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استخدام الشبكات العصبية للتنبؤ في السالسل الزمنية باستخدام طريقة التدريب ذات 
 االنتشار الخلفي 
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تعددة طناعية مستخدام خوارزمية التدريب باالنتشار العكسي في تدريب شبكة عصبية اصتم في هذه الورقة تصميم تطبيق برمجي ال الملخص:

رة على بية الُمختاكة العصقد أُجريت تجربتان باستخدام هذا التطبيق الختبار مدى قدرة الشبطبقة مخفية. و الطبقات، كاملة االتصال، وتحتوي على

تعامل مع ير مستقرة تغاألخرى والمحاكاة والتنبؤ بالقيم المستقبلية لسلسلتين زمنيتين، إحداهما مستقرة تشتمل على بيانات المسافرين لشركة طيران، 

تين مثيل السلسلتلعصبية قابل الدينار الليبي في السوق الموازي. وقد تم الحصول على نتائج جيدة، حيث استطاعت الشبكة ابيانات سعر الدوالر م

 الزمنيتين، والتنبؤ بالقيم المستقبلية لهما بشكل جيد.

 خلفي،الذكاء اصطناعي، التنبؤ، سلسلة زمنية، شبكة عصبية اصطناعية، عصبون، االنتشار  المفتاحية:الكلمات 

 .ةــدمـمقال .1

 ""Artificial Intelligence أصبح الذكاء االصطناعي

، اليوم أحد أهم فروع علوم الحاسوب وتقنية المعلومات

تمثيل ومحاكاة ونمذجة ويمكن تعريفه بأنه عملية 

وقد  ،[1] للقدرات العقلية لإلنسان بواسطة الحاسوب

أكبر من تنامي هذا الفرع من العلوم حتى أصبح 

وقد ظهرت له  في اآلونة األخيرة، المجاالت نشاطا  

 استخدامات كثيرة ومتعددة، لعل من إحداها التنبؤ

"Predicting"  بما سيحدث مستقبال ، ويكون ذلك برصد

بيانات ظاهرة أو حدث ما ولفترة زمنية معينة ومن ثم 

 التنبؤ بما ستكون عليه هذه الظاهرة أو الحدث مستقبال .

ناتجة تعرف البيانات اإلحصائية المرتبة ترتيبا زمنيا ال

، وأصبحت [2]من عمليات الرصد بالسالسل الزمنية 

دراسة السالسل الزمنية مجاال  خصبا  كونه مرتبط 

ارتباطا  وثيقا  بحياة البشر وأنشطتهم اليومية، فمثال تلعب 

السالسل الزمنية دورا  مهما  في االقتصاد؛ كتحليل أسعار 

الصحة؛ كتوقع الحاالت المرضية. السلع واألسهم، وفي 

وال يكاد اآلن مجال من مجاالت العلوم يخلو من 

 استخدام السالسل الزمنية وطرق تحليلها.

يهدف تحليل السالسل الزمنية إلى إيجاد نموذج مالئم 

يحاكي ويفسر سلوك السلسلة الزمنية، وبالتالي القدرة 

 .[3] على التنبؤ والتكهن بقيم السلسلة مستقبال  

يعتمد إيجاد نموذج رياضي مناسب للسلسلة الزمنية على 

استقرار السلسلة الزمنية، حيث أن السلسلة الزمنية تعتبر 

، [4] مستقرة عند ثبوت كل من الوسط الحسابي والتباين

على  وعادة ما يساعد تمثيل السلسلة الزمنية بيانيا

اكتشاف النمط الذي تتبعه كما هو موضح بالشكل رقم 

(، وتعتبر السلسلة الزمنية غير مستقرة عند عدم 1)

بالرغم من أن  (.2ثبوتهما كما هو ظاهر بالشكل رقم )

أغلب طرق التحليل عادة هي طرق إحصائية، إال أنه 

يمكن استخدام طرق أخرى كالشبكات العصبية 
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سل الزمنية خاصة غير االصطناعية لنمذجة السال

 المستقرة منها.

