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 هتدف هذه الدراسة إىل معرفة مدى قدرة النماذج الذكية يف بناء و تطوير النماذج التنبؤية للمعطيات و البياانت اليت:امللخص
Alyda  حيث من خالل التطبيق وابالستعانة بربانمج،تكون على شكل سالسل زمنية من أجل التسيري
 و تدنية األخطاء جند أن أفضل شبكة معماريةAIC  و ابالعتماد على جمموعة من املعايري منها معيارNeuroIntelligence
 وابلتايل على متخدي القرارات االعتماد على مثل هذه النماذج لالسرتشاد مبعطيات.  أي تتكون من ثالث طبقاتMLP هي
. املستقبل من أجل التسيري
. تنبؤ، منذجة، تسيري، شبكات عصبية، مناذج ذكية:الكلمات املفتاحية
Abstract: The current study aims to know the extent to which can smart models build
and develop predictive models of data and data that are in the form of time series for
management, through the application and use of Alyda NeuroIntelligennce
program,Based on a set of criteria including the AIC standard and minimizing errors, we
find that the best architectural network is MLP which consists of three layers Hence,
decision-makers must rely on such models to guide future data for management.
Keys Words: smart models, Neural networks ,Managing, Modeling, Forecasting.
JEL classification: C51 ,C53.
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املقدمة:
ميكن القول أنه توجد يف بيئة األعمال أنواع خمتلفة من الشبكات العصبية  ،و هي بشكل أو آبخر مناذج و
نظم حتاكي يف تركيباهتا الشبكات و النظم العصبية املتواجدة يف اإلنسان .و هذه الشبكات تقوم بتمثيل و معاجلة
البياانت و املعلومات عن طريق العقل البشري  .و للشبكات العصبية تطبيقات واسعة يف احلياة العملية  ،و نظرا
لإلمكانيات العالية للشبكات العصبية يف التعامل مع البياانت على اختالف أنواعها سيما منها املعقدة فإنه
ابإلمكان استخدام الشبكات يف استخالص النماذج و اكتشاف العالقات  ،سواء كان ذلك من خالل األساليب
التقليدية أو األساليب احلديثة  .كما أن للشبكات العصبية طرقا خمتلفة حللول املشاكل غري تلك الطرق اليت توفرها
احلواسيب التقليدية  ،و ميكن القول أن الشبكات العصبية تتعامل مع البياانت و تعاجلها بنفس الطريقة اليت يتعاجل
هبا يف العقل البشري  ،حيث تتكون الشبكة من عدد كبري من العناصر اليت تشبه اخلالاي العصبية و اليت تعمل
بشكل متوازي من أجل دراسة و حل املشاكل  .كانت البداية بدراسة أجراها األخصائي النفساين
( )Wiliames jemesسنة  ،1890واليت توصل من خالهلا إىل تفسري طريقة عمل اخللية العصبية وكيفية
انتشار أثرها للخالاي اجملاورة .فاخللي ة العصبية (العصبون) تتكون من ثالث مناطق أساسية تؤهلها ألن تكون نظاما
قائما بذاته وهي :التغصن ( ، )les dendritesاجلسم اخللوي ( ، )les corps cellulairesواحملور اخللوي
( .)l’axoneوإعتمادا على هذه امليكانيزمات مت بناء أول منوذج للشبكات العصبية االصطناعية سنة  1943من
قبل(  )MC. Collochو ( ، )Walter pitsورغم بساطته إال أنه استطاع حساب بعض الدوال املنطقية
اليت ميكن للخلية الواحدة أن تقوم بتنفيذها .وتواصلت األحباث يف هذا الشأن إىل أن مت إكتشاف أول شبكة
عصبونية على شكلها احلايل من طرف كل من ( )Wisard Stonham et Wikieسنة  ،1980ومسيت
بشبكة  Wisardومنذ ذلك احلني وهي تستخدم يف جماالت عدة من بينها املالية.
