … , 𝑌𝑛,

 حساب الجذر التربيعي لوسط السلسلة الزمنية المشتقة.
)… … … (2.26

1

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

 حساب قيمة الوسط للجذر التربيعي للمتوسطات للطول  nمن السلسلة الزمنية.
1

)𝑛(𝐹 𝐹(𝑛) = ∑𝑛𝑖=1

)… … … (2.27

𝑑

اتباع طريقة  ،R/Sويمكن الحصول على قيمة  Hباالعتماد على طريقة االنحدار الخطي البسيط
على أن يكون  log nمتغير مستقل و ) F(nكمتغير تابع.
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2.7.2.3

التحليل باستخدام االحصائية LO

يرى ( )Lo,1991أنه من بين نقائض التحليل  R/Sهو حساسيته الشديدة لالرتباطات القصيرة
األجل ،حيث يمكن للتحليل  R/Sأن يكون متحي اًز إذا كانت السالسل تتميز بهيكلة ارتباطات قصيرة
األجل ،باإلضافة إلى أن هذه اإلحصائية ال تمثل االختبار بالمعني الصحيح ألن توزيعها اإلحصائي
غير معروف ،ولمعالجة هذا النقص اقترح الباحث إحصائية أخرى ل ـ  R/Sالمصححة والتي تعرف
باحصائية .Lo
طرق تقدير نماذج ARFIMA

2.8

هناك العديد من الطرق المقترحة من طرف الباحثين من أجل تقدير نماذج  ،ARFIMAحيث
ق ّسمت هذه الطرق إلي قسمين (معمر و قويزي:)2016 ،
 الطرق بمرحلة واحدة "طرق اإلمكان األكبر" (.)One-Step Methods
 الطرق بمرحلتين (.)Two-Step Methods
2.8.1

طرق التقدير بمرحلة واحدة (طريقة اإلمكان األعظم(

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 ِقَبل ( ،(Sowell, 1992aوالتي تسمح باستخدام كل
المعلومات الطويلة األجل والقصيرة األجل المرتبطة بتصرف السلسلة الزمنية ،ألن في هذه الطريقة
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يتم التقدير في نفس الوقت لمعلمات االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة ومعامل التفاضل
الكسري (محمد.)2012 ،
2.8.2

طرق التقدير 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 ومن هذه الطرق:
2.8.2.1

ِّ
مقدر البـاريـودجـرام ((Periodogram Estimator

اقترحت هذه الطريقة من طرف ( ،)Geweke and Porter-Hudak, 1983وتعرف باسم
( ،)GBHففي المرحلة األولي يتم 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 GBH
أكثر الطرق استعماالً لتقدير واختبار معلمة التفاضل الكسري للنموذج  ،ARFIMAحيث يمكن
تقدير  dباالعتماد على االنحدار الخطي التالي ): (Lardic and Mignon, 2002
𝑚 𝑌𝑗 = 𝑎 + 𝑏𝑋𝐽 + 𝜀𝑗 , 𝑗 = 1,2, … … . ,

)… … … (2.28
حيث أن:
) 𝑗𝑤( 𝑛𝐼
؛
) 𝑗𝑤(𝑓

1

2

𝑛𝑙 = 𝑗𝜀 ؛ | 𝑗𝑤𝜏 𝑋𝑗 = 𝑙𝑛|1 − 𝑒 −؛ ) 𝑗𝑊( 𝑛𝐼𝑛𝑙 = 𝑗𝑌 ؛ 𝑚 = (𝑇)2
𝑑 𝑏 = −؛ )𝑎 = 𝑙𝑛𝑓𝑢 (0

ويتم تقدير المعلمات  bو  dبطريقة المربعات الصغرى ,ويعطى ̂𝑑 بالعالقة التالية:
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𝑚

)… … … (2.29

−1

])̅𝑌 [∑(𝑋𝑗 − 𝑋̅)(𝑌𝑗 −

𝑚
2

] )̅𝑋 𝑑̂ = − [∑(𝑋𝑗 −

𝑗=1

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

𝑗=1
1
2

< 𝑑 <

1
2

، −

يكون توزيع المقدر ̂𝑑 يتجه نحو التوزيع الطبيعي عندما ∞ → 𝑇  ،حيث  Tتمثل عدد المشاهدات.
وقد تم استخدام هذه الطريقة في الجزء العملي من الدراسة تحت مسمى .GBH
2.8.2.2

مقدر (Fractionally-Differenced( Fracdiff

هي من إحدى الطرق المستخدمة في تقدير معلمة التفاضل الكسري  ،dوتقوم هذه الطريقة
مقدر  (Maximum Likelihood Method) MLلتقدير معلمات نموذج
على استخدام ّ
) ARFIMA(p,d,qباإلضافة لتقدير التغاير ومصفوفة االرتباط والخطأ المعياري ،فضالً عن قيمة
 Likelihoodاألرجحية العظمى.
وتعتبر هذه الطريقة سريعة ودقيقة للتقدير) (Haslett and Raftery, 1989حيث 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  MLلــمعامل التفاضل الكسري  dغير متحيز وفعال عندما تستخدم مجموعة
بيانات محدودة الحجم في إجراء التقدير(.(Deriche andTewfik,1993
ويكون تقدير  dبحسب المعادلة التالية:
1
1
)𝑙(𝛼, 𝛽, 𝑑, Φ(𝐵), 𝜃(𝐵)) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 − 𝑁𝑚 𝑙𝑜𝑔𝜎̂𝜀 2 − 𝑁|𝑅| … … … (2.30
2
2
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2
مقدر  ،𝜎𝜀 2و  Rهي مصفوفة ارتباط المتجه.
حيث Φ(𝐵), 𝜃(𝐵) :معلمات النموذج ،و 𝜀̂𝜎 هو ّ

وتم استخدام هذه الطريقة فى الجزء العملي من الدراسة تحت مسمى .Fracdiff
2.8.2.3

مقدر Reisen

لقد أثبت كالً من ) )Brockwell and Davis,1991أن دالة الباريودجرام Periodogram
مقدر متسق
مقدر غير متسق لدالة الكثافة الطيفية ،لذا اقترح ( ) Reisen, 1994استخدام ّ
تعتبر ّ
وتعرف كالتالي (الصوص،
وهو النسخة الممهدة للدالة الدورية ()Smoothed Periodogram
ّ
:)2014
𝑛−1

)… … … (2.31

1
= )𝜔( 𝑝𝑠𝑓
)𝑤𝑘(∑ 𝜆(𝑘) 𝑅(𝑘) cos
𝜋2
𝑘=1

حيث أن )𝑘(𝜆 تعطى بواسطة نافذة تأخير  Parzenوهى كالتالي:
3

)… … … (2.32

|𝑘|
𝑘 2
𝑚
) (1 − 6( ) + 6
≤ |𝑘| 𝑓𝑖
𝑚
𝑚
2
= )𝑘(𝜆
|𝑘|
𝑚
2(1 − ( ))3
𝑚 ≤ |𝑘| ≤ 𝑓𝑖
𝑚
2
{ 0
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

المقدر من خالل تطبيق طريقة المربعات الصغرى OLS
يتم الحصول على هذا ّ
حيث:

0< 𝛽<1
2

؛

𝛽𝑛 = 𝑚

المقدر بواسطة معادلة االنحدار بين )𝜔( 𝑝𝑠𝑓 و ]) ( 𝑛𝑖𝑠 .Ln [2
ويتم الحصول على ّ
2
وقد تم استخدام هذه الطريقة باستخدام حزمة  Rتحت مسمى .dSperio
ختاماً لهذه الفقرة فإن طرق التقدير التي تستخرج قيمة  Hما يلي:
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𝜔

1. R/S method (Simple R over S Estimation).
2. Simplified R/S Approach (Corrected R over S Hurst Exponent).
3. Empirical Hurst Exponent.
4. Corrected Empirical Hurst Exponent.
5. Theoretical Hurst Exponent.
إن الطرق السابقة قد تم التعرض لبعضها من خالل طرق الكشف عن خاصية الذاكرة الطويلة
باستخدام االختبارات االحصائية حسب بند  ،(R/S Analysis) 2.7.2.1وبند 2.7.2.2
) ،(Empirical Hurst Exponentحيث يمكن الحصول على معامل التفاضل الكسري  dبعد
ايجاد قيمة معامل  ،)H) Hurstوفق المعادلة اآلتية (.)Hosking,1981
𝑑 = 𝐻 − 0.5

)… … … (2.33

وعلى خالف ما ذكر فإن كالً من الطرق ،GBH :و  ،Fracdiffو dSperioنحصل من خاللهم

على قيمة معامل التفاضل الكسري  dمباشرًة باستخدام حزمة .R
 2.9اختبارات جذر الوحدة لفحص السكون
يعتبر سكون السالسل الزمنية من المواضيع المهمة في ٍ
كثير من التطبيقات خاصة السالسل
ال زمنية االقتصادية والمالية ،حيث إن االستدالل للمتغيرات غير الساكنة يعطي نتائج مضللة ،إذ
تكون العالقة بين المتغيرات غير الساكنة ليست حقيقية إنما مضللة ،وهذا ما يسمى باالنحدار الزائف
أو المضلل.
وهناك العديد من الطرق اإلحصائية المستخدمة الختبار السكون ،وسوف نكتفي بعرض اثنين
فقط ،حيث تم استخدامهما بالجانب التطبيقي للدراسة هما :اختبار ديكي– فوالر ( Dickey and
 )Fuller, 1979واختبار فيلب–بيرن (( )Phillips and Perron, 1988العبدلي.)2007 ،
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2.9.1

اختبار ديكي -فوالر البسيط (.)DF

ويمكن توضيح اختبار ديكي -فوالر من خالل المعادلة اآلتية:
𝑡∆𝑦𝑡 = 𝛽1 + 𝛿𝑦𝑡−1 + Ԑ

)… … … (2.34

حيث تشير ∆ إلي الفرق األول للسلسلة الزمنية 𝑡𝑦 ،ويتم اختبار الفرضيات:
الفرض العدمي ( (Null Hypothesisبأن المعلمة ( ،)𝐻0 : δ = 0أي يوجد جذر وحدة فى
السلسلة ،وهذا يعني أنها غير ساكنة.
الفرض البديل ( (Alternative Hypothesisبأن المعلمة ( ،)𝐻1 : 𝛿 < 0أي ال يوجد جذر وحدة
في السلسلة ،وهذا يعني سكون السلسلة واستقرارها (.)stationary
2.9.2

اختبار ديكي -فوالر الموسع (.)ADF

ويمكن أن يضاف إلى معادلة ( )2.39متغير الزمن ( ،)tوإذا كان حد الخطأ ( 𝑡 )Ԑفي النموذج
أعاله يعاني من االرتباط الذاتي ( ،)autocorrelationفيمكن أن يصحح بإضافة عدد مناسب من
حدود الفرق المبطئة ،وتصبح معادلة اختبار جذر الوحدة كاآلتي:
𝑚

)… … … (2.35

𝑡∆𝑦𝑡 = 𝛽1 + 𝛿𝑦𝑡−1 + 𝛼𝑖 ∑ ∆𝑦𝑡−𝑖 + Ԑ
𝑖=1

الموسع ()Augmented Dickey-Fuller test
وهذا النموذج يوصف باختبار ديكي ـ ـ فوالر
ّ
) ،)ADFحيث تصبح ( 𝑡 )Ԑغير مرتبطة ذاتياً وتتميز بالخواص المرغوبة (.)White Noise
عادة استخدام معايير مثل Akaike ( AIC
ولتحديد طول الفجوات الزمنية ( )mالمناسبة يتم
ً
.)Info Criterion
ويتم اختبار الفرض العدمي ( )𝐻0 : δ = 0أو بوجود جذر وحدة من خالل مقارنة احصائية
المطورة أيضاً بواسطة
(𝜏) المقدرة للمعلمة ( )δمع القيمة الجدولية ل ـ ( ،)Dickey and Fullerو ّ
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( )MacKinnon, 1991فإذا كانت القيمة المطلقة إلحصائية (𝜏) المقدرة تتجاوز القيمة المطلقة ل ـ
( )DFأو ( )MacKinnonفإنها تكون معنوية إحصائياً ،وعليه نرفض الفرض العدمي بوجود جذر
الوحدة وبذلك تكون السلسلة الزمنية ساكنة ( ،)stationaryوإذا كانت أقل من القيمة الجدولية فإنه
ال يمكن رفض الفرض العدمي ،أي أنه يوجد جذر الوحدة ،وبذلك تكون السلسلة غير ساكنة (non-
 ،)stationaryوبالتالي نقوم باختبار سكون الفرق األول ( )first differenceللسلسلة ،وإذا كان
غير ساكن نكرر االختبار للفرق من درجة أعلى ...وهكذا.
2.9.3

اختبار فيليب وبيرون ).(PP

اختبار فيلب ـ ـ بيرون ( )Phillip and Perron, 1988يعتمد تقديره على نفس معادلة
(ّ ،)2.34إال 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 (.)2.35
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
لهذا يرى ( )Hallam and Zanoli, 1993أن اختبار ( )PP testله قدرة اختبارية أفضل،
وهو أدق من اختبار ( )ADF testالسيما عندما يكون حجم العينة صغير ،وفي حالة تضارب وعدم
انسجام نتائج االختبارين فإن األفضل االعتماد على نتائج اختبار .)Obben, 1998( PP test
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 2.10مراحل بناء نموذج ARFIMA
أصبح من المعروف لدى االحصائيين والمتخصصين بمجال دراسة السالسل الزمنية الحديثة
أنه عند بناء أي نموذج يجب أن يمر بعدة مراحل معينة ،وفى هذا القسم من الدراسة نعرض هذه
المراحل وهي التي تم استخدامها بالجزء العملي للدراسة.
 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
المنحني التاريخي للظاهرة بهدف التعرف 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 هذه المرحلة من أهم وأصعب المرحل 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 لجعل السلسلة مستقرة،
ودرجات المتوسطات المتحركة على الترتيب ،وفيما يلى عرض خطوات مرحلة التعرف (شعراوي،
.)2005
 .1تحديد رتبة d
عادة يتم اختيار عدد مرات الفروق إذا كانت السلسة غير ساكنة في المتوسط ففي هذه الحالة
ً
نأخذ الفروق بأعداد كسرية وهي نماذج  ARFIMAوسبق شرح عدة طرق لتحديد الفروق الكسرية.
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 .2تحديد رتبتي p , q
أما تعريف  pو qفيتم من خالل النظر إلى شكل دالة االرتباط الذاتي  ،ACFودالة االرتباط
الذاتي الجزئي  ،PACFبهدف تحديد رتبة الجزء الخاص باالنحدار الذاتي  ARوالمعروفة ب ـ  pوهى
عدد االرتباطات الذاتية الجزئية التي تختلف معنوياً عن الصفر ،ورتبة الجزء الخاص بالمتوسطات
المتحركة  MAوالمعروفة ب ـ  qوهى عدد االرتباطات الذاتية ذات الداللة االحصائية (الوردي.)1990 ،
 2.10.3مرحلة التقدير
يتم من خاللها التعرف على النموذج المالئم للسلسلة الزمنية ،ولكي يحقق النموذج الهدف
األساسي من بناؤه وهو التنبؤ ،فيجب علينا أن نضمن جودة تقديره ومالئمته للسلسلة الزمنية ،ومن أهم
طرق تقدير هذا النموذج ما يلي (بخالد:)2015 ،
 طريقة المربعات الصغرى غير الخطية.
 طريقة جاوس -نيوتن .Gauss – Newton
 طريقة البحث التشابكي .Grid – search
 طريقة اإلمكان األكبر وفق خوارزمية معينة.
 2.10.4مرحلة التشخيص
هذه المرحلة هامة جداً ،فبعد تقدير المعالم  pو  qو  dتأتي مرحلة التشخيص ،والتي يتم من
خاللها التحقق من مدى مالئمة النموذج وإمكانية استخدامه في التنبؤ ،لهذا تشتمل هذه المرحلة على
العديد من االختبارات والفحوصات أهمها :تحليل السكون ،وتحليل االنعكاس ،وتحليل البواقي ،وتوفيق
النموذج األدنى واألعلى مباشرة (شعراوي ،)2005 ،وسيتم مناقشتها في البنود اآلتية:
 .1تحليل السكون:
يتم من خالل فحص تقديرات معالم االنحدار الذاتي التي تم الحصول عليها في مرحلة التقدير
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للتأكد من أنها تحقق شروط السكون ،وهي أن جميع جذور المعادلة المميزة تقع كلها خارج دائرة الوحدة
 ،ɸ(𝐿) = 0أي إذا كانت القيمة المطلقة لكل جذر من هذه الجذور أكبر من الواحد الصحيح فهذا يدل
على سكون العملية العشوائية (شعراوي.)2005 ،
 .2تحليل اإلنعكاس:
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( .شعراوي)2005 ،
 .3تحليل البواقي )(Residuals Analysis
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 تقريبًا
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 ،
ويمكن التحقق من توافر هذه الخصائص بإجراء العديد من الفحوص االختبارية التالية:

.I

رسم البواقي(Residuals Plot) :
إن الدراسات الحديثة في مجال السالسل الزمنية بصفة خاصة تعطى لرسم البواقي أهمية ال تقل

بأي حال من األحوال عن االختبارات االحصائية ،بل إن البعض يرى أن أهمية مثل هذه الرسوم قد
تفوق االختبارات اإلحصائية في بعض األحيان (شعراوي.)2005 ،
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
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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 دافعاً لفحص وجود قيم شاذة في
السلسلة ،وفي السياق التالي سنتناول المزيد من الوسائل التشخيصية.