 

 (: سلسلة زمنية مستقرة1شكل رقم )

 

 (: سلسلة زمنية غير مستقرة2شكل رقم )

 الشبكات العصبية االصطناعية. .2

تتمثل الشبكة العصبية االصطناعية في نظام معلومات 

يحاول أداء مهام الشبكة العصبية البيولوجية )الدماغ( 

المتكونة من مليارات الخاليا العصبية المرتبطة مع 

 .[5]بعضها عبر مليارات الوصالت 

 وعليه فإنه قد ب ني نموذج يحاكي عمل الخلية العصبية

الطبيعية، والذي يتلخص عمله في قيام الخلية بتجميع 

اإلشارات من الخاليا المجاورة لها، ثم تقوم هي األخرى 

بإرسال إشارتها إلى خاليا أخرى مجاورة لها. والشكل 

( يبين أوجه التشابه بين خلية طبيعية وخلية 3رقم )

 اصطناعية.

 

(: خلية بيولوجية طبيعية وأخرى 3شكل رقم )

 عية.اصطنا

يقوم العصبون الصناعي )أحيانا يسمى وحدة( بتجميع 

الدخل المرسل من العصبونات األخرى، ثم يطبق عليها 

 ما كدالة السيجمويد "Activation function"دالة فاعلية 

، والتي تنتج خرج "Step function"أو دالة الخطوة 

 العصبون الصناعي وترسله للخاليا األخرى.

 الخلية العصبية االصطناعية أو العصبونويمكن اعتبار 

الصناعي هي األساس لبناء الشبكات العصبية الذكية 

 بحيث يتم وصلها ببعض وفق معمارية معينة.
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 معمارية الشبكة العصبية. .3

توضح معمارية الشبكة العصبية كيفية ارتباط 

العصبونات ببعضها البعض، وعادة ما تتكون الشبكة 

، وتكون بعض هذه "Layers"العصبية من طبقات 

الطبقات ظاهرة كطبقتي الدخل والخرج، والبقية طبقات 

مخفية.  وتُقسم الشبكات العصبية من حيث عدد الطبقات 

إلى: شبكات عصبية أحادية الطبقة، حيث تكون وحدات 

الدخل متصلة مباشرة بوحدات الخرج، وشبكات عصبية 

حدة متعددة الطبقات، والتي تحتوي على طبقة مخفية وا

 . [6] [5] أو أكثر

( يوضح شبكة عصبية نموذجية متعددة 4الشكل رقم )

الطبقات تحتوي على طبقة مخفية واحدة، وعادة ما 

تتكون الطبقة من مجموعة من الوحدات، والتي ترسل 

 ضربيتم خرجها إلى الوحدات في طبقة أخرى، و

، وفي "Weight"خرج الوحدة بقيمة ما تسمى الوزن 

بعض الشبكات يوجد نوع من الوحدات يكون خرجها 

 .Biosدائما  بواحد، وتسمى بوحدات االنحياز 

 

 نموذجية(: شبكة عصبية 4شكل رقم )

إن إيجاد األوزان المناسبة للشبكة العصبية هو الذي 

يمّكنها من محاكاة النموذج المطلوب منها تمثيله، ويتم 

ذلك بعملية تسمى التدريب أو التعليم، وهناك العديد من 

طرق التدريب والتعليم لعل أشهرها خوارزمية التدريب 

 ."Back propagation Algorithm"ي باالنتشار الخلف

 طريقة التعلم ذات االنتشار الخلفي. .4

لعل هذه الطريقة أو الخوارزمية أشهر طريقة لتعليم 

الشبكات العصبية متعددة الطبقات، وهي من طرق التعلم 

التي تعتمد على األمثلة أو األنماط )التعليم بإشراف(، 

أنماط حيث يتم تعريف الشبكة بأنماط الدخل وكذلك 

 .[5] الخرج المطلوبة

بول ج. وربرس حوال اكتشفت هذه الطريقة من قبل 

، ويتلخص عمل هذه الطريقة في تقليل [7] 1974سنة 

مجموع مربعات األخطاء للخرج المحسوب بواسطة 

، ويتم ذلك بتعديل األوزان في [5]الشبكة بشكل تدريجي 

كل دورة من دورات التدريب. وتمر الخوارزمية في 

 األساس بثالثة مراحل هي:

 .مرحلة التغذية األمامية 

 .مرحلة االنتشار الخلفي 

 .مرحلة تحديث األوزان 

هي وحدات الخرج،  jرياضيا ، لنفترض أن الوحدات 

تم هي الوحدات في الطبقة التي تسبقها، ي iوأن الوحدات 

 :اهم أو صيغتين حساب الخرج بخطوتين

(1)                              𝑥𝑗 = ∑ 𝑦𝑖𝑤𝑖𝑗

𝑖

                                 

