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 الملخص 
یعد تحلیل السالسل الزمنیة احد     

الوسائل المهمة والحیویة في البحث العلمي 
أینما وجد  استخدامها, وهذا یعني إمكانیة 

مجال الالبحث العلمي سواء كان ذلك في 
وغیرها  الصناعي أوالزراعي  أو ياالقتصاد

نبؤ بالسلوك المستقبلي للسالسل . ویعد الت
الزمنیة من الموضوعات المهمة في العلوم 
اإلحصائیة وذلك للحاجة إلیه في مجاالت 
الحیاة جمیعًا مثل التنبؤ بالحالة الجویة 

.وقد أولى تحلیل ودرجات الحرارة وغیرها
اهتماماً  كبیرًا للتنبؤ وتم  السالسل الزمنیة

إجراء  ن األسالیب لغرضالعدید م اقتراح
مقارنة طریقتي  إلىیهدف البحث التنبؤ . 

ذات المعلمتین  Holtالتنقیة المكیفة و
للتمهید األسي في التنبؤ للقیم المستقبلیة 

وقد تم تطبیقه على  لنماذج السالسل الزمنیة
المصابین  أعدادمشاهدات واقعیة تمثل 

) في مدینة B( نمط الفیروسيبالتهاب الكبد 
      .الموصل

Comparison  Between  
Adaptive Filtering And Holt 
Two Parameters Exponential 
Smoothing  Methods  With 
Application 
 
Abstract 

 
Time series analysis is one 
important tool and vital in 
scientific research., This tool can 
be used wherever it is found 
scientific research, whether in 
the field of economics, 
agriculture or industry, and 
others. 
The prediction of future behavior 
of time series of important issues 
in statistical science and for the 
needed in all areas of life such as 
forecasting weather , 
temperature, and others. Time 
series analysis give a great 
importance to predict and many 
of the methods proposed for the 
purpose of forecasting. This 
research aims to compare  



adaptive    filtering   and    Holt 
two parameters exponential 
smoothing  methods  in the 
prediction of future values of 
time series models and has been 
applied to the observations and a 
realistic number of people 
infected with hepatitis viral type 
(B) in the city of Mosul. 

 المقدمة:-1  
تتمتع السالسل الزمنیة بأهمیة واسعة    

في مجال البحث العلمي إذ إنها تمثل 
سلوك وطبیعة التغیرات التي تحدث 
لظاهرة معینة خالل فترة زمنیة محددة 
وبالتالي االستفادة منها في التخطیط 

  تعد طریقة التنقیة المكیفة  والتنبؤ.
Adaptive Filtering  حدى من إ

لمستخدمة ألغراض التنبؤ . إن الطرق ا
التنبؤ باستخدام هذه الطریقة وضع من 

  (Makridakis&Wheel Wright)قبل 
حیث یتألف من   (1978)في عام 

معامالت  revisingتقنیات لمراجعة 
نماذج الفروق التصادفیة الخطیة التي 
تضاف إلى المعلمات القدیمة كحد 
للتصحیح النسبي والتي تضاف بدورها إلى 
حاصل ضرب بواقي التنبؤات األكثر 

 حداثة وقیم المشاهدات األولیة .

قد كانت التنقیة المكیفة تستخدم لنماذج ل  
االنحدار الذاتي في ذلك الوقت وفي عام 

تم توسیع المفردات لتشمل  (1977)
االنحدار الذاتي المتسلسل مع نماذج 
أخطاء المتوسطات المتحركة والسالسل 

 قرة .الزمنیة غیر المست
 & Nauاثبت كًال من  1979في عام   

Oliver  إن إسلوب التنقیة المكیفة والتنبؤ
 & Makridakisالذي قدم من قبل 

Wheel Wright  یمكن أن ینظر إلیه
كتقریب إلى طریقة التنقیة األكثر دقة 
وكفاءة من إسلوب التنقیة المقدمة من قبل 

Kalman  والمطبقة بشكل فعال في
ر الذاتي ومن الجدیر بالذكر نماذج االنحدا

قة من أن المعلمات تتغیر في هذه الطری
 فترة إلى أخرى ولیست ثابتة

 .)2003(الطائي,
كما یعد موضوع التمهید األسي من  

المهمة في التنبؤ التقنیات اإلحصائیة 
ستقراریة في السلسلة ومعالجة عدم اإل

الزمنیة ویعرف التمهید األسي بأنه عملیة 
یم للبیانات التي فیها تشویش صقل أو تنع

وهو نوع من أنواع عملیة التقدیر التي 
أثبتت نجاحها من خالل دراسة الحاالت 
التي تتغیر مع الزمن وبذلك یصبح 
 باإلمكان إجراء التحلیل اإلحصائي علیها.