.II

فحص دالة االرتباط الذاتي للبواقي )(ACF of Residuals
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 معنويًا عن
الصفر ،ويتم هنا فحص كل معامل ارتباط ذاتي للعينة على حدة ،ومن ثم يجب فحص توزيعات المعاينة
لهذه المعامالت (شعراوي.)2005 ،

.III

اختبار Ljung-Box Tset
يستخدم هذا االختبار في اختبار عشوائية السلسلة الزمنية ،وذلك من خالل معامالت االرتباط

الذاتي للبواقي لمجموعة من اإلزاحات.
قدم كالً من ) )Box and Pierce, 1970االحصائية  Qإلجراء اختبار معنوية عدد من معامالت
وقد ّ
االرتباط الذاتي كمجموعة واحدة وفق المعادلة اآلتية:
𝑚

)𝑘( 𝒬𝐵𝑃 = 𝑛 ∑ 𝑟 2

)… … … (2.36

𝑘=1

والتي تتبع توزيع  𝜒²بدرجة حرية  mحيث يتم اختبار الفرضيات:
 𝜌(𝑘) = 0 ∶ 𝐻0البواقي مستقلة
𝑎𝐻 ∶  𝜌(𝑘) ≠ 0البواقي غير مستقلة
أى عندما تكون 𝑃𝐵𝒬 المحسوبة أكبر من  𝜒²الجدولية أى )𝑚 𝒬𝐵𝑃 > 𝜒²(𝛼,نرفض  Hₒالتي
تنص على أن جميع معامالت االرتباط الذاتي للبواقي تساوي  ،0بمعنى آخر نرفض الفرض القائل
بأن البواقي مستقلة (.(Montgomery et al., 2008
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ولكن ليونج -وبوكس ) (Ljung and Box, 1978قاما بتعديل تلك اإلحصائية لتأخذ الشكل التالي:
𝑚

)𝑘( 𝑟 2
∑ )= 𝑛(𝑛 + 2
𝑘𝑛−

)… … … (2.37

𝐵𝐿𝒬

𝑘=1

والتي تتبع أيضاً توزيع  𝜒²بدرجة حرية . m
وفي هذه الحالة فإن اإلحصائية 𝒬 تتبع توزيع  𝜒²بدرجات حرية  kمطروحاً 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 نموذجاً مالئماً للبيانات.
ولكن يعيب اختبار 𝒬 أنه يتأثر بعدد معامالت االرتباط الذاتي للعينة المستخدمة ،فقد تتغير
نتيجته بتغير عدد تلك المعامالت.
اختبار Jarque- Bera test

.IV

يعتمد هذا االختبار على حساب الفرق بين معاملي االلتواء والتفلطح للسلسلة مع معاملي االلتواء
والتفرطح للتوزيع الطبيعي ،وتحسب هذه االحصائية بالعالقة اآلتية:
𝑁−𝐾 2 1
] [𝑆 + (𝐾 − 3)2
6
4

)… (2.38

= 𝐵𝐽

حيث 𝑆:تمثل معامل االلتواء و𝐾 تمثل معامل التفلطح (:)Louzis at el., 2010
ففي حالة فرضية العدم أن توزيع 𝑡 Ԑهو توزيع طبيعي ،فإننا ال نقبل فرضية العدم عند مستوى معنوية
إذا كان

2

2



≥ 𝐵𝐽.

 2.10.5مرحلة التنبؤ
تعد آخر مرحلة في بناء النموذج ،وهي أساس تحليل السالسل الزمنية ،فبعد الوصول إلى
نموذج مالئم لتمثيل البيانات ،فإن هذا النموذج يستخدم للتنبؤ بالقيم المستقبلية ،ويعد التنبؤ المرحلة
األخيرة من مراحل تحليل السالسل الزمنية ،وهو الهدف األساسي من الدراسة (طعمه.)2012 ،
37

 2.11الخالصة
تناولنا في هذا الفصل الجوانب المختلفة لمفهوم السالسل الزمنية ذات الذاكرة الطويلة ،وذلك
من خالل كيفية التحقق من وجود ذاكرة طويلة ،باستخدام العديد من الطرق؛ كطرق التحقق البياني
مثل :رسم دالة االرتباط الذاتي  ،ACFرسم  ،R/Sوأخي اًر رسم هيجوتشي ،وطرق حسابية مثل:
تحليل  ،R/Sواختبار  ،Empirical Hurst Exponentوإحصائية  ،LOحيث تم عرض الجانب
النظري لكل هذه الطرق ،وكيفية تقديرها لمعامل هورست  ،Hالذي يعتبر مقياساً للذاكرة الطويلة،
أيضاً تم عرض نموذج  ARFIMAمن خالل تعريفه ،وذكر العديد من طرق تقدير معلمة التفاضل
الكسري  ،dوارتباطها بمعامل هورست  ،Hوقد تم التركيز على طرق التقدير بمرحلتين ،التي تعتبر
أكثر الطرق استخداماً ،حيث يتم بالمرحلة األولى تقدير معلمة التفاضل الكسري  ،dوفي المرحلة
الثانية تعمل على تقدير معلمات االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة ،باالعتماد على الطرق
التقليدية للسالسل الزمنية ،ومنها ،(GBH) Periodogram Estimator:و )(Fracdiff
 ،Fractionally-Differencedو ،)dSperio( Reisenوأيضاً عرضنا اختبارات جذر الوحدة
الموسع ( ،)ADFواختبار فيليب بيرون (،)PP
(االستق اررية أو السكون) مثل :اختبار ديكي -فوالر
ّ
واختبار .Jarque- Bera test
وسنتناول في الفصل التالي النموذج الثاني المستخدم في تحليل بيانات الدراسة ،وهو أسلوب الشبكات
العصبية االصطناعية( )ANNsوالذي سوف تستخدم نتائجه في المقارنة مع نتائج نموذج
.ARFIMA
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الفصل الثالث
الشبكات العصبية
االصطناعية
ANNs
39

3.1

مقدمة Introduction
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 كما ظهرت
أساليب حديثة خاصة بعد تطور علوم الحاسبات ومنها نماذج الشبكات العصبية االصطناعية
) (Artificial Neural Networksإن هذه النماذج قادرة على التعلم والتكيف ذاتياً مع أي نموذج
وال تحتاج إلى افتراضات لطبيعة السلسلة الزمنية ،كما أنها تمتلك قدرات عالية في معالجة البيانات
الكبيرة وبسرعة عالية وكفاءة في التعلم بوصفها نتيجة تشير إلى قابليتها على اإلجابة الدقيقة وبذلك
توفر قدرات معالجة موثوق بها (عبد النور.)2005 ،
ونظ اًر لألهمية البالغة لها سنتناول من خالل هذا الفصل ماهية الشبكات العصبية وتقديم لمحة
تاريخية عن تطور هذه الشبكات وعرض استخداماتها في العديد من المجاالت وكذلك خصائصها
باإلضافة إلى مكوناتها ودوال التحفيز الالزمة لذلك الغرض.
كما عرجنا على البنية المعمارية للشبكة العصبية وفقاً لعدد الطبقات وطبيعة انتشار البيانات،
والحديث عن التدريب في الشبكات العصبية من خالل خوارزمية الشبكة ذات االنتشار العكسي،
وكذلك تم استخدام شبكات البيرستبرون متعدد الطبقات في التنبؤ ،وأخي اًر التعرف على مزايا وعيوب
استخدام الشبكات العصبية االصطناعية.
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3.2

ماهية الشبكات العصبية االصطناعية
لقد تطورت الشبكات العصبية منذ نشأتها في األربعينات من القرن المنصرم إلى أن وصلت

إلى ما هي عليه اليوم ،والفكرة األساسية لهذا األسلوب هو إنشاء نموذج معلومات يحاكي النظام
البيولوجي العصبي ،وأن المفتاح األساسي لهذا النموذج هو بناء هيكل جديد لنظام معالجة
المعلوم ات الذي يقوم بربط وتنظيم العديد من عناصر المعالجة المرتبطة مع بعضها وهي
العصبونات التي تعمل بشكل متناسق لحل المشكلة قيد الدراسة ،لذلك تعددت تعاريف الشبكة
العصبية ومن أبرز التعريفات ما يمكن ذكره كاآلتي:
تعرف الشبكة العصبية بأنها " :نظام معالجة للمعلومات يستند إلي نماذج رياضية بسيطة لها
مميزات أداء معينة بأسلوب يحاكي الشبكات العصبية الحيوية (النظام العصبي) ،وذلك عن طريق
معالجة ضخمة موزعة على التوازي ،ومكونة من وحدات معالجة بسيطة ،هذه الوحدات ما هي إال
عناصر حسابية تسمى عصبونات أو عقد أو خاليا لها خاصية عصبونية حيث تقوم بتخزين المعرفة
العملية والمعلومات التجريبية لتجعلها متاحة للمستخدم وذلك عن طريق ضبط األو ازن"
(.)Negnevitsky, 2011
وعرفت أيضاً على أنها " :نظام حسابي مكون من عدد من وحدات المعالجة ( Processing
 )Elementsالمترابطة مع بعضها وتتصف بطبيعتها الديناميكية والمتوازية في معالجة البيانات
الداخلة إليها" (حياوي و طه.)2013 ،
وقد عرفها ) (Haykin, 1994بأنها " عبارة عن معالج ضخم موزع على التوازي ،يصنع
وحدات معالجة بسيطة والذي يملك نزعة طبيعية لتخزين المعارف التجريبية ،وجعلها متاحة
لالستخدام ،وأنها تماثل الدماغ من ناحيتين:
 المعرفة تكون مكتسبة بالشبكة من بيئتها من خالل عملية التعلم.41

 قوة اتصال العصبون معروفة كأوزان (مشابك) ،وأنها تستخدم لتخزين المعرفة المكتسبة.ولها مسميات عدة منها الحاسوب الحي  Biological Computerوالدماغ االلكتروني
( Electronic Brainالعبيدي.)2000 ،
3.3

لمحة تاريخية عن تطور الشبكات العصبية
قاد علم العصبونات الباحثين إلى بناء نماذج رياضية تحاكي سلوك العصبونات متمثلة

بالشبكات العصبية االصطناعية ،تعود هذه الفكرة إلي عام  1940قدم  McCullochو  Pittsأول
نموذج تجريدي للخلية العصبية ،وقد وضع  Hebbقانون التعلم  Learning lawفي عام 1949
شرح فيه كيفية تعلم الخاليا العصبية ،ووضع روسنبالت  Rosenblatفي عام  1950خوارزمية
تعلم البيرسبترون  ،Perceptronكما طور  Kohonenعام  1977نماذج الذاكرة المترابطة ،وطبق
 Hopfieldعام  1982فكرة تصغير الطاقة في الفيزياء على الشبكات العصبية ،وقدم  Hintonو
 Sejnowskiو  Ackleyفي المدة  1984 -1983آلة بولتزمان ( Boltzmanمصطفى.)2016 ،
وضعت خوارزمية االنتشار التراجعي  Back Propagationفي عامي  1985و ،1986
مما فتح المجال واسعاً أمام البيرسبترون متعدد الطبقات نحو مزيد من التطور ،وقد أدى هذا التطور
إلى استخدام مفهوم الشبكات العصبية في العديد من المجاالت المتقدمة.

3.4

مجاالت استخدام الشبكات العصبية االصطناعية

تعددت استخدامات الشبكات العصبية في مجاالت عدة نذكر منها (العباسي:)2013 ،


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

العالمات المرضية والتشخيص.
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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 طريق اللمس أـو الصوت أو بصمة العين ،وكذلك

للتعرف على التوقيعات البنكية وخطوط اليد.
 مجاالت األعمال
كتطبيق الشبكات في عدة أعمال وبصفة خاصة في مجال األعمال االقتصادية.


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.
3.5

خصائص الشبكات العصبية االصطناعية
تتميز الشبكات العصبونية االصطناعية بالخصائص التالية (الصالح وآخرون:)2009 ،
 القدرة على اشتقاق المعنى من البيانات المعقدة أو غير الدقيقة. القدرة على التعلم كيفية القيام بمهام االعتماد على البيانات بواسطة التدريب أو التجربةاألولية.
 بإمكانها خلق تنظيمها الخاص ،وتمثيل البيانات التي تستلمها أثناء عملية التعلم. حسابات الشبكات العصبونية االصطناعية قد تنفذ بشكل متوازي.43

3.6

مكونات الشبكات العصبية
كما أن لإلنسان وحدات إدخال توصله بالعالم الخارجي ،وهي حواسه الخمس ،كذلك فالشبكات

العصبونية لها مدخالت تتمثل في وحدات المعالجة التي تتم فيها العمليات الحسابية التي تضبط بها
األوزان ونحصل عن طريقها عن ردة الفعل لكل مدخل من المدخالت للشبكة ،فوحدات اإلدخال
تكون طبقة تسمى طبقة المدخالت ،ووحدات المعالجة تكون طبقة المعالجة ،والتي تقوم بإخراج نتائج
الشبكة تدعى طبقة المخرجات ،وبين كل طبقة من هذه الطبقات هناك طبقة من الوصالت البينية
التي تربط كل طبقة بالطبقة التي تليها والتي يتم فيها ضبط األوزان الخاصة بكل وصلة بينية.
وتحتوي الشبكة على طبقة واحدة فقط من وحدات اإلدخال ،لكنها قد تحتوي على أكثر من
طبقة من طبقات المعالجة (الصالح وآخرون ،)2009 ،والشكل التالي نموذجا بسيط للشبكة
العصبونية (ياسين،

.)2006

متجه المدخل
دالة التنشيط

المخرجات

)𝑥(𝑓 = 𝑦

𝑥1
𝑤𝑗1

𝑤𝑗2

𝑥2

:

:

:

:

العصبون
األوزان

𝑛𝑗𝑤
𝑛𝑥

شكل ) :(3.1مكونات الشبكة العصبونية االصطناعية

نالحظ أن العصبون يتألف من:
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المدخالت

 إشارات المدخل𝑥1 , 𝑥2 , … … 𝑥𝑛 :
 األوزان 𝑤1 , 𝑤2 , … … 𝑤𝑛 :حي ــث يعب ــر ال ــوزن ع ــن ش ــدة التـ ـرابط ب ــين العنص ــر
القبل والعنصر البعد.
 عنصر المعالجة y :الذي يشمل قسمين:
 الجامع :والذي يقوم بجمع اإلشارات في المدخل الموزون. تابع التفعيل :وهذا التابع يحد من مخرج العصبون لذا يسـمى بتـابع التخميـد إذ يجعـل المخـرجضمن المجال [ ]0،1أو [. ]-1،1

 المخرج𝑋𝑗 :
الصياغة الرياضية للعصبون:
تمثل العمليات الرياضية بالمعادلة اآلتية:

𝑘𝑏 𝑦𝑘 = 𝑓 ∑ 𝑤𝑗𝑘 𝑥𝑗 +

)… … … (3.1
حيث أن:
𝑗𝑥 … …  𝑥1 , 𝑥2 ,إشارات المدخل.
𝑗𝑤 … …  𝑤1 , 𝑤2 ,األوزان للعصبون .k
𝑘𝑏  ∑ 𝑤𝑗𝑘 𝑥𝑗 +تابع عملية الجمع.

