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    تحسين طريقة التمهيد األسي البسيط للتكهن بالسالسل الزمنية

*غزوان هاني محمود
  

  :الملخص

في هذا البحث تم عرض طريقة التمهيد األسي البسيط المستخدمة فـي التنبـؤ                 

بالسالسل الزمنية، واقتراح تحسين لهذه الطريقة وذلك من خالل إضـافة متوسـط             

نية على جميع قيم التنبؤ باسـتخدام طريقـة التمهيـد           الفروقات األولى للسلسلة الزم   

تم تطبيق طريقة التمهيد األسي البسيط على سلسلة البيانات الحقيقية          . األسي البسيط 

ومقارنتها مع الطريقة المقترحـة     ) 2002-1961(لإلنتاج العالمي للقمح للفترة من      

يمة المطلقة للخطـأ    ، متوسط الق  )CFE(باالعتماد على معايير خطأ التنبؤ التجميعي       

)(MAD     متوسط مربعات الخطأ ،)(MSE         ومتوسـط النـسبة المطلقـة للخطـأ 

)MAPE .(           وتبين أن الطريقة المقترحة أكفأ من طريقة التمهيد األسي البسيط للتنبؤ

  .بالسالسل الزمنية
An Improvement Single Exponential Smoothing Method for 

Forecasting in Time Series   
Abstract: 

In this paper we describe single exponential smoothing 
method, which is used in time series forecasting, and suggest an 
improving to the single exponential smoothing method through 
adding the mean of the first differences for the time series for all 
predicting values of the single exponential smoothing. The 
improved method was compared with single exponential 
smoothing method by using real time series data for wheat 
national production for the period (1961-2002) through 
depending on Cumulative Forecasting Error (CFE), Mean 
Absolute Deviation (MAD), Mean Square Error (MSE), and 
Mean Absolute Percentage Error (MAPE) as criteria for 
comparison. It is clear that the improv method was more efficient 
than the single exponential smoothing method for forecasting in 
time series.  
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  :المقدمة -1

     تعرف السلسلة الزمنية بأنها عملية عشوائية لبيانات تاريخية تم تجميعها بمرور           

 التنبؤ بأنه عملية التكهن بالمستقبل باالعتمـاد علـى بيانـات             بينما يعرف  .الزمن

وتعد عملية التنبؤ من النشاطات المهمة التي تـأتي بعـد عمليـة             . السلسلة الزمنية 

ستغناء عن عملية التنبؤ بأي شكل مـن أشـكال التخطـيط            التخطيط، وال يمكن اال   

وقد وضع الباحثون المختصون في هـذا المجـال مجموعـة مـن             . واتخاذ القرار 

بعض طرائق التنبؤ التقليدية طـورت باالعتمـاد        . الطرائق للتنبؤ بالسالسل الزمنية   

مـاد  ، بينما طورت الطرائق األخرى باالعت     )نظرية اإلحصاء (على الجانب النظري    

  .على الجانب التجريبي

         يعد موضوع التمهيد األسي للتنبؤ بالـسالسل الزمنيـة مـن اإلجـراءات             

ويعرف . اإلحصائية واالستداللية المهمة التي تعالج التشويش أو األخطاء العشوائية        

التمهيد بأنه عملية صقل أو تنعيم البيانات، وهو نوع من أنواع التقدير الذي أثبـت               

ويعتبـر العـالم    . ن خالل دراسة الحاالت التي تعتمد أو تتغير مع الـزمن          نجاحه م 

)1958 (Holt C. C. أول من وضع هذا األسلوب، إذ يعد من األساليب الجيدة في 

وقد تطـورت هـذه الطرائـق وتعـددت         . التمهيد األسي للتنبؤ بالسالسل الزمنية    

  .مةءوأصبحت بأشكال عدة لذا وجب اختيار الطريقة األكثر مال

 ة      إن الهدف من هذا البحث هو عرض طريقة التمهيد األسي البسيط المستخدم           

في التنبؤ بالسالسل الزمنية، وكذلك اقتراح تحسين لطريقة التمهيد األسـي البـسيط             

وذلك من خالل إضافة متوسط الفروقات األولى لجميع القيم المتنبأ بهـا باسـتخدام              

 مقارنة الطريقة المقترحة مع طريقـة التمهيـد         توتم. طريقة التمهيد األسي البسيط   