إن هذه الطریقة في التنبؤ اقترحت من   
) والتي 1958في عام ( C.C.HOltقبل 

ي صیغتها االبتدائیة انحصر استخدامها ف
للسالسل الزمنیة غیر الموسمیة التي ال 
تحوي اتجاهًاَ◌ عامًا لكن في الواقع العملي 
فان العدید من السالسل الزمنیة تحوي 
اتجاهًا عامًا أو أنموذجًا موسمیًا .إن هذه 
الطریقة سمیت بهذه التسمیة وذلك ألنها 
تعطي المشاهدات السابقة أوزانًا ذات قیم 

تساویة مادامت هذه األوزان غیر م
تتناقص أسیًا من نقاط البیانات األكثر 

 .)Chatfield,1980(حداثة

 : الجانب النظري -2
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یمكن أن  ARMA إن أنموذج 
 )2006(الدلیمي,یكتب بالصیغة

 
 
                      ....... (1) 
 

 حیث أن
عبارة عن    

 غیر المعلومة . ARمعلمات 
عبارة عن    

 غیر المعلومة . MAمعلمات 
 

 ( steepest descent )تطبق طریقة 

 -لألمثلیة كما یأتي :

 

 

 أو

 
 

                              …….(2)     

وبالتفاضل بالنسبة إلى كل من 
وكذلك بالنسبة  

 الى كل من 

 -نحصل على :

 

(3) 

 

 

وباستخدام األسلوب التكراري یمكن أن 
المعلمات المكیفة  reviseنستنتج بان 

 -هي:

                             …….(4) 



 
 
                        
والمستخدمة في نماذج االنحدار الذاتي , 

 -:كذلك 

    

                  …….(5) 
 
 

 

تستخدم الحتساب المتوسطات والتي 
تعني ان القیم  المتحركة حیث أن 

 قیاسیة .

ویدعى أسلوب التنقیة المستخدم في حالة 

 األنموذج المختلط بالتنقیة المكیفة العامة 

generalized adaptive filtering)(، 

البدء مع القیم األولیة للمعلمات وعادة یتم 

والمعلمات  

یتبعه تعدیلها  

باستخدام المعادلة التكراریة حتى یتم 

الحصول على اصغر متوسط مربعات 

 . ( Mse )الخطأ 

 بالتعویض عن قیم 

 -نحصل على : (1)في المعادلة 

 

 
 

                            …….(6) 
 

   ,    وبالتعویض عن قیم كل من  
 -بما یساویها نحصل على : ,   

 
 

 

 

التنقیة المكیفة ألنموذج االنحدار  2-1-1

   ) (الذاتي من الرتبة 

یكتب وفق  من الرتبة  ARإن أنموذج 
 -المعادلة :

 
 
 

 
 
 



 -حیث أن :
t = 1,2,……………,n   

 N: یمثل حد الخطأ العشوائي   
(0 ,  

: یمثل المعلمات    
المجهولة وهي لیست ثابتة ولكن ذات تغیر 

 طفیف بین فترة زمنیة وأخرى .
ویمكن تقدیرها من خالل طریقة     

-non  غیر الخطیةالمربعات الصغرى 
linear least square method  

 steepest descentباستخدام طریقة 
الهبوط شدید االنحدار بمعنى استخدام 

gradients  المیول عند البحث عن
عند أي   gradientsاألصغر حیث أن 

نقطة على سطح االستجابة یمكن إیجادها 
عن طریق التفاضل الجزئي لدالة متوسط 

 Mse مربعات الخطأ

 )   . (Makridkis,1978 
 ) 8المعادلة ( من

 
 

 ع طرفي المعادلة نرب

 

 …….(9) 

وبالتفاضل الجزئي بالنسبة إلى كل من  
نحصل   

 على 

 …….(10) 

یمكن أن  gradientوعلیه فإن موجه المیل 
 -یقرب بوساطة:

 …….(11) 

 -نحصل على:م الطریقة التكراریة وباستخدا

 …….(12) 

 -حیث أن :

: تمثل المعلمة المعدلة (المكیفة)  
  ( Adaptive Parameter )الجدیدة 

 : تمثل المعلمة القدیمة قبل التعدیل. 