حي ــث 𝑘𝑏 يمث ــل االنحي ــاز ال ــذي يمك ــن ع ــده عل ــى أن ــه أح ــد األوزان  𝑤0ومدخل ــه 𝑥0 = 1
ليكون النموذج كما في الشكل التالي (جواد:)2006 ،
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𝑤𝑘0

𝑘𝑤

دالة التفعيل

المخرجات 𝑘𝑦

المخل الثابت 𝑥0 = 1

𝑥1

Σ

𝑤𝑘2
تابع الجمع

𝑛𝑘𝑤

𝑥2

المدخالت

𝑛𝑥

شكل ( :)3.2كيفية عمل العصبون

3.7

دوال التحويل (التنشيط)

يوجد العديد من دوال التنشيط ذوات وظائف مختلفة وكل واحدة تصلح لنوع معين من التطبيقات،
ومن أهم هذه الدوال (.)Faraway and Chatfield, 1998

 -1دالة ال ـ Sigmoid
تعد هذه الدالة من أهم الدوال المستخدمة في الشبكات العصبية االصطناعية ،وهناك نوعين
من هذه الدالة ،أحدهما يعرف بدالة تنشيط سيغمويد الثنائي ،والتي تعمل على نشر قيم اإلخراج
خالل الفترة ) ،(0,1والنوع اآلخر يُعرف بدالة تنشيط سيغمويد ثنائي القطبية ،والتي تعمل على نشر
قيم اإلخراج خالل الفترة )( (-1,1رياض.)2017 ،

 -2دالة ()Hyperbolic Tangent
وهي مشابهه للدالة األولى وتتمتع بنفس المزايا من حيث االنسيابية ،إال أن قيم االخراج لها
تكون ما بين ].[-1,1

46

 -3دالة اإلشارة ()Hard limiter
تقوم هذه الدالة بتقريب قيم اإلخراج إما إلى واحد في حالة كون قيمة المعامل موجبة أو إلى
( )-1أو ( )0في حالة العكس.
 -4الدالة الخطية ()Linear
تستخدم هذه الدالة عند طبقة االخراج في حالة التنبؤ.
ويمكن توضيح دوال التنشيط المختلفة من خالل الشكل( )3.2اآلتي:

شكل ( :)3.3دوال التنشيط المختلفة

 3.8البنية المعمارية للشبكة العصبية
بنيــة الشــبكة أو معماريــة الشــبكة العصــبية هــي الطريقــة التــي ت ـربط بهــا وحــدات المعالجــة مــع
بعضها البعض داخل كل طبقة او بين الطبقات المختلفة المكونـة للشـبكة ،حيـث تـرتبط هـذه الوحـدات
بطــرق مختلفــة ووفقـاً لكيفيــة هــذا التـرابط وعــدد الطبقــات المكونــة للشــبكة تظهــر لنــا البنيــة أو المعماريــة
للش ــبكة العص ــبية ،ويمك ــن تص ــنيف تراكي ــب الش ــبكات العص ــبية وفقـ ـاً لع ــدد الطبق ــات وطبيع ــة انتش ــار
البيانات خالل الشبكة من عقدة ألخرى كما يلي:
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 3.8.1تصنيف الشبكات العصبية وفقاً لعدد الطبقات
يمكن تصنيف تراكيب الشبكات العصبية وفقاً لعدد الطبقات إلى (سليمان و حمدي:)2014 ،
 شبكات وحيدة الطبقة .Single Layer Network شبكات ذات طبقتين. شبكات متعددة الطبقات .Multilayer Network الشبكات وحيدة الطبقة
وهي من أبسط أنواع تركيب الشبكات العصبية وتتألف من طبقة واحدة من عناصر المعالجة،
حيث ترتبط ربطاً مباش اًر مدخالت الشبكة مع مخرجاتها ،فيتم إجراء كل الحسابات في طبقة
المخرجات ،وعادة يتم حساب عدد الطبقات الشبكة بدون حساب طبقة المدخالت ألنها ال تقوم
بإنجاز أي حسابات ،ونسبة للقصور في أداء هذا التركيب ظهرت تراكيب أخرى تضم أكثر من طبقة
كما في الشكل (.)3.4

𝑦1
𝑥1
𝑦2
𝑥2

𝑥3

𝑦3

𝑥4
𝑦4
طبقة المدخالت

طبقة المخرجات

شكل ( :)3.4معمارية الشبكة العصبية وحيدة الطبقة
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 شبكات متعددة الطبقات Multilayer Network
تحتوي تراكيب هذه الشبكة على أكثر من طبقة من عناصر المعالجة التي تربط بينها
الوصالت البيتية (األوزان) ،حيث تتكون الشبكة متعددة الطبقات على األقل من طبقتين طبقة
الستقبال المدخالت وهي غير محسوبة و طبقة المخرجات ،وبين طبقة المدخالت والمخرجات توجد
الطبقة الخفية ،ويمكن أن تحتوى الشبكة على أكثر من طبقة خفية ،ويتوقف ذلك على نوع التطبيق
المستخدم في الشبكة ،كما هو موضح في الشكل ( )3.5التالي:
𝑥1

𝑦1
𝑥2

𝑦2
𝑥3

𝑦3
𝑥4
طبقة المخرجات

طبقة المدخالت
الطبقة الخفية

شكل ( :)3.5معمارية الشبكة العصبية متعددة الطبقات

 3.8.2التصنيف وفقاً لطبيعة انتشار البيانات
يمكن تصنيف الشبكات العصبية وفقاً لطبيعة انتشار البيانات عبر طبقات وحداتها وترابطها
إلي األنواع التالية (سليمان و حمدي:)2014 ،
 شبكات التغذية المتقدمة (األمامية) .Feed Forward شبكات التغذية الراجعة .Feed Back شبكات الترابط الذاتي .Auto Associative شبكات التغذية المتقدمة (األمامية)
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تستقبل المدخالت من األمام وتبث المخرجات من الخلف (أي في نفس االتجاه).
 شبكات التغذية الراجعة
في هذا النوع يمكن للمخرجات أن تجد طريقاً خلفياً لتصبح مدخالت مرة أخرى لنفس العقدة
(العنصر) أو للعقد السابقة لها.
 شبكات الترابط الذاتي
هنا كل العقد لها دور مزدوج في استقبال المعلومات وبثها (أي في اتجاهين متعاكسين).

شبكة تغذية خلفية

شبكة تغذية أمامية

شبكة الترابط الذاتي

شكل ( :)3.6تصنيف الشبكات العصبية وفقاً لطبيعة انتشار البيانات

 3.9خوارزميات التعلم في الشبكات العصبية
الخاصية المميزة واألساسية للشبكات العصبية هي المقدرة على التعلم من بيئتها وتحسين أدائها
من خالل التعلم ،تحدف خوارزميات التعلم إلى تحديد قيمة األوزان المرجحة من خالل تدريب الشبكة
بإحدى الطرق الثالثة التالية (سهام:)2015 ،
3.9.1

التعلم المراقب :

التعلم المراقب أو التعلم الترابطي ويسمى بالمراقب ألنها تحتاج أثناء التدريب إلى مراقب ليبين
لها المخرج المطلوب لكل من المدخالت ،ألن المراقب يملك بعض المعرفة حول البيئة التي ال تكون
معروفة عند الشبكات العصبية االصطناعية ،يقوم مبدأ الخوارزم على مقارنة قيم المخرج الفعلي مع
قيم المخرج المطلوب ،ثم بعد ذلك تعدل أوزان الشبكة لتقليص االختالف أو الخطأ ،تعد عملية التعلم
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إلى غاية االختالف بين القيم المحسوبة وقيم المستخرجات المستهدفة يكون عند أقل قيمة مقبولة
).(Coakley and Brown, 2000
 3.9.2التعليم غير المراقب :
يسمى أيضاً التنظيم الذاتي ،حيث تقوم أساليب التعلم الذاتي للشبكات العصبية على أساس
قدرتها على اكتشاف المالمح المميزة لهيكل المدخالت ،من خالل مجموعة من البيانات يتم تعميمها
على باقي المخرجات ،وذلك على عكس المبدأ المتبع في أسلوب التعلم المراقب ال تزجد مموعة
مصنفة في أي نمط يمكن أن تصنف ،وذلك بدون معرفة مسبقة وبدون عرض أمثلة لما يجب أن
تتجه ،بمعنى أن للشبكات العصبية القدرة على التنظيم الذاتي ألوزان ترابطاتها ،وألوضاع استثارة
عناصرها طبقاً لطبيعة ما يعرض عليها من أنماط.
 3.9.3التعلم بإعادة التدعيم:
تقوم عملية التدعيم على أساس الخلط بين طريقة التعلم المراقب والتعلم غير المراقب ،حيث ال
يفصح للشبكة العصبية االصطناعية عن القيم الحقيقية للمخرجات كما هو الحال في التعلم غير
المراقب ،ولكن يشار إلى الشبكة بصحة نتائجها أو خطئها كما في طريقة المعلم المراقب.
التعلم بإعادة التدعيم هو التعلم على المباشرة بدون معلم ،هذا النموذج هو تقييم نظام التغذية
الخلفي ألنها تقييم سلوك النظام.
 3.10خوارزمية الشبكة العصبية ذات االنتشار العكسي
من أكثر خوارزميات التدريب استخداماً ،وتسمى أيضاً بخوارزمية قاعدة دلتا العامة
 ،Generalized Delta Ruleتستخدم في تعليم الشبكات متعددة الطبقات ،وتعد من الخوارزميات
المشهورة في التعليم المراقب ،يتم تنفيذ هذه الخوارزمية خالل ثالث مراحل رئيسة هي (مطر و
الياس:)2010 ،
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المرحلة األولى :االنتشار األمامي Forward Propagation
المرحلة الثانية :االنتشار العكسي Back Propagation
المرحلة الثالثة :توليف األوزان Weights Synthetic
إن خوارزمية شبكة االنتشار العكسي للخطأ تعتمد على اختيار دالة خطأ مناسبة ،والتي تتحدد
قيمها بالنتائج الحقيقية  Actualوالقيم المطلوب الحصول عليها  ،Desiredوالتي تعتمد أيضاً على
معالم الشبكة مثل األوزان والعتبة ،وفكرة هذه الخوارزمية هي تقليل الخطأ من خالل تعديل األوزان
إلى غاية تعلم الشبكات العصبية االصطناعية للبيانات التي تم تدريبها وذلك بمقارنة إخراج الشبكة
الحقيقي مع االخراج المطلوب.
ويمكن تلخيص خطوات خوارزمية االنتشار العكسي في اآلتي (الناصر والعبيدي:)2003 ،
أ -وضع القيم االبتدائية :تحدد قيم األوزان ومعلمة التعلم ومستويات العينة .θ
ب -التنشيط :يتم تنشيط شبكة االنتشار للخلف عن طريق المدخالت 𝑖𝑥 والمخرجات المرغوبة
𝑑𝑦.
ت -يتم حساب المخرجات الفعلية لوحدات المعالجة في الطبقة المخفية ثم طبقة المخرجات.
ث -تدريب األوزان :تجدد األوزان عن طريق نشر األخطاء المصاحبة لوحدات المعالجة للخلف
ويحسب الميل أو انحدار األخطاء لوحدات المعالجة في طبقة المخرجات والطبقة الخفية.
 3.11شبكات البيرسبترون متعددة الطبقات ()MLP
من أكثر الشبكات استخدماً 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 الخطية ( ،)sigmoidطبقة المخرجات للشبكة تستقبل
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مخرجات الطبقة ا لخفية وتطبق عليها التحويلة الخطية حيث يتم إنتاج القيم المتنبأ بها للسلسلة
الزمنية (الثعلبي و عمران.)2016 ،
الشكل القياسي لمعمارية شبكة  MLPالتي يكثر استخدامها في التنبؤ تتصف باالتي:
 -1شبكة ذات بنية معمارية متكاملة الترابطات.
 -2تحيز وترابطات مختصرة مباشرة من المدخالت إلى وحدات المخرجات.
 -3طلقة خفية واحدة مع دالة تحفيز لوجستية وذلك لتحسين عدم الخطية في الوحدات الخفية.
 -4طبقة مخرجات تستخدم مع وحداتها دالة خطية لوزن مدى المخرجات وغالباً يكون المدى
بين (.)0,1
النموذج العام لشبكة  MLPالذي يستخدم في التنبؤ يعطى وفق العالقة التالية:
𝑛