-1961(األسي البسيط باالعتماد على بيانات اإلنتاج العالمي للقمـح للفتـرة مـن              

المثلى التي  ) α(لتحديد قيمة   ) WINQSB( تم استخدام البرنامج الجاهز      اذ). 2002

لتمهيد األسـي   تقلل قيمة المعايير السابقة، وكذلك أيجاد قيم التنبؤ باستخدام طريقة ا          

البسيط ومقارنتها مع الطريقة المقترحة، وكانت النتائج باستخدام الطريقة المقترحـة           

ـ                اأفضل من طريقة التمهيد األسي البسيط  باالعتماد على المعـايير الـسابقة أساس

  .  للمقارنة
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  :المفاهيم األساسية-2

هيم من الضروري في أية دراسة علميـة تعريـف القـارئ بـبعض المفـا                   

والمصطلحات التي لها صلة بموضوع الدراسة، ولكي تكتمل الصورة أمام المتـابع            

  . لعملنا وجدنا من الضروري التطرق ألهم تلك المفاهيم والمصطلحات

  )initial value: ( القيمة األولية-أ

     إن طرائق التمهيد األسي تحتاج إلى قيمة أولية للبـدء بالخوارزميـة إليجـاد              

ي اغلب األحيان يتم اعتبار القيمة الحقيقية األولى هي القيمة األولية عنـد             وف. التنبؤ

  .  استخدام التمهيد األسي البسيط

  )Parameters (:تقدير المعلمات -ب

أهم الخطوات في عملية     تقدير المعلمات والذي يطلق علية ثابت التنعيم من          د     يع

ة ثابت التنعيم، وقد اختلف الباحثون       تعتمد طرائق التمهيد األسي على قيم      التنبؤ، اذ 

حول تحديد قيمة هذا الثابت والذي تكون قيمته محصورة بين الصفر والواحد، ولكن             

وذلك من خالل )  α ≤ 0.3≤0(اغلب الباحثين حددوا قيمة ثابت التمهيد بين قيمتين 

  . عدة تجارب في الواقع العملي

  

  

  )Differences (:الفروق -ج

 طرح قيم مشاهدات السلسلة من بعضها البعض فـي ترتيـب            قيقصد بالفرو      

زمني معين، وتعرف الفروق من الرتبة األولى بأنها الفرق بين قيمتي مـشاهدتين              

متتاليتين للسلسلة الزمنية، بينما تتكون الفروق من الرتبة الثانية بأخذ فروق سلـسلة             

  ... .الفروق األولى للسلسلة الزمنية، وهكذا

  

 : قة النتائج التنبؤية اختبار د-3
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هناك عدة معايير يمكن من خاللها المقارنة بين الطرائق المـستخدمة للتنبـؤ                  

 وكلما كانت هذه المقاييس ذات قيمة قليلة دل هذا على اقتـراب             ،بالسالسل الزمنية 

  : [2][7] هذه المعايير أهمومن. القيم المتنبأ بها من القيم الحقيقية

  

  (Cumulative Forecasting Error)  :لتجميعي خطأ التنبؤ ا-أوال

 الفـرق بـين القيمـة       هـي      وهو مجموع األخطاء للسلسلة الزمنية، واألخطاء       

  : والصيغة الخاصة بحساب هذا المعيار هي.  بها لذات الفترةأالحقيقية والقيمة المتنب

CFE = ∑ te                                                                                           
… (1) 

te = xt - tF                                                                                                                                                    

… (2) 
 

  :حيث أن

xt  :تمثل القيمة الحقيقية للسلسلة الزمنية.  