:تمثل ثابت اختیاري یقوم بالسیطرة  
من خالل عدد مرات على سرعة التقارب 
 التكرار المستخدمة. 

 gradient ): تمثل متجه التدرج  
vector )  ومنها  نجد : لـ- 

      
                         …….(13) 



t = 1 , ……… , n                           
i = 1 , ……….,          

ن التكرار المستخدم بدأ من القیمة حیث أ
تمر بالتكرار من سوی  األولیة لـ  
 ( تعدیل ) تلك القیمة . اجل تصحیح

تطبق بشكل متكرر إلى  (13)إن المعادلة 
الحد أو النقطة التي ینعدم فیها االختزال 

 )أو التخفیض لمتوسط مربعات الخطأ 
Mse )  عند هذه النقطة فإن عملیة

عدیل ( التنقیة ) تنتهي وان القیمة الت
النهائیة للمعلمة تستخدم 

 . ( predication)للتنبؤ

فإن أخطاء البواقي  (8)ومن المعادلة 
 -األولیة هي :

  

 

 new )أما خطأ البواقي المعدلة الجدیدة 
adapter error ) : فهي- 

 

 

                              …….(14) 

 

وعلیه فإن القیمة المطلقة للتغییر المضاف 
 -في األخطاء هي :

 

 

 

 

 -نحصل على : ( 13 )ومن المعادلة 

 

 

)16.........( 

الموضحة في  نستنتج بأن قیمة 
تقترب من القیم األمثلیة  المعادلة 

 لقیم المعادالت 

في الفترة  كلما وقعت 

 

 



ذات المعلمتین للتمهید  Holtطریقة  2-2
 ) ( Liu , 2006 -األسي :

هذه  Holtاقترح (1957) في عام   
  طریقة باستخدام ثابتین للتمهید ال

ثابت  هي  حیث أن 
و  ( level )التمهید لمستوى السلسلة 
ثابت التمهید  هي

إن طریقة . ( Trend )التجاه السلسلة 
Holt  قد قامت بتعدیل إضافي لكل قیمة

من قیم التمهید للدورة السابقة قبل احتساب 
 قیمة التمهید الجدیدة .

لألمام للسلسلة عند  للتنبؤ    إن الخطوة
 -هي : t الزمن

 

 

-حیث أن :  

توى التمهید عند :  تشیر الى مس  
 . tالزمن 

: تشیر إلى اتجاه التمهید عند  
 .tالزمن

 : خطوة التنبؤ .  

 

 

 

 

 
لكي یتم البدء بالتنبؤ نحن نحتاج إلى 
تجهیز ثوابت التمهید والقیمة االبتدائیة 

 ألجل أن نقوم   ,  لكل من 

 للتنبؤ لألمام .  حساب الخطوة ب
كما نحتاج إلى تحدید ثوابت التمهید لكل 

والتي تتطلب أن تكون   من 
 . (0.3)اقل من   

حیث یجب أن یتم تحدید القیمة 
االبتدائیة للمستوى      واالتجاه 

ادالت جودة في المعللبدء بالحسابات المو 
تدائیة أعاله حیث نقوم بوضع القیم االب

للمستوى    مساویة للمشاهدة االولى 

والقیمة االبتدائیة لالتجاه    مساویة 
جاه لمعدل أول مشاهدتین مقدرتین لالت

-وتكون الصیغة كما في أدناه :  

                      

 
)20........( 

 



  لجانب التطبیقيا-3

مصرف تم اخذ البیانات من سجالت    
تمثل التي الدم الرئیسي في مدینة الموصل و 

بمرض التهاب الكبد  عدد المصابین 
) في مدینة الموصل Bنمط ( الفیروسي

  من مدةمصنفة حسب األشهر لل
. 2009/1/31ولغایة  1997/1/1

 ) یبین عدد المرضى 1والجدول(

 