)… … … (3.2

ℎ

𝑋̂(𝑡) = 𝑤0 + ∑ 𝑤𝑗 𝑓𝑗 [∑ 𝑤𝑖𝑗 𝑥(𝑘 − 𝑖)] + 𝑤𝑗0
𝑖=1

𝑗

𝑗=1

حيث أن:
 :ℎعدد وحدات الطبقة الخفية و 𝑛 :عدد وحدات المدخالت.
 :𝑤0الوزن الذي يربط الثابت بالناتج )(output
𝑗𝑖𝑤 :األوزان بين المدخالت والطبقة الخفية.
𝑗𝑤 :األوزان بين الطبقة الخفية وطبقة المخرجات.
𝑗𝑓 :دالة تحفيز  sigmoidفي الوحدات الخفية .𝑗𝑡ℎ
 3.12استخدام الشبكات العصبية في التنبؤ
يعد التنبؤ باستخدام الشبكات العصبية من األساليب الحديثة التي القت اهتماما واسعاً في
مجاالت متعددة منها التنبؤ بأسعار العمالت والموارد المالية وغيرها ،واستخدمت بشكل واسع لكونها
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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 (طه.)2006 ،
الخطوة األولى :اختيار المتغيرات
في هذه الخطوة يتم اختيار المشاهدات التي تمثل المشكلة المراد التنبؤ بقيمها بشكل جيد.
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 إلى مجاميع:
تقسم البيانات المتوفرة إلى المجاميع اآلتية:
 )1مجموعة التدريب :مجموعة تعلم وتحديد نموذج للبيانات.
 )2مجموعة االختبار :يمكن عن طريقها تحديد مهارة الشبكة وإمكانية استخدامها بصورة عامة.
 )3مجموعة التحقيق :وهي مجموعة إلجراء اختبار نهائي ألداء الشبكة.
الخطوة الرابعة :تحديد نموذج الشبكة العصبية
وعند تحديد نموذج الشبكة العصبية يجب اختيار ما يلي:
 عدد العصبونات لإلدخال والذي يساوي عدد المتغيرات المستقلة. عدد الطبقات الخفية والذي يعتمد على قيمة الخطأ المستخدم في الشبكة. عدد العصبونات الخفية والذي يحدد عن طريق التجربة.عادة يساوي واحد.
 -عصبون اإلخراج والذي ً
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الخطوة الخامسة :دالة التنشيط
الصيغة الرياضية لتحديد االخراج التي تمنع االخراج من الوصول إلي قيمة عالية جداً ،وتم
استخدم دالة ( ) Sigmoidفي الطبقة الخفية ،والدالة الخطية في طبقة االخراج.
الخطوة السادسة :معايير التقييم
حيث إن المعايير المستخدمة في شبكة االنتشار العكسي لتقييم الخطأ هي مجموع مربعات
األخطاء  ،MSEومتوسط الخطأ المطلق  ،MAEومتوسط الخطأ النسبي المطلق .MAPE
الخطوة السابعة :تدريب الشبكة
وتتضمن هذه الخطوة:
 تعليم النموذج :إيجاد مجموعة األوزان بين العصبونات والتي تحدد أقل قيمة لمربع الخطأ للوصولإلى أوزان تعطى نتائج دقيقة.
 خوارزمية شبكة االنتشار العكسي للخطأ :تستخدم خوارزمية التدريب لتقليل الميل.الخطوة الثامنة :التنفيذ
وهي من أهم الخطوات حيث تختبر الشبكة من حيث قدرة التكيف مع حالة التغير في الدورة
وإمكانية إعادة التدريب والوصول إلي أقل خطأ عند تغير البيانات.
 3.13مزايا وعيوب الشبكات العصبية
 يمكن تلخيص ميزات الشبكات العصبية بمايلي (:)Stergiou & Siganos, 1996
 -1الــتعلم التكيفــي :هــي القــدرة علــى الــتعلم علــى كيفيــة تنفيــذ المهــام باالعتمــاد علــى عينــات مــن
المعطيات يتم ادخالها في البداية كخبرة بدائية.
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 -2التنظيم الذاتي :يمكن للشبكة العصبية أن تخلق أو تولد نمطاً لتنظيم أو لتمثيل البيانات التـي
يتم استقبالها خالل مرحلة التعلم.
 -3عملي ــات ف ــي ال ــزمن الحقيق ــي :الش ــبكات العص ــبية يمك ــن أن تنف ــذ حس ــابات وعملي ــات عل ــى
التوازي.
 -4تســامحية مــع األخطــاء :إن التعطــل الجزئ ــي للشــبكة يمكــن أن يقــود إلــى تخف ــيض األداء وال
يؤدي إلي توقف العمل نهائياً.
 هنالك بعض القصور في أداء الشبكات العصبية ويتجلى ذلك في بعض النقاط ومنها:
 -1عدم قدرتها على توضـيح النمـوذج الـذي تمثلـه ،فمعظـم المحللـين يحتـاجون الكثيـر مـن الوقـت
لفهم السلوك التي تسلكه لمعرفة النموذج.
 -2مــن الصــعب اســتنتاج أيــة قواعــد مــن شــبكة عصــبية مــا وهــذا مهــم بالنســبة للعــاملين فــي قطــاع
الذكاء الصناعي خاصة الذين يعملون في النظم الخبيرة.
 -3ال نستطيع الحصول على نتائج جيدة بمجرد إدخال البيانات إلى الشبكة.
 -4إذا كان ــت البيان ــات غي ــر مناس ــبة لتمثي ــل المش ــكلة ف ــإن الحس ــاب العص ــبي ل ــن يعط ــي نت ــائج
صحيحة ,لذلك ال بـد مـن التأكـد أن البيانـات التـي سنسـتخدمها فـي تـدريب النظـام مناسـبة وتـم
معالجتها لتعكس السلوك المناسب.
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 3.14الخالصة
تناولنا في هذا الفصل ماهية الشبكات العصبية االصطناعية من خالل إعطاء لمحة تاريخية
عن تطورها مع ذكر مجاالت استخدمها وخصائصها والمكونات األساسية لها ،باإلضافة إلى دوال
التنشيط بأنواعها المختلفة.
وتم تسليط الضوء على البنية المعمارية للشبكات العصبية من خالل تقسيمها إلى نوعين النوع
األول وفقاً لعدد الطبقات (وحيدة الطبقة – متعددة الطبقات) والنوع الثاني وفقاً لطبيعة انتشار
البيانات (شبكات التغذية األمامية – شبكات التغذية الراجعة – شبكات الترابط الذاتي) ،وتم التعرض
لطرق التعلم في الشبكات العصبية االصطناعية متمثل ًة بالتعلم المراقب وغير المراقب وبإعادة التدعيم
وتم عرض خوارزمية الشبكات العصبية ذات االنتشار العكسي باإلضافة إلى شبكات البيرستبرون
متعددة الطبقات في التنبؤ ،وأخي اًر التعرف على مزايا وعيوب الشبكات العصبية االصطناعية.
في الفصل التالي سنتناول الدمج بين نماذج  ARFIMAونماذج  ANNلغرض تحليل
السلسلة الزمنية محل االهتمام.
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الفصل الرابع
مناذج
ARFIMA-ANN

اهلجينة
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4.1

مقدمة:
لقد تعددت المحاوالت لتطوير طرق التنبؤ بالسالسل الزمنية ،وهناك نوعان للسالسل الزمنية

سالسل خطية وسالسل غير خطية ،فالسالسل الخطية تفترض عملية توليد خطية للبيانات ،من
أمثلة تلك النماذج  ARIMAو ،ARFIMAوبالرغم من أنها نماذج مرنةّ ،إال أنها ال تستطيع
التعامل مع البيانات غير الخطية والتي نراها في الكثير من السالسل المتعلقة باألعمـ ـال التجـ ـاريـة
و االقتصادية ،وافتراض الخطية في مشاكل الواقع العملي أمر ال يمكن القبول به في جميع الحاالت
( ،)Makridakis et al., 1998وبشكل معاكس تماماً فإن بناء نماذج سالسل زمنية غير خطية
مناسب جداً للواقع العملي ،ولكن التعامل مع نماذج غير خطية أكثر تعقيداً من النماذج الخطية.
في الحقيقة هناك نموذج غير خطي مرن هو نموذج الشبكات العصبية االصطناعية ،ANN
مقيدة على شكل النموذج
والتي يميزها أنها تناسب كل أنواع البيانات ،كما أنها ال تحتاج إلى فروض ّ
الذي تم بناؤه ،وتعد الشبكات العصبية أسلوب غير معلمي مرن ومناسب للكثير من المشاكل في
الواقع العملي (الوصيفي.)2012 ،
إن فكرة الدمج بين نماذج  ARFIMAالخطية ،ونماذج  ANNغير الخطية للتنبؤ بالسالسل
الزمنية تقوم على فكرة أن النموذج المنفرد ال يمكن أن يوظف البيانات لهذه السلسلة ،وقد ال يكون
كافياً لتشخيص كل الخواص والمميزات للسلسلة الزمنية بسبب وجود المركبتين الخطية وغير الخطية
في السلسلة بمرور الزمن ،األمر الذي يمنع تمكيين النموذج الخطي أو النموذج غير الخطي من
معالجة هاتين المركبتين معاً ،لذا تم اقتراح تقنية جديدة أال وهي النماذج الهجينة ( Hybrid
 ،)modelsوالتي تعتبر تحدياً قام به المختصون في القدرة على زيادة دقة التنبؤ باستخدام هذه
التقنية الجديدة.
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4.2

تعريف النموذج الهجين
يعد الخلط بين طريقتين فقط من أشهر طرق التهجين السائدة ،كما هو الحال في نموذج

 ARFIMA-ANNالهجين ،وهناك عدة دوافع دعت الباحثين البتكار طريقة التهجين بين النماذج،
نذكر منها ):(Khashei & Bijary , 2011; Babu & Reddy,2014
 .1أن غالبية السالسل الزمنية تحتوي على أنماط خطية وغير خطية معاً دون احتوائها على صفة
واحدة بصورة منفردة ،لذلك فإن النماذج التقليدية المنفردة تقوم بالتعامل مع نمط معين إما خطي كما
هو الحال في نموذج  ARFIMAأو غير خطي كنماذج  ،ANNوبالتالي فإن استخدام نماذج
 ARFIMAونماذج  ANNبصورة منفردة لن يكون كافياً لنمذجة بعض السالسل بالشكل الصحيح،
ومن هنا كانت فكرة التهجين ال بد منها لتشكيل نموذج يجمع بين صفتين أو أكثر ،ويستطيع التعامل
مع الخصائص المختلفة للسلسلة الزمنية.
 .2يصعب عملياً تحديد ما إذا كانت العملية الكامنة وراء تكوين السلسلة الزمنية خطية أم غير
خطية ،لذلك يلجأ الباحث للجمع والخلط بين عدة نماذج ،لتفادي أي مشاكل ومعوقات قد تواجهه في
المستقبل.
 .3معظم النماذج المستقلة تم توليدها لمعالجة قصور واحد في السلسلة الزمنية ،لذلك تم تشكيل
عدة أنماط من النماذج لمعالجة المشاكل المختلفة ،وحيث إن السلسلة الزمنية غالباً ما تجمع بين عدة
مشاكل فهذا بدوره دفع الباحثين للخلط بين النماذج معاً من أجل القضاء على جميع المشاكل في
وقت واحد وبواسطة نموذج جامع واحد .
 .4النموذج الهجين يحافظ على دقة التنبؤ باإلضافة إلى الحفاظ على اتجاه البيانات ،أما النماذج
التقليدية تحافظ على اتجاه البيانات دون الحفاظ على دقة التنبؤ.
 .5النموذج الهجين مناسب تماماً للتنبؤ على المدى الطويل.
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4.3

مراحل بناء النموذج الهجين Hybrid ARFIMA-ANN

خطية 𝑡𝑁،
خطية 𝑡𝐿 والثانية غير
إذا افترضنا أن السلسلة الزمنية 𝑡𝑦 مؤلفة من مركبتين األولى
ّ
ّ
موضح بالمعادلة اآلتية:
كما هو ّ
… ; 𝑡 = 1,2,3,4,

)… … … (4.1

𝑡𝑁 𝑦𝑡 = 𝐿𝑡 +

حيث:
𝑡𝑦  :تمّثل السلسلة الزمنية.
𝑡𝐿  :تمّثل المركبة الخطية (مركبة االنحدار الذاتي) في السلسلة الزمنية.
𝑡𝑁  :تمّثل المركبة غير الخطية (مركبة الخطأ العشوائي) فى السلسلة الزمنية.
بذلك َّ
فإن خطوات بناء نموذج الهجين  Hybrid ARFIMA- ANNيكون على النحو التالي:
(:)Zhang, 2003
 -1بناء نموذج ARFIMA
للتنبؤ بالقيم المستقبلية والحصول على القيم المقدرة والبواقي ،حيث تحتوي البواقي على العالقات غير
الخطية التي لم يستطع نموذج  ARFIMAنمذجتها ،ويتم الحصول على البواقي 𝑡𝑒 عند الزمن t
من خالل العالقة اآلتية :
𝑡̂𝐿 𝑒𝑡 = 𝑦𝑡 −

)… … … (4.2

المقدرة التي تم الحصول عليها من توفيق أفضل نموذج ..ARFIMA
حيث 𝐿̂𝑡 :تمّثل القيم ّ
 -2بناء نموذج الشبكات العصبية  ANNلنمذجة البواقي ،وتكون مدخالته عبارة عن البواقي السابقة
التي تم الحصول عليها من نموذج  ،ARFIMAحيث تحتوي طبقة المدخالت للنموذج على  nمن
العقد ،ويتم الحصول على البواقي عند الزمن  tمن خالل الدالة غير الخطية 𝑓 :
)… … … (4.3

𝑡𝑒𝑡 = 𝑓(𝑒𝑡−1 , 𝑒𝑡−2 , 𝑒𝑡−3 … 𝑒𝑛 ) + Ԑ

وبإهمال األخطاء العشوائية 𝑡 Ԑنحصل على التنبؤات 𝑡̂
𝑁:
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) 𝑛𝑒 … ̂𝑡 = 𝑓(𝑒𝑡−1 , 𝑒𝑡−2 , 𝑒𝑡−3
𝑁

)… … … (4.4

 -3في هذه الخطوة يتم الحصول على القيمة المتنبأ بها 𝑡̂𝑦 من نموذج  Zhangالهجين ،وذلك
بجمع التنبؤات من نموذج  ARFIMAمع التنبؤات من نموذج الشبكات العصبية  ANNمن خالل
الصيغة اآلتية:
𝑡̂
𝑁 𝑦̂𝑡 = 𝐿̂𝑡 +

)… … … (4.5

والشكل ( )4.1التالي يبين خطوات التنبؤ بنموذج  Zhangالهجين (.)Babu & Reddy, 2015
𝑡̂𝐿

ARFIMA

𝑡𝑦
𝑡̂𝑦

Σ

𝑡̂𝐿 𝑦̂𝑡 −
𝑡̂
𝑁
ANN

شكل ( :)4.1آلية نموذج  Zhangالهجين

4.4

مزايا وعيوب النماذج الهجينة
يمتلك النموذج الهجين ميزة فريدة وهي الجمع بين قوة نماذج  ARFIMAفي تعاملها مع

السالسل الزمنية ذات المشاهدات الخطية ،ونماذج  ANNالتي تحسن التعامل مع السالسل الزمنية
غير الخطية ،وفي كثير من األحيان تكون نتائج النموذج الهجين مرضية خاصة في المدى الطويل
أكثر مما لو استخدم كل من نموذج  ARFIMAو نموذج  ANNبصورة منفردة ،وعلى الرغم من
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هذه المزايا إال أنه ال يمكن أن يجزم أحد بأن هذا النموذج سيكون أفضل من نموذج ARFIMA
وخاصة في التنبؤ على المدى القصير.
كما أن هذا النموذج تحكمه افتراضات سابقة ولن تكون نتائج التنبؤ جيدة إذا لم تتحقق تلك
االفتراضات ،وهي كالتالي (:) Khashei & Bijari , 2010
 -1يفترض هذا النموذج أن السلسلة الزمنية تتكون من أنماط خطية وأنماط غير خطية يمكن
نمذجة كل نمط بنموذجين مختلفين بصورة منفصلة وبعد ذلك يتم جمع التنبؤات وإذا كان
فصل هذه األنماط صعباً فإن هذا يؤدي إلى الحد من أداء النموذج.
 -2يفرض هذا النموذج أن العالقة التي تجمع األنماط الخطية باألنماط غير الخطية هي عالقة
جمعية  Additiveوهذا يؤدي إلى انخفاض أداء النموذج في حالة كون العالقة ليست
جمعية.
 -3يفترض هذا النموذج أن البواقي تحتوي فقط على األنماط غير الخطية.
4.5

معايير دقة التنبؤات بين النماذج

 4.5.1جذر متوسط مربعات األخطاء (The Root of Mean Squared Error )RMSE
عرف كالتالي:
يستخدم هذا المعيار لمعرف القوة التنبؤية للنموذج المستخدم ،ي َّ
𝑛

)… … … (4.6

𝑛

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

𝑖=1

ويعتبر أهم المعايير التي تقيس دقة التنبؤ للنماذج ،إلى جانب أنه يمتاز عن غيره بسهولة
خصائصه اإلحصائية.
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 4.5.2متوسط الخطأ المطلق (The Mean Absolute Error )MAE
يعبر عنه بالصيغة اآلتية:

1 n
1 n
| MAE =  | y t  yˆ t |   | e t
n t 1
n t 1

)… … … (4.7

حيث  e tتمثل البواقي y t ،القيم الحقيقية للسلسلة yˆ t ،تمثل القيم المقدرة n ،تمثل عدد المشاهدات.