(2)                            𝑦𝑗 =
1

1 + 𝑒−𝑋𝑗
                                   

 i الوحدة yiو، jx(" هو 1حيث مجموع الخرج في ")

وزن الوصلة بين  ijWالنشطة في الطبقة السابقة، و

j 

2

  

n 1 

1
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بحساب الخرج لها  jyتقوم الوحدة  ثم. jو iالوحدتين 

 (".2ما عادة ما تكون دالة السيجمويد ") باستخدام دالة

 

وبمجرد حساب خرج جميع الوحدات، تحسب الشبكة 

 الخطأ بواسطة الصيغة:

(3)                          𝐸 =
1

2
∑(𝑦𝑗 − 𝑑𝑗)

𝑗

2

                         

(" ثم 1باستخدام ") jخرج الوحدة في الطبقة  jyحيث: 

 الخرج الحقيقي المطلوب من الشبكة تعلمه. jdو "،(2")

يمكن مراحل  وتمر مرحلة االنتشار الخلفي بأربع

 :وصفها رياضيا  كالتالي

(4)                        𝐸𝐴 =
𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑗

= 𝑦𝑗 − 𝑑𝑗                             

(5)       𝐸𝐼𝑗 =
𝜕𝐸

𝜕𝑥𝑗

=
𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑗

𝑑𝑦𝑗

𝑑𝑥𝑗

= 𝐸𝐴𝑗  𝑦𝑗(1 − 𝑦𝑗)          

(6)           𝐸𝑊𝑖𝑗 =
𝜕𝐸

𝜕𝑤𝑖𝑗

=  
𝜕𝐸

𝜕𝑥𝑗

 
𝜕𝑥𝑗

𝜕𝑤𝑖𝑗

= 𝐸𝐼𝑖𝑦𝑖                

(7)         𝐸𝐴𝑖 =
𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑖

= ∑
𝜕𝐸

𝜕𝑥𝑗
𝑗

𝜕𝑥𝑗

𝜕𝑦𝑖

= ∑ 𝐸𝐼𝑗𝑤𝑖𝑗

𝑗

          

 السابقة وتوضيحها المعادالت أو ويمكننا شرح الصيغ

 ما يلي:كخطوات ك

عند  ("4بواسطة ") EAحساب معدل تغير الخطأ  .1

تغير الخرج الفعلي والذي هو الفرق بين الخرج 

 والخرج المطلوب:(" 2")من للشبكة  الفعلي

في مجموع (" 5من ") EIحساب معدل تغير الخطأ  .2

 في المدخالت المستقبلة من قبل وحدة الخرج

 "(4)معادلة ال" ي هو ضرب الناتج من، والذ("1")

المعادلة "مشتقة وهي ، في مشتقة خرج الوحدة

(2)": 

حساب سرعة تغير الخطأ عند تغير األوزان على  .3

الوصالت المتصلة بوحدات اإلخراج، وذلك 

في مستوى نشاط الوحدة  ("5)"الناتج من  ببضر

 :("2")الصيغة في  التي يخرج منها االتصال

تغيير نشاط  اعتمادا  علىتغير الخطأ  معدل حساب .4

 وهذه العملية الحاسمة الوحدة في الطبقة السابقة.

تسمح بتطبيق االنتشار الخلفي علي  ("7)الصيغة "

 الشبكات متعددة الطبقات:

يمكن تطبيق هذا األجراء  4و 2ين وباستخدام الخطوت

( 5على باقي الطبقات في الشبكة العصبية. والشكل )

 يوضح المخطط االنسيابي لخوارزمية االنتشار الخلفي.

 تمثيل البيانات. .5

ية إن البيانات )األمثلة( التي يتم تدريب الشبكة العصب

ه عليها يتم تمثيلها كمتجهات، وعدد البيانات في المتج

نوع المشكلة المراد حلها وأيضا معمارية يعتمد على 

( 1 ،0الشبكة، وقد تكون البيانات على هيئة قيم منطقية )

ى هيئة قيم ارقام صحيحة او (، أو عل1، 1-او )

م عشرية، وفي هذه الحالة يُفضل تحويل البيانات إلى قي

تكون قريبة من مدى دالة الفاعلية المستخدمة في 

 الشبكة.
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 االنتشار الخلفي.(: خوارزمية 5شكل رقم ) 

في هذه الورقة تم استخدام الصيغة التالية لتحويل 

 البيانات:

        𝑛𝑒𝑤𝑉 =
(𝑜𝑙𝑑𝑉 − 𝑜𝑙𝑑𝑀𝑖𝑛) ∗ 𝑛𝑒𝑤𝑅𝑛𝑔

𝑜𝑙𝑑𝑅𝑛𝑔
   

(8)                               + 𝑛𝑒𝑤𝑀𝑖𝑛                                     

يمثل البيانات الجديدة، و newVحيت يمثل المتجه 

أصغر  oldMinالبيانات المحولة، ويمثل  oldVالمتجه 

نطاق  newRngقيمة في البيانات المحولة، ويمثل 

نطاق البيانات المحولة، ويمثل  oldRngالدالة، ويمثل 

newMin   .مثال متجه أصغر قيمة في نطاق الدالة

والذي يمثل عدد  oldV = (112,118,132,129)اإلدخال 

جه المسافرين ألربعة شهور متتالية يتم تحويله إلى المت

newV = (-0.97,-0.95,-0.98,-0.9) وبالعكس يمكن ،

باستخدام صيغة مشابهة  م متجه الخرجاسترجاع قي

 .("8للصيغة ")

 التطبيق المستخدم. .6

ُصممت الشبكة العصبية االصطناعية باستخدام لغة 

فيجوال سي شارب، وهي شبكة متعددة البرمجة 

الطبقات كاملة االتصال )كل وحدة في الطبقة تتصل 

معمارية تمثلت بجميع وحدات الطبقة التي تليها(. و

 البداية

الشبكة وأنماط الدخل واألوزان  تهيئة

 األولية

 التغذية األمامية إليجاد خرج الشبكة 

 قياس مربع الخطأ للشبكة

هل تحقق 

 شرط التوقف

التغذية الخلفية إليجاد معدل التغير 
 في األوزان في الخطأ

 تعديل األوزان

 النهاية

  ال

 نعم

 حفظ األوزان

أثناء  منحى مربع الخطأ وكيف يتناقص بشكل تدريجيفيها (: واجهة التطبيق المستخدم، ويظهر 6شكل رقم )

 .مرحلة تدريب الشبكة، كذلك المعامالت المختلفة للشبكة
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بع وحدات للدخل، ووحدة واحدة للخرج، الشبكة في أر

إلى  1بينما عدد الوحدات في الطبقة المخفية متغير من 

n  حسب استخدام الشبكة. استخدمت طريقة التدريب

( 6باالنتشار الخلفي لتدريب الشبكة. والشكل رقم )

 يوضح واجهة البرنامج.

هناك معامالت أخرى للشبكة يتوجب ضبطها مثل: 

 ي يستعمل لزيادة سرعة تعلم الشبكة،معدل التعلم والذ

وعدد مرات تدرب الشبكة على األنماط أو األمثلة، 

 ونسبة الدقة التي يجب أن تحققها الشبكة.

إن أصعب مرحلة في تدريب الشبكة هي أيجاد العدد 

المناسب للوحدات في الطبقة المخفية التي تعطي أفضل 

، ويتم النتائج بافتراض تثبيت معامالت الشبكة األخرى

ذلك عن طريق التجربة والمقارنة لدقة الشبكة، وفي 

الجزء الباقي من الورقة سنتكلم عن تجربتين لتدريب 

 الشبكة على نوعين من السالسل الزمنية.

 التجربة األولى. .7

في هذه التجربة ُدربت الشبكة على سلسلة زمنية 

مستقرة، والتي تمثل البيانات الشهرية لعدد المسافرين 

، وذلك 1960إلى  1946طيران ما من سنة لشركة 

 regressionتحليل االنحدار  الختبار قدرة الشبكة على

للسلسلة الزمنية، والتي تعتبر سلسلة مستقرة وتخضع 

 معين لنمط

 

 

 

 

كة (. لقد تم تصميم الشب1يمكن مشاهدته. انظر الشكل )

وحدة إخراج ال، ووحدات إدخ 4بحيث تتكون من 

، وعدد 0.01وحدات مخفية، معدل تعلم  nواحدة، 

 .تكرار للتدريب 10000

 نإلى جزئيي  -قيمة  144وعددها  –وقسمت البيانات 

% من عدد 90بيانات لتدريب الشبكة وهي تمثل 

البيانات المعطاة، وبيانات اختبار الختبار قدرة الشبكة 

 % من البيانات المعطاة.10عل التنبؤ وهي تمثل 

وأُجريت التجربة عدة مرات إليجاد عدد الوحدات 

المخفية األمثل لحل المشكلة، حيث نبدأ بوحدتين 

 16يج إلى أن نصل إلى مخفيتين ثم نزيد العدد بالتدر

وحدة ونسجل النتائج في كل مرة، مع مالحظة عدم تغير 

  قيم بقية معامالت الشبكة المذكورة أعاله.