-1997 لألعوام) Bنمط ( الفیروسيضى المصابین بمرض التهاب الكبد المر  عدد):1الجدول(
2009 

      
 السنوات

 األشهر

كانون 
 الثاني

 أیلول أب تموز حزیران أیار نیسان آذار شباط
تشرین 
 األول

تشرین 
 الثاني

كانون 
 األول

1997 10 15 12 13 8 19 30 13 14 12 9 7 

1998 16 35 19 20 15 12 17 8 18 10 13 16 
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الخطوات التي تتبع لوصف  أولىمن  إن  
تحلیل سلسلة زمنیة هو رسمها بما یعرف  أو

بالرسم الزمني حیث یمكن من خالل الرسم 
اإلطالع على طبیعة التذبذب فیها ومعرفة 
فیما إذا كانت مستقرة أم ال ویبین الشكل 

 السلسلة الزمنیة. )1(

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 )1(الشكل

رسم السلسلة الزمنیة لعدد المصابین 
 )Bبمرض التهاب الكبد الفیروسي نمط (

 

أن تذبذب السلسلة  )1( ویالحظ من الشكل 
یبـــدأ بالصــــعود التــــدریجي ثـــم یأخــــذ بــــالهبوط 
التــدریجي ثــم یأخــذ بالصــعود مــرة أخــرى ممــا 

ــــى عــــدم إســــتقراریة هــــذه السلســــلة .   یــــدل عل
ح حــــول كمـــا نالحـــظ أن هنـــاك تشـــتت واضـــ

المســــــار العــــــام للتذبــــــذب ممــــــا یؤكــــــد وجــــــود 
ـــأثیرات عشـــوائیة واضـــحة ومـــؤثرة فـــي هـــذه  ت

لقد تــــم فحــــص بعــــض التحــــویالت السلســــلة.
المناســـــبة علـــــى البیانـــــات ومـــــن اجـــــل جعـــــل 
السلسلة الزمنیة مسـتقرة فـي الوسـط الحسـابي 

 حیث  Differences, فقد تم اخذ الفروقات
ــــــــرق األول ــــــــذي tX =tY(  أخــــــــذنا الف ) ال

أعطــــــى إســــــتقراریة للسلســــــلة حــــــول الوســــــط 
ــــواردة فــــي  ــــق المعــــادالت ال الحســــابي وبتطبی

 أفضــل أن إلــىالجانــب النظــري تــم التوصــل 
وتــــم تقــــدیر  AR(3)أنمــــوذج هــــو األنمــــوذج 

 :المعلمات وبذلك یكون األنموذج هو

0.3105  - 1 -t0.5838 Y -= t  Y

t ε+ 3 -t0.2016 Y - 2-tY 

من  دةملقد تم استخدام البیانات لل
لغرض  31/12/2007إلى  1/1/1997

 /1مالئمة األنموذج أما البیانات للفترة من
فقد تم  1/2009 /31إلى 1/2008

 استخدامها لغرض التنبؤ .

یم التنبؤ التي تم ) یبین ق2(والجدول
 الحصول علیها 

) قیم التنبؤ بالقیم المستقبلیة 2الجدول (
 بطریقة التنقیة المكیفة
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ذات  Holtالتنبؤ باستخدام طریقة    3-2
 :  المعلمتین للتمهید األسي

التنبؤ بالقیم المستقبلیة باستخدام  إلجراء  
تحدید القیم األولیة  إلىهذه الطریقة نحتاج 

) والتنبؤ واالتجاه ( للمستوى (
) بالقیم المستقبلیة للسلسلة الزمنیة (

إلیجاد القیم التنبؤیة بهذه و . =1حیث ان 

 Ver.8برنامج بنظام (استخدام  الطریقة تم
( Matlab   بعد ان قمنا بتحدید قیمة

باالعتماد على (معلمات التمهید 
اقل  تحیث كان )MSD(معیار 

)186.203 =MSD(  عند
كانت  و=  0.2و(  (

 ج كما في الجدول األتي:النتائ
 Holt) قیم التنبؤ بالقیم المستقبلیة بطریقة 3الجدول (

ذات المعلمتین للتمهید األسي

 تمھید االتجاه

 

مستوى 
 التمھید

 

 الخطأ

Error 

القیمة 
 المتنبأ بھا

القیم
ة 
الحق
 یقیة

 التسلسل التاریخ

0.2584 37.4890 8.3211- 38.3211 30 2008/1 1.  