4.6

معايير تحديد رتبة النموذج

هناك نماذج مختلفة الدقة يمكن أن توفق في تحليل السالسل الزمنية ،وإن اختيار النموذج األفضل
ليست بالمهمة البسيطة لذا فقد وضعت عدة معايير لمقارنة النماذج واختيار رتبها ،وتأتي أهمية
اختيار رتبة النموذج في كون أن اختيار رتبة أدنى من الرتبة الفعلية يؤدي إلي عدم االتساق
( )Inconsistentلمعلمات النموذج بينما يؤدي اختيار رتبة أعلى من الرتبة الفعلية إلي زيادة تباين
النموذج ،وهذا يؤدي إلي فقدان الدقة بسبب الزيادة في عدد معلمات النموذج (.)Akiake,1970
 4.6.1معيار معلومة اكياكي )Akiake Information Criterion (AIC
هذه الطريقة اقترحها العالم  Akiakeفي عام  ،1973إذ اقترح معيا اًر رسمياً اختصر بـ ـ AIC
ويعرف بالصيغة ):(Akiake, 1973
)… … … (4.8

𝑀𝐴𝐼𝐶(𝑀) = −2(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝐿𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑) + 2

فإذا كان النموذج بمعلمات  Mوفق البيانات ،تكون صيغة المعيار  AICبداللة مقدار تباين الخطأ
كما يلي:
) 𝐴𝐼𝐶(𝑀) = 𝑛 𝐿𝑛(𝜎̂𝑎2

)… … … (4.9
حيث أن:
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 :Mتمّثل العدد الكلي لمعلمات النموذج.
 :nعدد المشاهدات.
 :𝜎̂𝑎2مقدار تباين الخطأ ويحسب كالتالي:
𝑛

(𝑥𝑡 − 𝑥̂𝑡 )2
∑=
)𝑝 (𝑛 −

)… … … (4.10

𝜎̂𝑎2

𝑡=1

وبناء عليه يتم اختيار النموذج
ويستخدم هذا المعيار للمفاضلة بين تقديرات المعالم للنماذج
ً
األفضل.
 4.6.2معيار معلومة أكياكي المصصح )Akiake Information Criterion (AICc
corrected
لقد تم تصحيح معيار أكياكي إلى معيار أكياكي المصحح  AICcوالذي يلعب فيه حجم العينة
دو اًر هاماً ،حيث يعطى من خالل العالقة اآلتية:
)2(𝑀 + 1)(𝑀 + 2
𝑛−𝑀−2

)… … … (4.11

𝐴𝐼𝐶𝑐 = 𝐴𝐼𝐶 +

حيث n :حجم العينة ،و Mعدد معلمات النموذج.
فإن
ووفق معايير دقة التنبؤات ومعايير تحديد رتبة النموذج آنفة الذكر التي تم عرضهاّ ،
النموذج األفضل هو النموذج الذي يحمل أقل قيمة وفق كل معيار على حدة.
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4.7

الكفاءة النسبية )Relative Efficiency (RE
ٍ
المقدر
نفضل استخدام
ّ
بشكل عام إذا كان  ɵ̂1و  ɵ̂2مّقدرين غير متحيزين للمعلمة  ،ɵفإننا ّ

صاحب األقل تبايناً ،بمعنى أن  ɵ̂1يكون أكثر فعالية من  ɵ̂2إذا كان،𝑉𝑎𝑟(ɵ̂2 ) > 𝑉𝑎𝑟(ɵ̂1 ) :
لمقدرين غير متحيزين نستخدم العالقة اآلتية (Wackerly, et al.,
ولتحليل الكفاءة النسبية ّ
):2009
) 𝑉𝑎𝑟(ɵ̂2
) 𝑉𝑎𝑟(ɵ̂1

)… … … (4.12
4.8

= ) 𝑅𝐸(ɵ̂1 , ɵ̂2

الخالصة
تعرفنا في هذا الفصل على أهداف عملية الدمج بين النماذج ومدى نجاعة هذه العملية

وفاعليتها في التنبؤ ،ومن ثم انتقلنا إلى عرض تعريف لعملية التهجين ،وما هي أهم الدوافع التي
دعت الباحثين البتكار طريقة التهجين بين النماذج.
وتم سرد مراحل بناء النموذج الهجين  ،ARFIMA-ANNورسم مخطط يوضح عملية
التهجين بين نموذج  ARFIMAونموذج  ،ANNوتم عرض أهم مزايا وعيوب نموذج الهجين ،تم
أيضاً عرض معيارين لقياس دقة التنبؤات المستخدمة للمفاضلة بين النماذج  RMSEو MAE
ومعيارين لتحديد رتبة النموذج  AICو  ،AICcوأخي اًر تم عرض معيار الكفاءة النسبية .RE
سنتناول في الفصل التالي الجانب التطبيقي للرسالة وذلك باستخدام النماذج المفردة ARFIMA
و  ANNوالنماذج الهجينة  ARFIMA-ANNوالمقارنة بينهما من خالل معايير التقييم للوصول
للنموذج األمثل والمناسب في التنبؤ بأسعار القمح العالمية.
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الفصل اخلامس
حتليل البيانات
ومناقشة النتائج
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5.1

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

القمح العالمية بتطبيق أسلوب االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية
 ،ARFIMAوأسلوب الشبكات العصبية االصطناعية  ،ANNsوأيضاً بناء النموذج الهجين
بناء على المعايير االحصائية المناسبة  RMSEو  MAEلتحديد
المناسب ً ARFIMA-ANN
كفاءة النموذج األمثل .
سيتم بداي ًة العمل على بناء نموذج  ARFIMAمن خالل فحص واختبار وجود الذاكرة
الطويلة للسلسلة الزمنية الخاصة بأسعار القمح العالمية ،وذلك بتقدير معامل  Hurstبيانياً واختبارياً
بعدة بطرق مختلفة ،للتعرف ولتقدير نموذج  ARFIMAالخاص بالسلسلة محل الدراسة وسيتم تقدير
الفرق الكسرى بعدة طرق مختلفة من خالل بدائل نماذج  ARFIMAوالمفاضلة بينهما باستخدام
المعايير االحصائية الخاصة بذلك ،ومن ثم ندخل الى مرحلة التشخيص للنموذج المالئم للسلسلة بما
يناسبه من أساليب احصائية لبناؤه.
سيتم استخدام الشبكات العصبية االصطناعية  ANNsلنفس السلسلة وايجاد النموذج المالئم
لها ومن ثم سنقف على اظهار أفضل النتائج لهذين االسلوبين.
وأخي اًر العمل على بناء النموذج الهجين المناسب  ARFIMA-ANNللسلسلة موضوع الدراسة
للتنبؤ بأسعار القمح العالمية المستقبلية ،وذلك باالعتماد في تحليل بيانات الدراسة على البرنامج
االحصائي .R
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وصف البيانات

5.2

السلسلة المتاحة لدينا تم الحصول عليها من مصادر دولية من خالل موقع معتمد للبيانات
وهو موقع  indexوهى تمّثل أسعار القمح العالمية الشهرية للفترة الممتدة من فبراير 1997حتى
سبتمبر 2018بواقع  260مشاهدة ،إذ تم استخدام  247مشاهدة من الفترة فبراير 1997حتى
أغسطس 2017لبناء نموذج  ،ARFIMAوقد أبقينا  13مشاهدة من سبتمبر  2017حتى سبتمبر
 2018لغرض المقارنة بالتنبؤات التي سيتم الحصول عليها.
سيتم من خالل الجدول ( )5.1التالي عرض بعض المقاييس االحصائية البسيطة ألخذ فكرة
عامة عن البيانات محل الدراسة:
ّ
جدول ( :)5.1المقاييس االحصائية ألسعار القمح العالمية
التفرطح

االلتواء

الوسيط

الوسط الحسابي

أكبر قيمة

أقل قيمة

حجم العينة

اإلحصاءات

-0.483

0.77

179.68

202.1236

439.72

102.16

247

القيمة

وبأخذ نظرة سريعة عن السلسلة الزمنية ألسعار القمح العالمية ،نالحظ من الجدول ( )5.1أن
أعلى قيمة كانت  439.72دوال اًر لكل طن ،بينما أقل قيمة ألسعار القمح العالمية تعادل 102.16
دوال اًر لكل طن ،كما س ّجل الوسط الحسابي ألسعار القمح العالمية قيمة  202.1دوال اًر لكل طن حيث
كان الوسط أكبر من الوسيط الذي سجل قيمة  179.68دوال اًر لكل طن ،وكان هذا مؤش اًر على عدم
االعتدالية في توزيع البيانات ،حيث أن منحنى البيانات ٍ
ملتو نحو اليمين وهذا ما يؤكده معامل
اإللتواء الموجب ،وبما ان قيمة التفرطح اقل من  3فهذا يدل على أن منحنى التوزيع للبيانات
مفرطح.
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5.3

خطوات تطبيق منهجية ARFIMA
سيتم تطبيق منهجية  ARFIMAمن خالل المراحل التالية- :

 5.3.1وصف السلسلة من حيث السكون.
هذه المرحلة أولى خطواتها تتمثل في فحص سكون السلسلة الزمنية وعمل التحويالت
الالزمة لها في حال عدم سكونها ،ولبيان ذلك سيتم فحص الشكل البياني لسلسلة أسعار القمح
العالمية الشهرية شكل ( )5.1من حيث ثبات التباين والوسط الحسابي.
Wheat Price Index
450
400
350
300
prt
250
200
150
100

2015

2005

2010

2000

t

شكل ( :)5.1السلسلة الزمنية ألسعار القمح العالمية

يتضح من الشكل ( )5.1أن السلسلة الزمنية ألسعار القمح العالمية موضوع الدراسة غير
ساكنة لوجود اتجاه عام.
ويمكن التأكد من عدم استقرار السلسلة أيضاً من خالل رسم دالة االرتباط الذاتي (.)ACF
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Estimated ACF Wheat Price Index
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شكل ( :)5.2دالة االرتباط الذاتى ( )ACFلسلسلة اسعار القمح العالمية

من خالل الشكل ( )5.2يظهر من خالل رسم دالة االرتباط الذاتي ( )ACFعلى وجود
تناقص بطيء للدالة وهذه داللة تشير إلى عدم سكون السلسلة ،كما تشير أيضاً على أن السلسلة
تتميز بذاكرة طويلة.
لقد تم القيام بتحليل البيانات االصلية لسلسلة بيانات أسعار القمح ولكن فشلت جميع النماذج
التي تم التوصل إليها في مرحلة تشخيصها ،لذلك سوف نقوم باستخدام التحويلة اللوغاريتمية لتسكين
السلسلة في التباين.
 5.3.2التحقق من وجود الذاكرة الطويلة
هناك العديد من االختبارات االحصائية والرسوم البيانية الختبار وجود ذاكرة طويلة تم اعتمادها
فى أغلب الدراسات التى تناولت التحليل الحديث للسالسل الزمنية ،والتى من خاللها تعطى مؤش اًر
لوجود ذاكرة طويلة ،وسوف نقوم بالتحقق بوجود خاصية الذاكرة الطويلة باستخدام االختبارات
االحصائية التى تمكننا باكتشاف وجود الذاكرة الطويلة للسالسل الزمنية ،والتى من خاللها يمكن
حساب معامل هورست  Hurstوالذى يرمز له بالرمز ) ،)Hحيث تتميز بوجود ذاكرة طويلة
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للسلسلة اذا كان معامل هورست ) (Hأكبر من  0.5ويقترب من  ،1ويمكن عرض نتائج اختبا ارن
كما فى الجدول ( )5.2التالى:
جدول ( :(5.2نتائج االختبارات االحصائية لتقدير معامل هورست  Hلسلسلة أسعار القمح العالمية
R/S Method

Empirical Hurst Eponent

Test

H=0.8427958

H=0.7446778

Value

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامل هورست ( )Hأكبر من  0.5وتقترب من  1مما
يؤكد على وجود خاصية الذاكرة الطويلة لسلسلة أسعار القمح العالمية.
وسوف نقوم بعد ذلك باالنتقال إلى مرحلة فحص السكون من خالل االختبارات االحصائية.
 5.3.3اختبارات جذر الوحدة لفحص سكون السلسلة.
هناك ثالث نماذج للسالسل الزمنية :األول بدون حد ثابت واتجاه زمني ،والثاني بدون اتجاه
زمنى ،والثالث وجود حد ثابت واتجاه زمني.
وأغلب السالسل يمكن نمذجتها باستخدام النموذج الثالث ) ،(Dickey, 1981كما هو الحال لهذه
الدراسة.
ومن خالل اختبار  ،(ADF) Augmented Dickey-FullerواختبارPhillips and Perron
) )PPلفحص سكون السالسل الزمنية حيث الفرض العدمى يشير لوجود جذر الوحدة مقابل الفرض
البديل عدم وجود جذور الوحدة كما سيتضح ذلك فى الجدول اآلتى:
جدول ( :)5.3نتائج اختبارى  ADFو PPلسلسلة أسعار القمح العالمية

الحالة

p-value

القيمة

االختبار

غير ساكنة

0.5495

-2.0625

اختبار ()ADF

غير ساكنة

0.6097

-8.9151

اختبار )(PP
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يظهر من جدول ( )5.3السابق أن قيمة معنوية اختبار ديكى فوالر ) (ADFتساوى
 ،0.5495وكذلك معنوية اختبار فيليب -بيرون ) )P.Pتساوى  0.6097وكالً من قيمة P- value
لالختبارين أكبر من  0.05وبذلك ال نرفض بالفرض العدمى القائل بوجود جذر الوحدة للسلسلة
الزمنية ،مما يدل على أن السلسلة غير ساكنة ،لذلك سيتم تسكين السلسلة باستخدام الفروق الكسرية.
وفيما يلي نستعرض طرق تقدير الفرق الكسري  dباستخدام معامل هورست  Hبطرقه
المختلفة ،وبطرق أخرى تم إيجاد الفرق الكسرى  dفيها بشكل مباشر.
 )1طريقة R/S
جدول ( :)5.4تقدير الفرق الكسري  dباستخدام طريقة R/S
الطريقة

قيمة H

تقدير d

R/S

0.8427958

0.3427958

PP

Adf

p-value

p-value

0.01

0.04126

يبين الجدول ( )5.4السابق تقدير الفرق الكسري  dباستخدام  ،R/S methodحيث كانت
قيمة  p-valueأصغر من مستوى المعنوية عند  α = 0.05حسب اختبار ّى  ADFو  PPأي أن
سلسلة أسعار القمح العالمية أصبحت ساكنة في المتوسط بعد أخذ الفرق الكسري d= 0.3427958
كما يتضح في الشكل ( )5.3اآلتي:
log Wheat Price d1=0.3427958

0.4
0.3
0.2
0.1

150
t

شكل ( :)5.3تأثير الفرق الكسري  d=0.3427958على سلسلة أسعار القمح
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 )2طريقة Reisen
جدول ( :)5.5تقدير الفرق الكسري  dباستخدام طريقة Reisen
الطريقة

تقدير d

Reisen
)(dSperio

0.4360726

PP

Adf

p-value

p-value

0.01

0.03351

يبين الجدول ( )5.5السابق تقدير الفرق الكسري  dباستخدام طريقة  ،Reisenحيث تم
الحصول على قيمة الفرق الكسري  dبشكل مباشر من خالل التحليل االحصائي لحزمة برنامج R
تحت مسمى طريقة  ،dSperioوكانت قيمة  p-valueأصغر من مستوى المعنوية عندα =0.05
حسب اختبار ّي  PPو ،ADFأي أن سلسلة أسعار القمح العالمية سكنت في المتوسط بعد أخذ الفرق
الكسري  d=0.4360726كما يتضح في الشكل ( )5.4اآلتي:
log Wheat Price d2=0.4360726