 :Ft الزمنية تمثل القيمة المتنبأ بها للسلسلة.  

et : البواقي(تمثل األخطاء.(  

  

  (Mean Absolute deviation)  : متوسط القيم المطلقة للخطأ-ثانيا

     وهو  مجموع القيم المطلقة للخطأ مقسوما على عـدد المـشاهدات للسلـسلة              

  : والصيغة الخاصة بحساب هذا المعيار هي. الزمنية

MAD = 
n

Fx tt∑ −                                           … (3) 

          
  (Mean Square Error) : ات الخطأمتوسط مربع -ثالثا

لخطأ مقسوما على عدد المشاهدات للسلسلة           وهو عبارة عن مجموع مربعات ا     

  : والصيغة الخاصة بحساب هذا المعيار هي. الزمنية

MSE = ( )
n

Fx tt∑ − 2

                                               … (4) 
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 Mean Absolute Percentage)  : متوسط النسبة المطلقة للخطأ-رابعا
Error)  

    وهو عبارة عن مجموع حاصل قسمة القيمة المطلقة للخطأ مقسوما على القيمة             

. الحقيقية مقسوما على عدد المشاهدات للسلسلة الزمنية مضروبا بالنـسبة المئويـة           

  : والصيغة الخاصة بحساب هذا المعيار هي

MAPE = ∗100
[ ]
n

xe ti∑                                   … (5) 

                                               (Exponential Smoothing) :التمهيد األسي -3

 ويعـرف    التمهيد األسي احد التقنيات المألوفة للتنبؤ بالـسالسل الزمنيـة،               يعد

 أن التمهيـد    فضال عـن  . على انه صقل أو تنعيم البيانات التي لها تشويش        التمهيد  

األسي يعطي نتائج ذات كفاءة عالية فانه يقلل من القيم المفقودة باسـتخدام التنبـؤ               

أو ما تعرف بطريقـة المـشي العـشوائي         ) Naïve(بالطرائق التقليدية مثل طريقة   

ويمكن وصـف   . ابي المتحرك وطريقة الوسط الحسابي البسيط وطريقة الوسط الحس      

  :طريقة التمهيد األسي البسيط بالمعادلة اآلتية
   
F(t+1)=α X(t)+(1- α) F(t)                                       … (6) 

  : أن حيث

X(t) :  تمثل القيمة الحقيقية عند الزمنt.  

F(t):عند الزمن تنبؤ  تمثل قيمة الt.  

F(t+1) : الزمن عند تمثل قيمة التنبؤ )t+1.(  

α :  تمثل ثابت التنعيم وقيمته محصورة بينα ≤ 1)≤0 .(  

  

 اوذلك إلعطاء المشاهدات السابقة أوزاناألسي سميت هذه الطريقة بالتمهيد      و

اتساوية وان هذه األوزانذات قيم غير م بصورة تتابعيه ويمكن  تتناقص أسي

  :[4]ت التمهيد اآلتيةتوضيح ذلك من خالل معادال
si = α xi + (1- α)si-1                                                          …(7) 

  :حيث أن

xi : تمثل القيمة الحقيقية عند الزمن)i.(  
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si-1 : تمثل قيمة التنبؤ عند الزمن)i-1.(  

si : تمثل قيمة التنبؤ عند الزمن)i.(  

α : ته محصورة بين تمثل ثابت التنعيم وقيمα ≤ 1)≤0 .(  

  

  

  :اتينحصل على ما ي) si(في ) si-1(وعند تعويض قيمة 

  
si = α xi + (1- α)[ α xi-1 + (1- α)si-2]            …(8) 
 

  :نحصل على ما يلي) si(في ) si-2(وعند تعويض قيمة 

  
si = α xi + (1- α)[ α xi-1 + (1- α)[ α xi-2 + (1- α)si-3]]     …(9) 
 

  :تكرار عمليات التعويض إلى أخر قيمة من السلسلة سنحصل على المعادلة اآلتيةوب

  
si = α xi+α(1-α)xi-1+α(1-α)2 xi-2+ α(1- α)3 xi-3+...+(1- α)i s…(10) 
 