0.2634 37.7727 0.2526 37.7474 38 2008/2 2.  

0.1427 37.4325 6.0361- 38.0361 32 2008/3 3.  

0.0488- 36.6177 9.5752- 37.5752 28 2008/4 4.  

0.3002- 35.3120 12.5689- 36.5689 24 2008/5 5.  

0.3004- 35.0106 0.0118- 35.0118 35 2008/6 6.  

0.2546- 34.3932 2.2898 34.7102 37 2008/7 7.  

0.1883- 35.0161 3.3154 34.6846 38 2008/8 8.  

0.3049- 34.2451 5.8278- 34.8278 29 2008/9 9.  

0.1437- 34.7462 8.0598 33.9402 42 2008/10 10.  

0.2443 36.5423 19.3975 34.6025 54 2008/11 11.  

0.0686 35.9079 8.7865- 36.7865 28 2008/12 12.  

0.1510- 34.8788 10.9764- 35.9764 25 2009/1 13.  
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ذات المعلمتین للتمهید  Holtطریقة  و

 األسي

 متوسط مربعات الخطأ ر تم اعتماد معیا
(MSE) لغرض المقارنة بین طریقة التنقیة

ذات المعلمتین  Holtالمكیفة و طریقة 
یوضح قیم ) 4(والجدول   للتمهید األسي

 المقارنة :

 إلحصائي المستخدم) المعیار ا4الجدول (
 للمقارنة بین طرائق التنبؤ 

 

 االستنتاجات: -4

. إن السلسلة الزمنیة للمصابین بمرض 1
) غیر Bنمط ( الفیروسيالتهاب الكبد 

 مستقرة.

 على طریقة تفوقت طریقة التنقیة المكیفة .2
Holt حیث  ذات المعلمتین للتمهید األسي

تم الحصول على نتائج ذات قیم اقل 
یر اإلحصائیة المستخدمة لحساب للمعای

أخطاء التنبؤ لذلك تعد التنقیة المكیفة هي 

الطریقة األفضل  واألكثر دقة في التنبؤ 
 .بالقیم المستقبلیة 

 المصادر: -5

الدلیمي ، مثینة عبد هللا مصطفى  -1
" مقارنة بین ) :  2006حسن ( 

تنبؤات التنقیة المكیفة والشبكات 
سي في العصبیة ذات االنتشار العك
, رسالة السالسل الزمنیة المختلطة " 

ماجستیر ، كلیة علوم الحاسبات 
 والریاضیات، جامعة الموصل.

 

الصفاوي ، صفاء یونس و الطائي ،  -2
" ) :  2000فاضل عباس ( 

قبل   Trend Analysisاستخدام 
على   Smoothingوبعد اجراء 

بیانات إنتاج محصول الحنطة في 
  – 1949(  العراق للفترة من      

, مجلة تنمیة الرافدین ، ) "  1989
 . 77العدد 

 

)  2003الطائي ، فارس غانم احمد ( -3
" دراسة مقارنة بین طرائق بوكس : 

وجنكیز وطریقة التنقیة المعدلة في 
, إطروحة دكتوراه ، كلیة التكهن " 

علوم الحاسبات والریاضیات ، جامعة 
 الموصل .

 



) :  2008الطائي ، فاضل عباس (  -4
" امثل ثابت تمهید لدالة التمهید 

, المجلة العراقیة اآلسي مع التطبیق "
 .13للعلوم اإلحصائیة ، العدد 

 

)  2005محمود، أسیل سمیر محمد ( -5
" مقارنة بین طرائق تحلیل وتنبؤ : 

السالسل الزمنیة وتطبیقها على 
مبیعات الشركة العامة لتوزیع 

،  , أطروحة دكتوراهكهرباء بغداد " 
كلیة اإلدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد 
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