0.4
0.3
0.2
0.1
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t

شكل ( :)5.4تأثير الفرق الكسري  d=0.4360726على سلسلة أسعار القمح

 )3طريقة الفروق الكسرية Fractionally-Differenced
جدول ( :)5.6تقدير الفرق الكسر dباستخدام طريقة Fractionally Differenced
الطريقة
Fractionally
Differenced

تقدير d

PP

Adf

p-value

p-value

0.01

0.01441

0.4992633
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يبين الجدول ( )5.6السابق تقدير الفرق الكسري  dباستخدام طريقة

Fractionally

 Differencedحيث تم الحصول على قيمة الفرق الكسري  dبشكل مباشر من خالل التحليل
االحصائي لحزمة برنامج  Rتحت مسمى طريقة  ،Fracdiffوكانت قيمة  p-valueأصغر من
مستوى المعنوية عند α =0.05حسب اختبار ّي  PPو ،ADFأي أن سلسلة أسعار القمح العالمية
سكنت في المتوسط بعد أخذ الفرق الكسري  d=0.4992633كما يتضح في الشكل ( )5.5اآلتي:

شكل ( :)5.5تأثير الفرق الكسري  d=0.4992633على سلسلة أسعار القمح

مقدر الباريودجرام ( (Periodogram
مقدرات أخرى منها ّ
استكماالً لما سبق ،فقد تم استخدام ّ
 ،Estimatorالمعروف باسم  ،GBHولكن تم استثنائها ألن قيمة  d=0.7800826وتقع خارج
الفترة (  ،)0 , 0.5بينما طريقة  Empirical Hurst Exponentحصلنا على قيمة الفرق الكسري
 d=0.2446778ولكن لم يجتاز اختبار السكون بنجاح حيث كانت قيمة  p-valueأكبر من مستوى
المعنوية عند α =0.05حسب اختبار ّي  PPو ADFفتم اقصاؤه.
 5.3.4مراحل بناء نموذج ARFIMA

بعد تسكين السلسلة سيتم تطبيق منهجية بوكس وجينكينز بمراحلها األربع:
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 5.3.4.1مرحلتي التعرف والتقدير.
تهدف هذه المرحلة إلى التعرف على نموذج أو أكثر من نماذج  ARFIMAوذلك من خالل
تحديد رتبة الجز الخاص باالنحدار الذاتى  ARوالمعروفة بالرمز  ،pوالجزء الخاص بالمتوسطات
المتحركة  MAوالمعروفة بالرمز  ،qوذلك من خالل إيجاد جميع التباديل لنموذج كل طريقة من
طرق التقدير المستخدمة للفروق الكسرية ،وللمفاضلة بين النماذج نستخدم معيار ( ،)AICcوكذلك
سيتم القيام بتقدير جذر متوسطات مربعات األخطاء ( )RMSEلقياس دقة التنبؤ ،ويتضح ذلك من
خالل الجدول التالي:
جدول ( :)5.7مقارنة بين نماذج  ARFIMAالمرشحة للفروق الكسرية حسب معايير التقييم

الفرق الكسرى

R/S Method
d=0.3427958

dSperio
d=0.4360726

Fracdiff
d=0.4992633

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

AICc
-652.12
-493
-650.75
-650.53
-556.95
-652.28
-654.53
-652.42
-652.07
-554.24
-650.17
-650.11
-594.71
-651.51
-654.49
-652.43
-652.22
-585.42
-650.23
-650.21
-613.51
-651.38
-654.52
-652.44
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RMSE
0.06391476
0.08829546
0.06382575
0.06385481
0.0772384
0.06335051
0.06307723
0.06306965
0.0639719
0.07803594
0.0639517
0.06395903
0.07159412
0.063501
0.06311956
0.06311648
0.06398114
0.0732813
0.06397292
0.06397606
0.06894153
0.063547
0.06314471
0.06314448

Sig
0.09095
0.00
0.08284
0.07492
0.00
0.1572
0.2657
0.182
0.09286
0.00
0.07016
0.06755
0.00
0.1337
0.2715
0.1898
0.09754
0.00
0.07058
0.06909
0.00
0.1294
0.2712
0.1963

سنقوم اآلن بدراسة حالة النماذج التى نتجت عن الفروق الكسرية الثالثة كما هو موضح فى الجدول
( )5.7السابق:
فعند الفرق الكسري  ،d=0.3427958تبين أن هناك نموذجان قد فشال فى اجتياز اختبار
المعدل ( ،)Ljung Boxبينما نجحت ست نماذج فى االختبار ،حيث كانت القيمة
بوكس بيرس
ّ
المعنوية للنماذج الستة أكبر من  ،0.05وبذلك ال نستطيع رفض الفرض العدمي القائل أن البواقى
مستقلة ،وهذا يعنى أن النماذج قد اجتازت اختبار التشخيص ،وبالمفاضلة بين النماذج الستة حسب
تبين أن نموذج ) ARFIMA(1,d,2أفضل النماذج الستة كونه
معيار ّى التقييم  AICcو ّ RMSE
يحمل أقل قيمة لمعيار التقييم  AICcحيث كانت قيمة  ،AICc=-654.53بينما كانت قيمة
.RMSE=0.06307723
أما عند الفرق الكسري  ،d=0.4360726يتبين أن هناك نموذجان قد فشال ،وستة نماذج
نجحت في اختبار بوكس بيرس المعدل ،وبالمفاضلة بين النماذج الستة حسب معيار ّى التقييم تبين أن
نموذج ) ARFIMA(1,d,2أفضل النماذج الستة حيث كانت قيمة  ،AICc=-654.49وقيمة
.RMSE=0.06311956
وأخي اًر عند الفرق الكسري  ،d=0.4992633أيضاً فشل نموذجان ونجح ستة نماذج فى اجتياز
اختبار بوكس بيرس المعدل ،وبالمفاضلة بين النماذج الستة حسب معيار ّى التقييم تبين أن نموذج
) ARFIMA(1,d,2أفضل النماذج الستة حيث كانت قيمة  ،AICc=-654.52وقيمة
.RMSE=0.06314471
مما سبق نستخلص أن أفضل النماذج التي ظهرت لدينا حسب طرق التقدير الثالثة للفرق
الكسري  dكانت النماذج التالية:
أ) باستخدام تقدير ( d=0.3427958 )R/Sكان النموذج ). ARFIMA(1,d,2
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ب) باستخدام تقدير ) d=0.4360726 (dSperioكان النموذج ). ARFIMA(1,d,2
ت) باستخدام تقدير ) d=0.4992633 (Fracdiffكان النموذج ). ARFIMA(1,d,2
وباستخدام معيار التقييم  AICcللمفاضلة بين النماذج الثالثة السابقة ،فإن النموذج األفضل
الذي تم توفيقه هو نموذج ) ARFIMA(1,0.3427958,2وذلك المتالكه أقل قيمة لمعيار التقييم
مبين فى الجدول ( )5.8اآلتي:
 ،AICcوبالتالي تكون تقديرات معلمات هذا النموذج كما هو ّ
جدول ( :)5.8تقدير معلمات نموذج )ARFIMA(1,0.3427958,2
p-value

الخطأ المعيارى

التقدير

المعلمات

النماذج

0.00

0.0326

0.9157

∅

)AR(1

0.00

0.0748

0.1841

𝜃1

)MA(1

0.00

0.0762

- 0.1915

𝜃2

)MA(2

 5.3.4.2مرحلة التشخيص
هذه المرحلة من أهم المراحل فى التحليل ،حيث يتم فيها مالئمة النموذج بهدف تحسين
النموذج وتطويره أو االبقاء عليه كما هو ،حيث نقوم بإخضاع النموذج لعدد من االختبارات بهدف
تقييم النموذج ،واذا اجتاز االختبارات فيكون صالحاً لالستخدام.
 تحليل السكون واالنعكاس
يعد تحقق شرطى السكون واالنعكاس فى مقدرات النموذج دليالً على كفاءة النموذج للبيانات،
ّ
حيث أن معامالت المتوسطات المتحركة ساكنة دائماً ولتحقيق شرط االنعكاس ال بد من تحقق
الشروط التالية:
𝜃1 + 𝜃2 = −0.0074 < 1
𝜃2 − 𝜃1 = −0.3756 < 1
|𝜃2 | = 0.1915 < 1
78

من المعروف فى تحليل السالسل الزمنية أن  ARمنعكسة دائماً ويبقى فحص شرط السكون،
حيث أن شرط السكون هو ،|ɸ| < 1 :وحيث أنه من الواضح فى جدول ( )5.8السابق أن القيمة
المطلقة للمعلمة  ɸأقل من  ،1فبذلك يكون قد تحقق شرط السكون للسلسلة.
 تحليل البواقى
تحليل البواقى جزء أساسى ومهم لمعرفة مدى صالحية النموذج المستخدم للتنبؤ وهو
) ،ARFIMA(1,0.3427958,2ويشمل :ثبات تباين البواقي وعشوائية البواقي وطبيعية التوزيع
للبواقي.
وللتحقق من الشرطين السابقين نتأمل في الشكل التالي:
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شكل ( :)5.6رسم البواقى ودالتى االرتباط الذاتى واختبار Ljung-Box
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p value

0.0

10

8

4

2

يتضح من الشكل ( )5.6السابق أن البيانات تتأرجح نوعاً ما بشكل ثابت حول الصفر،
وللتحقق من عشوائية البواقي نتأمل بدالة االرتباط الذاتى  ACFحيث يتبين أن جميع معامالت
حدى فترة الثقة ،مما يشير الى أن البواقى لهذا
االرتباط الذاتى للبواقى عند كل فجوة زمنية تقع داخل ّ
النموذج غير مترابطة مع بعضها البعض وهذا يعنى أن البواقي الناتجة عشوائية.
وللتأكد أيضاً من عشوائية البواقي نجري اختبار  Ljung-Boxكما فى الجزء األخير من شكل
( )5.6السابق ،حيث وجدنا أن قيم  p-valueأكبر من  0.05وهذا يشير إلى أن البواقى عشوائية.
 طبيعية التوزيع للبواقي
Histogram of mymodel$residuals
6
4

Density

2
0

0.2

0.0

0.1

-0.2

-0.1

mymodel$residuals

Normal Q-Q Plot
0.2
0.0

Sample Quantiles

-0.2

3

2

1

0

-1

-2

-3

Theoretical Quantiles

شكل ( :)5.7المنحنى التكراري والرسم البياني  Q-Q plotللبواقي

من خالل الشكل ( )5.7السابق يتضح أن البواقي غير طبيعية التوزيع ،وللتحقق من ذلك تم
استخدام اختبار  Jarque-Beraكما يتضح من خالل الجدول اآلتي:
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جدول ( :)5.9اختبار  Jarque-Beraلطبيعية التوزيع للبواقي
Sig

DF

X-squared

9.321e-08

2

32.377

Jarque-Bera Test

من الجدول ( )5.9السابق يتضح أن قيمة  p-valueأقل من  ،0.05وهذا يعنى رفض
الفرضية العدمية  :Hₒالبواقي طبيعية التوزيع ،مما يعنى أن البواقي غير طبيعية التوزيع وهذا يؤكد
بالطبع وجود نمط من المفترض أن يكون غير خطي للبواقي مما يستدعى استخدام نماذج هجينة.
 5.3.4.3مرحلة التنبؤ
يعد التنبؤ من األهداف االساسية ألى دراسة تختص بتحليل السالسل الزمنية ،وبعد نجاح
نموذج ) ARFIMA(1,0.3427958,2فى التشخيص ،قمنا باستخدامه للتنبؤ بالقيم من شهر
سبتمبر 2017حتى شهر سبتمبر 2018وتم مقارنتها بالقيم الحقيقية كما هو موضح بالجدول ()5.10

اآلتى:
جدول ( :)5.10القيم المتنبأ بها لنموذج )ARFIMA(1,0.3427958,2
التاريخ

القيمة الحقيقية

القيمة المتنبأ بها

Sep/2017

178.57

162.274

Oct/2017

175.63

163.6217

Nov/2017

179.68

163.5265

Dec/2017

184.09

163.4313

Jan/2018

192.17

163.3364

Feb/2018

192.17

163.2414

Mar/2018

192.17

163.1464

Apr/2018

199.85

163.0516

May/2018

197.85

162.9568

Jun2018

195.36

162.8621

Jul/2018

190.26

162.7674

Aug/2018

191.63

162.6728

Sep/2018

193.38

162.5782
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وفيما يلي نستعرض من خالل جدول ( )5.11اآلتى معايير دقة التنبؤ لنموذج .ARFIMA
جدول ( :)5.11مقاييس دقة التنبؤ لنموذج )ARFIMA(1,0.3427958,2
MAE
26.41103

RMSE
27.42678

(ARFIMA(1,0.3427958,2

 5.4تطبيق نموذج الشبكات العصبية االصطناعية ANN
في هذه الدراسة لسلسلة أسعار القمح العالمية تم استخدام أسلوب الشبكات العصبية
االصطناعية في بناء النموذج ،وتم تحديد واختيار هذه النماذج باستخدام أسلوب شبكة البيرسبتون
متعدد الطبقات ( Multi Layers Perceptron )MLPلبناء نماذج الشبكات لبيانات السلسلة
موضوع الدراسة.
وتعتبر شبكة  MLPاألكثر استخداماً في مجال التنبؤ بالسالسل الزمنية ،حيث تقوم فكرة بناء
هذه الشبكة على استخدام القيم السابقة للسلسلة الزمنية كمدخالت الشبكة  ،Inputsأما تجميع
فيتم في الطبقة الخفية  ،Hidden Layerوقد تم استخدام دالة التنشيط Sigmoid
األو ازن ُّ
 Functionفي كل من الطبقة الخفية وطبقة المخرجات .Outputs
تم تطبيق نموذج الشبكات العصبية االصطناعية لبيانات السلسلة موضوع الدراسة وفق
لقد َّ
الخطوات التالية:
5.4.1

مرحلة تجميع واعداد البيانات

تم االعتماد على البيانات الشهرية ألسعار القمح العالمية من شهر فبراير 1997حتى أغسطس
 2017كمدخالت للشبكة العصبية وهى  95%بواقع  247مشاهدة وهي نفس النسبة المئوية
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لمشاهدات السلسلة التي تم استخدامها لبناء نموذج  ،ARFIMAبينما تم إبقاء  13مشاهدة من

سبتمبر  2017حتى سبتمبر  ،2018لفحص النموذج وتشخيصه.
 5.4.2معالجة البيانات
تم إدخال البيانات في الشبكة بمجال مداه ] [0,1باستخدام المعادلة ( )5.1التالية:
Min Max Method Normalization
)𝑥(𝑛𝑖𝑚 𝑥𝑖 −
)𝑥(𝑛𝑖𝑚 𝑚𝑎𝑥(𝑥) −

)… … … (5.1

= 𝑖𝑍

 5.4.3تحديد تركيبة الشبكة.
 معمارية الشبكة المختارة
تتكون من ثالث طبقات هي:
 .1طبقة المدخالت Inputs Layer
إن في عملية تقدير النموذج المناسب يجب تحديد مدخالت الشبكة العصبية ،حيث تمثل
المدخالت بيانات شهرية ألسعار القمح العالمية من الفترة فبراير 1997حتى أغسطس،2017
وتتكون هذه الطبقة من  15وحدة معالجة وهى كالتالي:
) ( 𝑦𝑡−1 , 𝑦𝑡−2 , 𝑦𝑡−3 , … , 𝑦𝑡−15

)… … … (5.2
 .2الطبقة المخفية Hidden Layer

مخفية واحدة ،وهذه الطبقة تحتوى على عدد من وحدات المعالجة التي يتم
تحتوى على طبقة
ّ
تحديدها من خالل التجريب ،فكانت وحدات المعالجة كالتالي (,35 ,30 ,25 ,20 ,15 ,10 ,5