  : المعادلة السابقة نحصل على المعادلة اآلتيةوبتبسيط

si = α ∑  
=

i

j 0
(1- α)j xi-j+(1- α)i s0                                         …(11) 

  

تمثل القيمة األولية لعملية التمهيد، ومن خالل المعادلة نالحـظ أن            s0 أن   حيث    

 تتناقص تدريجيا كلما تباعد زمن حدوث تلك المشاهدة، ويتضح مـن  (α -1)قيمة 

سي، أن التناقص يكون أسيا ولهذا سميت هذه الطريقة بالتمهيد األ         ) 1(خالل الشكل   

 يعنـي ذلـك     α)=1(كذلك يتضح من معادلة التمهيد األسي انه عندما تكون قيمـة            

يعني ذلك تجاهـل القـيم الحقيقيـة        ) α=0(تجاهل قيم التمهيد، وعندما تكون قيمة       

 قيمة متوسط مربعات الخطأ، ولهذا من       في تؤثر   α)(ولذلك فان قيمة    . [5]للسلسلة  

  .ة متوسط مربعات الخطأ أقل ما يمكنالتي تجعل قيم) α(الضروري اختيار قيمة 
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  سييمثل طريقة التمهيد األ) 1(الشكل   

  )Proposition Method(:  الطريقة المقترحة-4

بعد أن تعرفنا في البند السابق علـى طريقـة التمهيـد األسـي البـسيط                 

ضيح الطريقة المقترحـة    لبند تو المستخدمة للتنبؤ بالسالسل الزمنية، سيتم في هذا ا       

تتكون الطريقة المقترحة من    .  للطريقة السابقة وتعتمد عليها أيضا     ا تحسين والتي تعد 

  : مرحلتين وكاالتي

 :المرحلة األولى يتم التنبؤ باستخدام طريقة التمهيد األسي البسيط وكاالتي -1
 F(t+1)=α X(t)+(1- α) F(t)                                             … (12) 

م إضافة ثابت معين إلى جميع القيم التـي تـم التنبـؤ بهـا               تت المرحلة الثانية    - 2

 تباستخدام طريقة التمهيد األسي البسيط ، والثابت هو الوسط الحـسابي للفروقـا            

   :وتكون معادلة الطريقة المقترحة بالشكل األتي. األولى لقيم السلسلة الزمنية
F*(t+1)= F(t+1)+d                                                    …(13)              

  :حيث أن 

F(t+1):عند الزمن  تمثل قيمة التنبؤ باستخدام طريقة التمهيد األسي البسيط)t+1.(  
d :تمثل الوسط الحسابي للفروقات األولى.  

F*(t+1):  عند الزمن   التنبؤ باستخدام الطريقة المقترحةتمثل قيمة)t+1.(  

 وزن المشاهدات
      (1- α)i 

 

  tالزمن 
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 األولى لسلسلة معينة تكـون      ت     ونالحظ في بعض األحيان أن مجموع الفروقا      

 يكون الوسط الحسابي لهذه الفروقات ذات قيمة سالبة، وهذا          االتيذات قيمة سالبة وب   

فـي هـذه    . البـسيط يعني إضافة قيمة سالبة إلى قيم التكهن بطريقة التمهيد األسي           

  .    على نتائج تحسن من طريقة التمهيد األسي البسيطالحصولالحالة يتم أيضا 

  : الجانب التطبيقي-6

 تم التطبيق على ما ورد بالجانـب النظـري والمتـضمن             هذا المبحث  في

 البسيط والطريقة المقترحة على سلسلة البيانـات        المقارنة بين طريقة التمهيد األسي    

إن الرسم الزمنـي    . [1]) 2002-1961(الحقيقية لإلنتاج العالمي للقمح للفترة من       

  )2(للبيانات موضح بالشكل 

  
  يمثل الرسم الزمني) 2(الشكل 

  