-Rollingويكون التدريب بطريقة تزحيف النافذة 

window  والتي نعتبر في حالتنا قيم البيانات األربعة 

 

 

لوحدات (: مقارنة دقة التنبؤ بالنسبة لعدد ا7الشكل رقم )

 .المخفية للتجربة األولى
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األولى دخل للشبكة والقيمة الخامسة خرج )نافذة بخمس 

قيم(، تم نقوم بتزحيف او إزاحة النافذة خطوة واحدة 

فنحصل على خمس قيم جديدة، وهكذا نستمر في 

 التزحيف حتى نصل إلى آخر قيمة في السلسلة.

( يوضح دقة الشبكة لتمثيل السلسلة، 7الشكل رقم )

، MAPEوقياس قدرتها على التنبؤ باستخدام المقياس 

ي والذي يبين أن عدد الوحدات المخفية له تأثير طفيف ف

ن قدرة الشبكة طالما الشبكة استطاعت التعلم، ويتبين أ

و األفضل، وبنسبة خطأ تصل خفية ه 3وحدات  3عدد 

( يوضح المقارنة 8% للتنبؤ. والشكل رقم )8.33إلى 

كة بين البيانات الحقيقية )السلسلة الزمنية( وخرج الشب

( 1) وتنبؤها )السلسلة الزمنية الُمحاكاة(. ويبين الجدول

 .قيةقيم تنبؤ الشبكة مقارنة بقيم بيانات االختبار الحقي

 التجربة الثانية. .8

التجربة استخدمت نفس الشبكة السابقة وبنفس في هذه 

ة المعامالت، ولكن في هذه المرة استخدمت بيانات لسلسل

 (. والبيانات عبارة2زمنية غير مستقرة. انطر الشكل )

وق عن سعر الدوالر مقابل الدينار الليبي يوميا  في الس

 90الموازي لمدة ثالثة أشهر. قسمت البيانات )عددها 

% من 90نات لتدريب الشبكة تمثل قيمة( إلى بيا

 ر % من البيانات كبيانات الختبا10البيانات المعطاة، و

 الشبكة على قدرتها على التنبؤ، وذلك بمقارنة بيانات

  االختبار بخرج الشبكة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعدد (: مقارنة دقة التنبؤ بالنسبة 9شكل رقم )
  .الوحدات المخفية للتجربة الثانية

 

(: مقارنة بين البيانات الحقيقية 10شكل رقم )
  وخرج الشبكة وتنبؤها للتجربة الثانية.
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أظهرت التجربة الثانية نتائج قريبة من التجربة األولى، 

 فقد استطاعت الشبكة محاكاة البيانات بشكل جيد، 

% 1.39في تنبؤ الشبكة إلى ووصلت نسبة الخطأ 

 (.2تقريبا، والمقارنة موضحة في الجدول رقم )

 االستنتاجات والتوصيات. .9

من خالل النتائج السابقة يتبين لنا قدرة الشبكات العصبية 

على تمثيل السالسل الزمنية بأنواعها، وعلى التنبؤ 

بقيمها المستقبلية، وهذا يجعل منها طريقة مناسبة 

التنبؤ للمؤسسات المختلفة، كالمصارف  لتصميم برامج

وأسواق األسهم وغيرها. كذلك نوصي بالنقاط التالية 

 لزيادة كفاءة التطبيق وتطويره، نلخصها فيما يلي:

شبكة ذات طبقات مخفية متعددة، واستخدام  ماستخدا .1

 لتدريب  "Deep Learning"طرق التعلم العميق 

ة لتدريب الشبكاستخدام بيانات كبيرة العدد  الشبكة.

 بدال عن البيانات قليلة العدد.

مقارنة الشبكة مع طرق إحصائية أخرى خاصة  .2

بالتنبؤ، كسالسل ماركوف أو نماذج ماركوف 

 المخفية، أو غيرها من الطرق.

استخدام التطبيق للتنبؤ ببيانات أي ظاهرة أخرى  .3

كالتنبؤ بدرجات الحرارة، أو بمعدل انتشار مرض 

 ما، أو غيرها.
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