 )55 ,50 ,45 ,40وقد تم تدريب النماذج عليها بهدف الحصول على أقل قيـ ـم لمعيار .RMSE
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 .3طبقة المخرجات Outputs Layer
تحتوى هذه الطبقة على القيم الشهرية ألسعار القمح العالمية المتنبأ بها ،حيث تحتوى هذه
الطبقة على وحدة معالجة واحدة.
 5.4.4تقدير نموذج الشبكة العصبية االصطناعية
سنقوم باستخدام حزمة  Rلتدريب وبناء الشبكة العصبية ،وسيتم استخدام دالة ""nnetar
للحصول على نموذج للشبكات العصبية .
سيتم الحصول على النتائج من خالل تطبيق خوارزمية االنتشار العكسي أمامية التغذية ،وقد
تم اعتمــاد معيار  RMSEللحصول على أفضل نموذج ،وذلك عبر الخطوات التالية:
 -1للحصول على العدد المناسب للعقد المخفية  pتم تدريب الشبكة والحصول على RMSE
لكل حالة ،وتمت المفاضلة بين كل نموذجين على حدة ،على ّأال يكون الفرق المطلق للجذر
التربيعي لمتوسط مربع األخطاء للنموذجين المراد المفاضلة بينهما قد تجاوز ، 0.00001
وذلك باستخدام المتباينة التالية:
|𝑅𝑀𝑆𝐸𝑖−1 − 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑖 | < 0.00001

)… (5.3

 -2وللحصول على الفجوة الزمنية المناسبة  Lagتمت المفاضلة بين قيم  RMSEفي الخطوة
السابقة من خالل المتباينة ()5.3
 -3تم الحصول على أفضل نموذج للشبكات العصبية وهو ).NNAR(11,50
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جدول ( :)5.12نتائج قيم  RMSEلنموذج الشبكات العصبية  ANNألسعار القمح العالمية
Numbers of nodes in hidden layer
25
30

55

50

45

40

35

0.04295781

0.04298931

0.04281375

0.04301674

0.04340533

0.0435989

0.03924753

0.03898636

0.03906801

0.03900509

0.03912473

0.03904061

0.03530564

0.0355102

0.03542506

0.03518798

0.0356964

0.03566415

0.02960147

0.02947762

0.03027608

0.02989199

0.03068582

0.03150233

0.03162792

0.02223967

0.02266053

0.02220142

0.02271073

0.02308807

0.0234322

0.02417101

0.02415482

0.02062672

0.02082398

0.02022895

0.02091847

0.02108737

0.0213166

0.02194766

0.0227232

0.02402257

0.01860185

0.01837767

0.01903479

0.01831037

0.01891047

0.01913035

0.02033087

0.02056067

0.02181704

0.01720149

0.01637283

0.01625297

0.0165557

0.01745063

0.01779778

0.01842101

0.01885232

0.01929395

0.02193525

0.01584269

0.01538071

0.01575138

0.01501959

0.01571875

0.01611543

0.01622308

0.01741078

0.01773426

0.01969492

0.02768473

0.01384748

0.01367734

0.01343699

0.01361408

0.01353145

0.01397409

0.01447465

0.01499735

0.01568943

0.01832745

0.02611206

10

0.01212649

0.01182609

0.01208361

0.01242002

0.01208949

0.01243152

0.01272223

0.01363305

0.01444878

0.01735358

0.02566667

11

0.01173675

0.01184934

0.01171237

0.01178842

0.01178491

0.0119301

0.01208879

0.01284515

0.01322853

0.01630209

0.02364753

12

0.01117009

0.01105544

0.01086204

0.01129969

0.01137222

0.01128426

0.01177782

0.01237683

0.01307907

0.01483592

0.02288788

13

0.01038901

0.01017569

0.01047098 0.009809731

0.01056195

0.01053474

0.01094153

0.01116295

0.01191875

0.01343207

0.0218953

14

0.009547867

0.009699355

0.009931287 0.009896506 0.009893349 0.00946345

0.01018752

0.01111387

0.01335206

0.02239028

15

0.00950994

20

15

10

5

Lags p

0.04338107

0.04331136

0.04367996

0.04394446

0.04476643

1

0.03916977

0.03950609

0.03939264

0.03974905

0.04123728

2

0.03585719

0.0357001

0.0362762

0.03697722

0.03949175

3

0.03115865

0.03199749

0.03308734

0.03757617

4

0.02567059

0.02895447

0.03591637

5

0.02621921

0.03357834

6

0.02472486

0.03103592

7

0.02978864

8
9

 5.4.5مرحلة التنبؤ
تم استخدام نموذج ) NNAR(11,50للتنبؤ بالقيم الثالثة عشر من شهر سبتمبر  2017حتى
شهر سبتمبر  2018كما يتضح من خالل جدول ( )5.13التالي:
جدول ( :)5.13القيم المتنبأ بها لنموذج )NNAR(11,50
التاريخ

القيمة الحقيقية

القيمة المتنبأ بها

Sep/2017

178.57

181.5277

Oct/2017

175.63

181.2654

Nov/2017

179.68

181.5289

Dec/2017

184.09

181.8992

Jan/2018

192.17

182.0464

Feb/2018

192.17

183.5823

Mar/2018

192.17

183.9720

Apr/2018

199.85

183.1993

May/2018

197.85

182.1415

Jun2018

195.36

182.9723

Jul/2018

190.26

182.3628

Aug/2018

191.63

182.5122

Sep/2018

193.38

182.0840
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وفيما يلي نستعرض من خالل جدول ( )5.14اآلتي معايير دقة التنبؤ لنموذج .ANN
جدول ( :)5.14مقاييس دقة التنبؤ لنموذج )NNAR(11,50
MAE

RMSE

8.661539

9.777224

)NNAR(11,50

 5.5بناء النماذج الهجينة
الخطية ونموذج الشبكات
إن هذا النموذج ينتج من دمج نموذج  ARFIMAذو البيانات
ّ
خطية كما تم ذكره في متن الدراسة حيث إن القيم التنبؤية
العصبية  ANNذو البيانات غير ال ّ
للسلسلة الزمنية 𝑡𝑍 تحسب من الصيغة اآلتية:
𝑡̂
𝑁 𝑍̂𝑡 = 𝐿̂𝑡 +

)… … … (5.4
إذ أن 𝑡̂𝐿 :تمّثل التنبؤات المستقبلية لنموذج ARFIMA

؛ 𝑡̂
𝑁  :تمّثل تنبؤات نموذج  ANNلبواقي نموذج  ،ARFIMAوهذه البواقي تحسب بالصيغة:
𝑡̂𝐿 𝑒̂𝑡 = 𝑍𝑡 −

)… (5.5
وقد تم بناء نموذج  Zhangالهجين تبعاً للخطوات التالية:

 .1بناء نموذج الشبكات العصبية  ANNلنمذجة البواقي وتكون المدخالت فيه هي البواقي
السابقة 𝑡̂𝑒 وتحتوى طبقة المدخالت للنموذج على  nمن العقد ويتم الحصول على البواقي
خطية 𝑓:
عند الزمن  tمن خالل الدالة الغير ّ
)… … … (5.6

𝑡𝑒𝑡 = 𝑓(𝑒𝑡−1 , 𝑒𝑡−2 , 𝑒𝑡−3 … 𝑒𝑛 ) + Ԑ

وبإهمال األخطاء العشوائية 𝑡 Ԑنحصل على التنبؤات 𝑡̂
𝑁:
) 𝑛𝑒 … ̂𝑡 = 𝑓(𝑒𝑡−1 , 𝑒𝑡−2 , 𝑒𝑡−3
𝑁

)… … … (5.7
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 .2في هذه الخطوة يتم الحصول على القيمة المتنبأ بها 𝑡̂𝑍 من نموذج  Zhangالهجين ،وذلك
بجمع التنبؤات من نموذج  ARFIMAونموذج  ANNعلى النحو التالي:
𝑡̂
𝑁 𝑍̂𝑡 = 𝐿̂𝑡 +

)… … … (5.8
مرحلة تجميع وإعداد البيانات

.I

تم االعتماد على البواقي  Residualsالناتجة من نموذج (ARFIMA(1,0.3427958,2
لسلسلة أسعار القمح العالمية كمدخالت للشبكة العصبية وهى ما يعادل  95%بواقع  247قيمة.
.II

معالجة البيانات

تم إدخال البيانات في الشبكة بمجال مداه ] [0,1باستخدام المعادلة ) (5.1في البند )(5.4.2
.III

تحديد تركيبة الشبكة

 معمارية الشبكة المختارة
تتكون من ثالث طبقات هي:
 .1طبقة المدخالت Inputs Layer
إن في عملية تقدير النموذج المناسب يجب تحديد مدخالت الشبكة العصبية ،حيث تمثل
المدخالت البواقي الناتجة من خالل نموذج ) ARFIMA(1,0.3427958,2وتتكون هذه الطبقة
من  15وحدة معالجة وهى كالتالي:
) ( 𝑒𝑡−1 , 𝑒𝑡−2 , 𝑒𝑡−3 , … , 𝑒𝑡−15

)… (5.9
 .2الطبقة المخفية Hidden Layer

مخفية واحدة ،وهذه الطبقة تحتوى على عدد من وحدات المعالجة التي يتم
تحتوى على طبقة
ّ
تحديدها من خالل التجريب ،فكانت وحدات المعالجة كالتالي (,35 ,30 ,25 ,20 ,15 ,10 ,5

 )55 ,50 ,45 ,40وقد تم تدريب النماذج عليها بهدف الحصول على أقل قيم لمعيار . RMSE
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 .3طبقة المخرجات Outputs Layer
تحتوى هذه الطبقة على البواقي حيث تحتوى هذه الطبقة على وحدة معالجة واحدة.
تقدير نموذج الشبكة العصبية االصطناعية

.IV

سوف نقوم باستخدام حزمة  Rلتدريب وبناء الشبكة العصبية ،وسيتم استخدام دالة ""nnetar
للحصول على نموذج للشبكات العصبية لسلسلة البواقي المستخرجة من نموذج  ARFIMAوقد تم
اعتم ـاد معيار  RMSEللحصول على أفضل نموذج بنفس الخطوات الثالث التي أشرنا إليها في
البند ( )5.4.4من خالل الجدول اآلتي:
جدول ( :)5.15نتائج  RMSEلبواقي نموذج  ARFIMAباستخدام ANN
Numbers of nodes in hidden layer
30
35

25

20

15

10

5

Lags p

55

50

45

40

0.1052908

0.1048838

0.1048596

0.1047244

0.1048872

0.1058434

1

0.1051755

0.1049804

0.1052266

0.1051408

0.1052281

0.08757025 0.08200461 0.07942534

0.09283838

2

0.07340257

0.07241532

0.07555807

0.07742251

0.07772062 0.07758674

0.0782282

0.08639783

3

0.0386953

0.0387763

0.04031778

0.0411234

0.04420742

0.0476561

0.05068093

0.07203326 0.06215284 0.05548689

4

0.02581879

0.0269963

0.02844259

0.02868911

0.03582812 0.03218487 0.02988142

0.04076651

0.05656495

0.07716011

0.01815186

0.01831607

0.01943576

0.02073423

0.02570525 0.02454596 0.02189065

0.05374848 0.04232786 0.03342356

0.0743947

5

0.01152197

0.0129298

0.01470424

0.0146136

0.02260835 0.01876101 0.01809051

0.03712296 0.02851248

0.0497718

0.07212033

6

0.009231512

0.009320155

0.01045902

0.01167602

0.01777987 0.01421899 0.01314108

0.04406913 0.03020321 0.02393742

0.0639335

7

0.003864339

0.003757869

0.005567682

0.0058849

0.01183935 0.008135431 0.007364639

0.03816773 0.02609976 0.01670564

0.06081487

8

2.50E-03

2.35E-03

0.005171644

0.0075983 0.004405856 0.003871874 0.003682654

0.03253451 0.02055106 0.01211592

0.05733814

9

2.37E-03

2.51E-03

2.27E-03

2.07E-03

3.39E-03

0.02951173 0.01572068 0.008863978 0.005919353 0.003673023

0.05412925

10

1.07E-03

1.25E-03

1.33E-03

1.50E-03

1.51E-03

1.61E-03

0.02317164 0.01180043 0.005202502 0.002851858

0.04961632

11

2.59E-04

2.98E-04

4.71E-04

2.14E-03

4.51E-04

6.30E-04

0.02181636 0.00762563 0.003679565 0.001259618

0.04563176

12

1.12E-04

1.65E-04

1.31E-04

1.40E-04

1.95E-04

2.63E-04

6.99E-04

0.00206633

0.01739106

0.0453266

13

9.55E-05

7.39E-05

1.32E-04

9.44E-05

1.44E-04

1.31E-04

4.25E-04

0.01411661 0.00461027 0.001137657

0.04219884

14

5.10E-05

6.40E-05

6.82E-05

6.23E-05

8.12E-05

1.64E-04

1.85E-04

0.01165151 0.00310288

0.04006646

15

6.53E-04

0.0460133

0.0064135

من خالل الجدول ( )5.15السابق فإن أفضل نموذج تم التوصل إليه هو صاحب أقل قيمة
لمعيار  RMSEوكانت هي  0.000195التي تقابل الفجوة الزمنية  13وعدد وحدات المعالجة في
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الطبقة المخفية  35وبذلك يكون النموذج األفضل هو ) NNAR(13,35والذي سنقوم من خالله
بالتنبؤ ببواقي نموذج .ARFIMA
.V

مرحلة التنبؤ
للتنبؤ ببواقي نموذج  ARFIMAخالل الفترة الممتدة من شهر سبتمبر  2017حتى شهر

سبتمبر  2018كما هو في الجدول اآلتي.
جدول ( :)5.16التنبؤات المستقبلية من بواقي نموذج ARFIMA
التاريخ

التنبؤات للبواقي 𝒕 ̂
𝑵

Sep/2017

24.40444

Oct/2017

22.45244

Nov/2017

24.14247

Dec/2017

24.93465

Jan/2018

24.08906

Feb/2018

24.09546

Mar/2018

20.31012

Apr/2018

24.98479

May/2018

25.97249

Jun2018

25.33019

Jul/2018

26.45498

Aug/2018

24.97599

Sep/2018

22.86732

وعند جمع القيم المتنبأ بها من نموذج  ARFIMAوالتي تمّثل الجزء الخطي 𝑡̂𝐿 من السلسلة مع
القيم المتنبأ بها من نموذج  ANNوالتي تمّثل بواقي نموذج  – ARFIMAالجزء غير الخطي-
𝑡̂
𝑁 ،يتم الحصول على التنبؤات المستقبلية ألسعار القمح العالمية كما في الجدول ( )5.17اآلتي :
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جدول ( :)5.17القيم المتنبأ بها لنموذج الهجين ARFIMA-ANN
التاريخ

القيمة الحقيقية

القيمة المتنبأ بها

Sep/2017

178.57

186.6784

Oct/2017

175.63

186.0741

Nov/2017

179.68

187.6690

Dec/2017

184.09

188.3659

Jan/2018

192.17

187.4255

Feb/2018

192.17

187.3369

Mar/2018

192.17

183.4565

Apr/2018

199.85

188.0364

May/2018

197.85

188.9293

Jun2018

195.36

188.1923

Jul/2018

190.26

189.2224

Aug/2018

191.63

187.6488

Sep/2018

193.38

185.4455

وفيما يلي نستعرض من خالل جدول ( )5.18اآلتي معايير دقة التنبؤ للنموذج الهجين
.ARFIMA-ANN
جدول ( :)5.18مقاييس دقة التنبؤ للنموذج الهجين ARFIMA-ANN
MAE

RMSE

6.920307

7.48911

ARFIMA-ANN

 5.6المقارنة بين النماذج المفردة والنموذج الهجين
لقد تم إضافة تحليل بيانات سلسلة أسعار القمح العالمية موضوع الدراسة باستخدام أسلوب
 ARIMAوفق منهجية بوكس وجنكنز ،وتم الحصول على نموذج ) ،ARIMA(0,2,2وتم التنبؤ
من خالله ل ـ  13مشاهدة من سبتمبر  2017حتى سبتمبر .2018
ولغرض المفاضلة بين النماذج األربعة :نموذج  ARFIMAونموذج  ANNونموذج الهجين
 ،ARFIMA-ANNونموذج  ARIMAفقد تم حساب المقاييس االحصائية كما في الجدول:
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جدول ( :)5.19المفاضلة بين النماذج المفردة والنموذج الهجين ARFIMA-ANN
MAE

RMSE

النمــوذج

46.47743

50.08487

)ARIMA(0,2,2

26.41103

27.42678

)ARFIMA(1,0.3427958,2

8.661539

9.777224

)NNAR(11,50

6.920307

7.48911

ARFIMA-ANN

يتضح من الجدول السابق أن النموذج األمثل هو النموذج الهجين  ARFIMA-ANNوذلك
المتالكه أقل القيم لمعايير دقة التنبؤ  MAEو  ،RMSEويمكن استخدامه فى التنبؤ بالقيم
المستقبلية للسلسلة محل الدراسة.
وللتأكيد على ما سبق سنستخدم الكفاءة النسبية ) Relative Efficiency (R.Eللنماذج السابقة
المبينة فى جدول ( )5.19يمكن حسابها بالصيغة التالية:
ّ
𝑅𝑀𝑆𝐸 𝑜𝑓 𝐴𝑅𝐹𝐼𝑀𝐴(1,0.3427958,2) 27.42678
=
≈ 0.55
)𝑅𝑀𝑆𝐸 𝑜𝑓 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(0,2,2
50.08487

= 𝐸 𝑅.