  ):جداول(وتم تقسيم هذا المبحث إلى أربعة أقسام 

التي تجعل قيمة خطأ التنبـؤ التجميعـي        ) α(تحديد أفضل قيمة لـ      القسم األول -1

)CFE(   باستخدام البرنامج الجاهز     اقل ما يمكن)WINQSB(     للتنبؤ بقيم السلـسلة

. الزمنية  باستخدام طريقة التمهيد األسي البسيط ومقارنتها مع الطريقـة المقترحـة            

  :تيهو موضح بالجدول االوكما 

بسيط والطريقة المقترحة باستخدام الفرق بين طريقة التمهيد األسي ال) 1(الجدول 

)CFE (  
  السنوات  الحقيقية  التمهيد  المقترحة  السنوات  الحقيقية  التمهيد  المقترحة

458.585 450.000 477  1982  *  *  222  1961  
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485.585 477.000 490  1983  230.585 222.000 250  1962  
498.585 490.000 512  1984  258.585 250.000 233  1963  
520.585 512.000 499  1985  241.585 233.000 269  1964  
507.585 499.000 592  1986  277.585 269.000 264  1965  
600.585 592.000 505  1987  272.585 264.000 304  1966  
513.586 505.000 501  1988  312.585 304.000 294  1967  
509.585 501.000 538  1989  302.585 294.000 327  1968  
546.585 538.000 592  1990  335.585 327.000 309  1969  
600.585 592.000 547  1991  317.585 309.000 311  1970  
555.585 547.000 565  1992  319.585 311.000 348  1971  
573.585 565.000 564  1993  356.585 348.000 343  1972  
572.585 564.000 527  1994  351.585 343.000 369  1973  
535.585 527.000 542  1995  377.585 369.000 359  1974  
550.585 542.000 585  1996  367.585 359.000 356  1975  
593.585 585.000 613  1997  364.585 356.000 420  1976  
621.585 613.000 593  1998  428.585 420.000 382  1977  
601.585 593.000 588  1999  390.585 382.000 444  1978  
596.585 588.000 586  2000  452.585 444.000 423  1979  
594.585 586.000 590  2001  431.585 423.000 440  1980  
598.585590.000574 2002  448.585440.000450 1981  

  

  

  

  

  

التي تجعل قيمة متوسط القيمة المطلقـة       ) α(تحديد أفضل قيمة لـ      القسم الثاني  -2

للتنبـؤ   )WINQSB(رنامج الجاهز   باستخدام الب  اقل ما يمكن   )MAD(للخطأ  

بقيم السلسلة الزمنية  باستخدام طريقة التمهيد األسي البسيط ومقارنتهـا مـع             

  :تيهو موضح بالجدول االوكما . الطريقة المقترحة

    

الفرق بين طريقة التمهيد األسي البسيط والطريقة المقترحة باستخدام ) 2(جدول ال

)MAD (  
  السنوات  الحقيقية  التمهيد  المقترحة  السنوات  الحقيقية  التمهيد  المقترحة

452.562 443.976 477  1982  *  *  222  1961  
473.367 464.781 490  1983  230.585 222.000 250  1962  
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489.254 480.669 512  1984  248.225 239.640 233  1963  
508.993 500.408 499  1985  244.042 235.457 269  1964  
508.106 499.521 592  1986  265.174 256.589 264  1965  
566.368 557.783 505  1987  269.843 261.258 304  1966  
533.115 524.530 501  1988  296.771 288.185 294  1967  
518.291 509.706 538  1989  300.434 291.849 327  1968  
536.117 527.531 592  1990  322.579 313.994 309  1969  
576.732 568.146 547  1991  319.433 310.848 311  1970  
563.410 554.824 565  1992  319.529 310.944 348  1971  
569.820 561.235 564  1993  342.875 334.289 343  1972  
571.562 562.977 527  1994  348.362 339.777 369  1973  
548.897 540.312 542  1995  366.773 358.188 359  1974  
549.961 541.375 585  1996  367.285 358.699 356  1975  
577.444 568.859 613  1997  365.584 356.999 420  1976  
605.253 596.668 593  1998  405.275 396.690 382  1977  
602.942 594.357 588  1999  396.020 387.435 444  1978  
598.937 590.352 586  2000  431.656 423.071 423  1979  
596.196 587.610 590  2001  431.612 423.026 440  1980  
597.701589.116574 2002  442.305433.720450 1981  