تفوق نموذج ) ARFIMA(1,0.3427958,2ب ــِ  1.8مرة على نموذج )ARIMA(0,2,2
)𝑅𝑀𝑆𝐸 𝑜𝑓 𝑁𝑁𝐴𝑅(11,50
9.777224
=
≈ 0.36
𝑅𝑀𝑆𝐸 𝑜𝑓 𝐴𝑅𝐹𝐼𝑀𝐴(1,0.3427958,2) 27.42678

= 𝐸 𝑅.

تفوق نموذج ) NNAR(11,50ب ــِ  2.7مرة على نموذج )ARFIMA(1,0.3427958,2
𝑁𝑁𝐴 𝑅𝑀𝑆𝐸 𝑜𝑓 𝐴𝑅𝐹𝐼𝑀𝐴 −
7.48911
=
≈ 0.27
𝑅𝑀𝑆𝐸 𝑜𝑓 𝐴𝑅𝐹𝐼𝑀𝐴(1,0.3427958,2) 27.42678

= 𝐸 𝑅.

تفوق نموذج الهجين  ARFIMA-ANNبــِ  3.7مرة على نموذج )ARFIMA(1,0.3427958,2
𝑁𝑁𝐴 𝑅𝑀𝑆𝐸 𝑜𝑓 𝐴𝑅𝐹𝐼𝑀𝐴 −
7.48911
=
≈ 0.77
)𝑅𝑀𝑆𝐸 𝑜𝑓 𝑁𝑁𝐴𝑅(11,50
9.777224
تفوق نموذج الهجين  ARFIMA-ANNب ــِ  1.3مرة على نموذج ). NNAR(11,50
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= 𝐸 𝑅.

الفصل السادس
النتائج والتوصيات
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 النتائج
هدفت هذه الدراسة إلى بناء أفضل نموذج ألسعار القمح العالمية الشهرية ،وقد استخدمت
الدراسة ثالثة أساليب احصائية هم أسلوب  ARFIMAوأسلوب  ،ANNوأسلوب الهجين وهو
الدمج بين أسلوبي  ARFIMAو  ،ANNثم تم تطبيق هذه األساليب على بيانات الدراسة لغرض
ّ
بناء نموذج مناسب للتنبؤ بأسعار القمح العالمية ،وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 .1توصلت الدراسة إلى أن السلسلة الزمنية ألسعار القمح العالمية الشهرية غير ساكنة.
 .2تشير الدراسة إلى أن السلسلة محل الدراسة تتميز بخاصية الذاكرة الطويلة ،وذلك من خالل
الشكل البياني لدالة االرتباط الذاتي ،ومن خالل االختبارين اإلحصائيين .
 .3توصلت الدراسة إلى أن نتائج تقديرات الفروق الكسرية  dحسب كل طريقة من الطرق
المتاحة عملت على تسكين السلسلة الزمنية في المتوسط اعتماداَ على نتائج اختبار ّي ADF
و  PPحيث كانت قيمة  p-valueأصغر من مستوى المعنوية .α = 0.05
 .4تبيَّن أن نموذج ) ARFIMA(1,0.3427958,2هو األفضل من بين نماذج ARFIMA
المقترحة ،وذلك المتالكه أقل قيم لمعيار ّي التقييم  AICcو ،RMSE
 .5تبين أن نموذج ) NNAR(11,50أفضل نموذج من بين نماذج  ANNالمرشحة حسب
معيار التقييم . RMSE
تبين أن نموذج ) NNAR(13,35الهجين أفضل نموذج من بين النماذج الهجينة
ّ .6
 ARFIMA-ANNحسب معيار التقييم .RMSE
 .7تفوق النموذج الهجين ) NNAR(13,35مقارنة مع النماذج المفردة ألنه يمتلك أقل قيم
لمقياسي  RMSEو  ،MAEواعتماد النموذج الهجين للتنبؤ بالسلسلة الزمنية موضوع
الدراسة وتم التنبؤ من خالله ل ـ  13مشاهدة من سبتمبر  2017حتى سبتمبر .2018
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 التوصيات
وفق النتائج التي تم التوصل إليها يمكن استخالص التوصيات التالية:
 -1نوصى الباحثين بتطبيق أسلوب النموذج الهجين في الدراسات االحصائية التطبيقية
المختلفة لما يتميز به هذا االسلوب من الدقة والمرونة.
 -2التنقيب المستمر عن البيانات لتنقية بعض العوامل األخرى التي يمكن أن تؤثر على أسعار
القمح العالمية.
 -3نوصي باستخدام أسلوب المحاكاة بأحجام وعينات مختلفة في توليد بيانات لدراسة النماذج
االحصائية لمعرفة خصائصها ودقتها في التنبؤ.
 -4نوصي باستبدال نموذج الشبكة العصبية المتعددة الطبقات بنموذج الشبكات العصبية
الشعاعية ) (RBFومقارنة نتائجه مع النموذج الهجين .ARFIMA-ANN
 -5نوصي باستبدال نوع الشبكة من الشبكة العصبية األمامية ( )FNNإلى الشبكة العصبية
االسترجاعية كشبكة  Elmanأو شبكة  Jordanفي دراسات أخرى بغية زيادة دقة التنبؤات.
 -6نوصي بالدمج بين نموذج  ARFIMAونماذج أخرى غير خطية نحو نماذج عائلة
.GARCH
 -7نوصي باستخدام نماذج  ARFIMAXفي حالة وجود متغيرات إضافية.
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املراجع
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أوالً :المراجع العربية
 .1بخالد ،عائشة (" .)2015اختبار كفاءة سوق نيويورك المالي عند المستوى الضعيف دراسة حالة
مؤشر داو جونز الصناعي خالل الفترة من  ،"2014 -1928رسالة دكتوراه ،جامعة قاصدي
مرباح بورقلة ،الجزائر.
 .2بن قسمي  ،طارق (" .)2014استخدام نماذج السالسل الزمنية الموسمية للتنبؤ بمبيعات الطاقة
الكهربائية دراسة حالة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز" رسالة ماجستير ،جامعة محمد خضير،
الجزائر.
 .3الثعلبي ،ساهرة و عمران ،خلود ( " .)2016تحديد أفضل نموذج للتنبؤ باستهالك الطاقة
الكهربائية في المنطقة الجنوبية" ،مجلة العلوم االقتصادية واالدارية ،المجلد ( ،)90والعدد (،)22
ص ،457-437:جامعة بغداد ،العراق.
 .4جواد ،فردوس ( " .)2006دعم القرار اإلستراتيجي باستخدام الشبكات العصبونية" ،أطروحة
دكتوراه فلسفة في إدارة األعمال ،الجامعة المستنصرية ،العراق.

 .5حياوي ،هيام و طه ،قصي ( " .)2013دراسة سلسلة األوراق المالية باستخدام  ARIMAو
 ANNو  ،"PMRSالمجلة العراقية للعلوم االحصائية ،المجلد ( ،)13العدد ( ،)23ص -89 :
 ،118جامعة الموصل ،العراق.
 .6ركابي ،مخلص و الخادم ،محمد (" .)2013استخدام منهجية بوكس وجنكنز في التنبؤ بأعداد
المعتمرين من الخارج شهرياً " ،جامعة أم القرى ،السعودية.
 .7رياض ،قادري (" .)2017مقاربة رياضية وقياسية للتنبؤ بالمبيعات" ،رسالة دكتوراه ،جامعة أبى
بكر بلقايد – تلمسان ،الجزائر.
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 .8سليمان ،علي و حمدي ،أحمد ( " .)2014المقارنة بين النموذج اللوجستي الثنائي ونماذج
الشبكات العصبية االصطناعية للتمييز بين دخل األسرة" ،مجلة جامعة بخت الرضا العلمية،
العدد ( ،)12ص ،106-84 :جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،السودان.
 .9سهام ،كرودي ( " .)2015دور المراجعة التحليلية في تحسين أداء عملية التدقيق في ظل
استخدام تكنولوجيا المعلومات دراسة حالة مركب تكرير الملح لوطاية بسكرة" ،رسالة دكتوراه،
جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر.
 .10شعراوي ،سمير" .)2005( ،مقدمة في تحليل السالسل الزمنية" ،جامعة الملك عبد العزيز،
ط ،1:الرياض ،السعودية.
 .11الصالح ،فروم و إلياس ،بوجعادة و عز الدين ،سليماني ( " .)2009دور أنظمة المعلومات
المعتمدة على الذكاء االصطناعي في عملية صنع الق اررات اإلدارية" ،الملتقى الوطني السادس
حول دور التقنيات الكمية في اتخاذ الق اررات اإلدارية ،جامعة سكيكدة ،الجزائر.

 .12الصوص ،محمد ( " .)2014استخدام نماذج  ARFIMAفي التنبؤ بمؤشرات منظمة األغذية
والزراعة (الفاو)" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.
 .13الضالع ،أشرف و الفأر ،شيرين (" .)2012دراسة اقتصادية للفاقد االنتاجي لمحصول القمح
كأهم محاصيل الحبوب في محافظة البحيرة" ،مجلة العلوم االقتصادية و االجتماعية ،المجلد
( ،)3العدد ( ،)9جامعة المنصورة ،مصر.
 .14طعمه ،سعدية ( " .)2012استخدام تحليل السالسل الزمنية للتنبؤ بأعداد المصابين باألورام
الخبيثة في محافظة األنبار" ،مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واالدارية ،المجلد ( ،)4العدد
( ،)8ص ،393 -371 :العراق.
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 .15طه ،حذيفة (" .)2006مقارنة بين بعض أساليب التنبؤ لطبقات جبل بطمة" ،أطروحة دكتوراه
غير منشورة ،جامعة الموصل ،العراق.
 .16العباسي ،عبد الحميد (" .)2013مقدمة في الشبكات العصبية االصطناعية وتطبيقاتها في
العلوم االجتماعية باستخدام  ،"SPSSجامعة القاهرة ،مصر.
 .17عبد القادر ،ساهد و محمد ،مكيديش (" .)2014استخدام نماذج الذاكرة الطويلة ARFIMA

للتنبؤ بأسعار البترول" ،مجلة البحوث االقتصادية والمالية ،JEFR ،العدد .01
 .18عبدهللا ،سارة و طاهر ،فريد و البيلي ،خالد (" .)2015الطلب الحالي والمستقبلي على سلعة
القمح في السودان للفترة من 1990م – 2014م" ،مجلة العلوم االقتصادية ،المجلد ( ،)16العدد
( ،)2جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،السودان.
 .19عبد النور ،عادل (" .)2005أساسيات الذكاء االصطناعي" ،ط ،1دار الفيصل الثقافية،
الرياض.
 .20العبدلي ،عابد (" .)2007محددات الطلب على المملكة العربية وارادات السعودية في إطار
التكامل المشترك وتصحيح الخطأ" ،مجلة مركز صالح كامل لالقتصاد االسالمي ،جامعة األزهر،
العدد (.)32
 .21العبيدي ،محمود ( " .)2000الشبكات العصبية االصطناعية" ،مجلة أبحاث الحاسوب،
المجلد ( ،)4العدد ( ،)1الجامعة التكنولوجية ،بغداد ،العراق.
 .22محمد ،شكوري ( " .)2012وفرة الموارد الطبيعية والنمو االقتصادي دراسة حالة االقتصاد
الجزائري" ،رسالة دكتوراه ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان ،الجزائر.
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 .23مصطفى ،جباري (" .)2016طرق اتخاذ القرار باستخدام الذكاء االصطناعي :دراسة مقارنة
للتنبؤ بالطاقة الكهربائية لوالية تلمسان باستعمال الشبكات العصبية االصطناعية" ،جامعة أبي
بكر بلقايد ،تلمسان ،الجزائر.
 .24مطر ،ظافر و الياس ،انتصار ( " .)2000تحليل ونمذجة السلسلة الزمنية لتدفق المياه الداخلة
إلى مدينة الموصل دراسة مقارنة" ،المجلة العراقية للعلوم االحصائية ،المجلد ( ،)10العدد (،)18
ص ،32-1 :جامعة الموصل ،العراق.
 .25معمر ،ياسمينة و قويزي ،نور الهدي (" .)2016دراسة قياسية لسلوك سعر صرف الدينار
الجزائري مقابل الدوالر باستخدام نماذج الذاكرة الطويلة  ،"ARFIMAجامعة ابو بكر بلقايد،
تلمسان ،الجزائر.
 .26الموسوي ،جواد و عبد العزيز ،بثينة و الوكيل ،أحمد ( " .)2016استخدام األنموذج الهجيني
للسلسلة الزمنية  ARFIMA–ANNللتنبؤ بأعداد الوالدات الحية في العراق" ،مجله المؤتمر
العلمي الثاني لكليه اإلدارة واالقتصاد ،الجامعة المستنصرية ،العراق.
 .27نادر ،عروة (" .)2016استخدام الشبكات العصبونية للتنبؤ في األسواق المالية -تطبيق لتوقع
تغيرات قيم األسهم في سوق دمشق لألوراق المالية" ،رسالة ماجستير ،المعهد العلي للعلوم
التطبيقية والتكنولوجيا ،سوريا.
 .28الناصر ،عبد المجيد و العبيدي ،مروان (" .)2003استخدام الشبكات العصبية للتنبؤ المستقبلي
بقيم السالسل الزمنية غير المنتظمة في طول الموسمية" ،المجلة العراقية للعلوم اإلحصائية،
المجلد ( ،)3العدد ( ،)6جامعة الموصل ،العراق.
 .29نعيمة ،رملي وعبد الحميد ،مخلفي (" .)2015التنبؤ بسعر النفط الخام في الجزائر" ،جامعة د.
الطاهر موالي سعيدة ،الجزائر.
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