 
  

  

  

  
 
التي تجعل قيمة متوسط مربعات الخطأ      ) α(تحديد أفضل قيمة لـ      القسم الثالث  -3

)MSE(   باستخدام البرنامج الجاهز     اقل ما يمكن)WINQSB(     للتنبـؤ بقـيم

يد األسي البسيط ومقارنتها مع الطريقة      السلسلة الزمنية  باستخدام طريقة التمه     

  :االتيهو موضح بالجدول وكما . المقترحة

    

الفرق بين طريقة التمهيد األسي البسيط والطريقة المقترحة باستخدام ) 3(جدول ال

)MSE (  
  السنوات  الحقيقية  التمهيد  المقترحة  السنوات  الحقيقية  التمهيد  المقترحة

453.521 444.935 477  1982  *  *  222  1961  
475.004 466.419 490  1983  230.585 222.000 250  1962  
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490.804 482.218 512  1984  249.345 240.760 233  1963  
510.757 502.172 499  1985  244.146 235.561 269  1964  
508.632 500.047 592  1986  266.550 257.965 264  1965  
570.241 561.655 505  1987  270.594 262.009 304  1966  
532.282 523.696 501  1988  298.728 290.143 294  1967  
517.075 508.490 538  1989  301.312 292.727 327  1968  
536.847 528.262 592  1990  324.275 315.690 309  1969  
579.552 570.966 547  1991  319.793 311.208 311  1970  
563.494 554.909 565  1992  319.654 311.068 348  1971  
570.255 561.670 564  1993  344.398 335.813 343  1972  
571.816 563.231 527  1994  349.213 340.628 369  1973  
547.542 538.956 542  1995  368.223 359.637 359  1974  
549.581 540.996 585  1996  367.796 359.210 356  1975  
579.064 570.479 613  1997  365.645 357.059 420  1976  
607.553 598.968 593  1998  407.815 399.230 382  1977  
603.555 594.969 588  1999  396.271 387.686 444  1978  
598.885 590.300 586  2000  434.002 425.416 423  1979  
596.004 587.419 590  2001  432.383 423.797 440  1980  
597.734589.148574 2002  443.238434.653450 1981  

التي تجعل قيمة متوسط النسبة المطلقة      ) α(تحديد أفضل قيمة لـ      القسم الرابع  -4

للتنبؤ  )WINQSB(باستخدام البرنامج الجاهز     اقل ما يمكن   )MAPE(للخطأ  

بقيم السلسلة الزمنية  باستخدام طريقة التمهيد األسي البسيط ومقارنتهـا مـع             

    :االتيهو موضح بالجدول وكما . الطريقة المقترحة

  

الفرق بين طريقة التمهيد األسي البسيط والطريقة المقترحة باستخدام ) 4(جدول ال

)MAPE (  
  السنوات  الحقيقية  التمهيد  المقترحة  السنوات  الحقيقية  التمهيد  المقترحة

452.562 443.976 477  1982  *  *  222  1961  
473.367 464.781 490  1983  230.585 222.000 250  1962  
489.254 480.669 512  1984  248.225 239.640 233  1963  
508.993 500.408 499  1985  244.042 235.457 269  1964  
508.106 499.521 592  1986  265.174 256.589 264  1965  
566.368 557.783 505  1987  269.843 261.258 304  1966  
533.115 524.530 501  1988  296.771 288.185 294  1967  
518.291 509.706 538  1989  300.434 291.849 327  1968  
536.117 527.531 592  1990  322.579 313.994 309  1969  
576.732 568.146 547  1991  319.433 310.848 311  1970  
563.410 554.824 565  1992  319.529 310.944 348  1971  
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569.820 561.235 564  1993  342.875 334.289 343  1972  
571.562 562.977 527  1994  348.362 339.777 369  1973  
548.897 540.312 542  1995  366.773 358.188 359  1974  
549.961 541.375 585  1996  367.285 358.699 356  1975  
577.444 568.859 613  1997  365.584 356.999 420  1976  
605.253 596.668 593  1998  405.275 396.690 382  1977  
602.943 594.357 588  1999  396.020 387.435 444  1978  
598.938 590.352 586  2000  431.656 423.071 423  1979  
596.196 587.610 590  2001  431.612 423.026 440  1980  
597.701589.116574 2002  442.305433.720450 1981  

طريقة المقترحة،   طريقة التمهيد األسي البسيط وال      يوضح الفرق بين   االتيوالجدول  

  :)α( على قيمة كذلك يبين اعتماد المعايير السابقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفرق بين طريقة التمهيد األسي البسيط والطريقة المقترحة) 5(جدول ال

α  MAPE MSE MAD CFE أفضل  الطريقة  
  التمهيد األسي  352.00  26.00  1152.48  6.00  1.00
  حةالمقتر  0.00  25.91  1078.78  6.03  1.00

CFE 

  التمهيد األسي  567.61  23.28  998.81  5.31  0.63
  المقترحة  215.61  22.46  834.81  5.05  0.63

MAD 

  التمهيد األسي  532.83  23.40  996.17  5.33  0.67
  المقترحة  180.83  22.80  846.73  5.15  0.67

MSE 

MAPE  التمهيد األسي  567.61  23.28  998.81  5.31  0.63

  المقترحة  215.61  22.46  834.81  5.05  0.63
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أن الطريقة المقترحة في التنبؤ بقـيم        المذكور انفا نالحظ من نتائج الجدول     

السلسلة الزمنية  اكفأ من طريقة التمهيد األسي البسيط لجميع المعايير، كذلك تـأثير              

    . على قيمة المعايير فعند تغير قيمة الثابت تتغير قيمة المعيار)α(قيمة ثابت التنعيم 

  

  : االستنتاجات والتوصيات-7

تم تحسين طريقة التمهيد األسي البسيط للتنبؤ بالسالسل الزمنية وذلك مـن             -1

 .خالل إضافة الوسط الحسابي للفروقات األولى للسلسلة الزمنية

نوصي باستخدام الطرائق الجديدة من طرائق التنعيم في التنبؤ ومـن ثـم              -2

فة الطريقة األكفأ للتنبؤ بالـسالسل      مقارنتها مع طرائق التمهيد األسي لمعر     

  .الزمنية

 في عملية التنبؤ ألنه يختصر الوقت وقـادر         WINQSBاستخدام برنامج    -3

،  وامتالكه مجموعة من المعـايير  )α(على إيجاد أفضل قيمة لثابت التنعيم  

)CFE,MAD,MSE,MAPE (   فر في الكثيـر مـن      اوغيرها التي ال تتو

 .البرامج اإلحصائية

  : المصادر-8

، اآلثار االقتـصادية لالزمـات فـي        )2005(،  . الخوالني، عبد اهللا عبد الواحد     -1

، أطروحة دكتوراه، كلية اإلدارة     )2002-1961(األسعار العالمية للحبوب للمدة     

  .  واالقتصاد، جامعة الموصل، العراق

 الطائي، خالد ضاري والعبيدي، مروان عبد الحميد والعشاري، عمـر محمـد             -2

، "WINQSBتطبيقات وتحليالت النظام الكمـي لألعمـال        "،  )2009(ناصر،  

  .بغداد مكتبة الذاكرة،

-السالسل الزمنية من الوجهة التطبيقية ونماذج بوكس      "،  )1992( فاندل، والتر،    -3

، تعريب عبد المرضي حامد عزام، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة           "جينكز
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