و عليه نطرح االشكالية اجلوهرية التالية :ما مدى فعالية النماذج الذكية " مناذج الشبكات العصبية االصطناعية " يف
بناء و تطوير األنظمة التنبؤية من أجل التسيري داخل املؤسسات ؟
حيث لإلجابة على هذه االشكالية سوف نطرح بعض التساؤالت اجلزئية هلذه الدراسة كمايلي :
 كيف تساهم األنظمة الذكية يف بناء و تطوير مناذج التنبؤ من أجل التسيري ؟
 ما مدى كفاءة مناذج الشبكات العصبية يف النمذجة و التنبؤ ابعتبارها جزء من األنظمة الذكية ؟
 ما مستقبل األنظمة الذكية يف استخدامها من أجل التسيري الفعال ؟
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 .1النماذج الذكية يف جمال التسيري :
بدأ البحث يف األنظمة اخلبرية ابخنفاض فائدة امليكانيزمات العامة اليت كانت تعاجل املشاكل العامة ,و هلذا عجزت
عن حل املشاكل يف اجملاالت اخلاصة ,و ابلتايل نقص الفعالية  efficacitéنظرا لالهتمام ابلعمومية
 .généralitéو قد بدأ  Edward Feigenbaumيف أوائل الستينات ابالهتمام بتقدمي ميكانيزمات
التفكري القائمة على االستنتاج و اخلربة  .Mécanisme de raisonnement et empiriqueو
املشكل الذي واجهه هو كيفية وضع أحسن فرضية تعرب على جمموعة املعطيات املتوفرة .و قد أدت الرغبة يف منذجة
هذا النوع من السلوك العلمي إىل ظهور مشروع  Dendralلنفس الباحث سنـة  ,1971و اخلاص مبجال
الكيمياء ,و هو أول نتيجـة للبحث يف األنظمة اخلبيـرة يف جـامعـة  ,Stanfordمهمته حتليل و حتديد اهليكل
ضم املشروع متخصص يف املعلوماتية ,خبري يف الكيمياء ,و آخر يف الطب ,اعتربت
الكيميائي للعناصر املدروسةّ .
هذه األعمال لعدة سنوات أحد جماالت الذكاء الصناعي " "IAألهنا مل تكن تيار سائد لبحث (مل تكن ابرزة),
هلذا قام املهتمون بطرح املشكل الرئيسي من جديد و هو متثيل و هيكلة املعارف مبا أهنم مل يعاجلوا فقط املشاكل
البسيطة اليت حتتوي على عدد حمدود من الوسائط .بعد التقدم املعترب الناتج عن البحث يف ميكانيزمات التفكري
للمجاالت اخلاصة ,ظهر سنة  1974جبامـعة  Stanfordأول نظام خبري يف جمال الطب مهمته التشخيص
الطيب و توصيف الدواء ,و Prospectorيف اجليولوجيا( .اجلبوري)1999 ،
 1-1النظـم اخلـبرية :
تعد من النظم املهـمة يف جمـال الذكـاء االصطـناعي ،فهي نتاج العقل اإلنساين أي مـزج بني استخـدام التقنـية اليت
تستـند على حقـول عديـدة كاهلندسـة والرايضـيات ،وكذلك تطبيـقات عديدة يف إدارة األعـمال .وهلذه النظـم دور
مهم يف تقديـم حلـول للمشـكالت اإلدارية ابالستناد على املعرفـة ،حيث إن هذه النظـم متـيزت يف أسلـوب تنفـيذ
األعـمال من خـالل تغـيري طريـقة تفكـري الفـرد يف حـل املشـكالت ،لـذا فـإن النظـام اخلـبري يعد مبثابة نظـام له قـدرة
عالـية على إنتاج األفـكار املبدعـة واحللـول العملـية للمشكالت الصعـبة واملعـقدة ،فضـالً عن أنه نظـام يستخـدم
لتوثـيق املعرفـة واخلربة اإلنسانـية ،ودعم عملـيات صـنع القرارات شـبه املهيـكلة وغري املهيـكلة ( .الغرايب)1972 ،
) .(Bourbonnis, 2010بدأ البحث يف األنظمة اخلبرية ابخنفاض فائدة امليكانيزمات العامة اليت كانت
تعاجل املشاكل العامة ,و هلذا عجزت عن حل املشاكل يف اجملاالت اخلاصة ,و ابلتايل نقص
الفعالية  efficacitéنظرا لالهتمام ابلعمومية. (Bonnet, Haton, & Truong, 1986.) Généralité .
 2-1بعض األنظمة اخلبرية يف جمال التسيري):(L. Lallem, 2002) (l allem, ; 2001

 :ISIS هو نظام خبري خمتص يف تسيري و مراقبة اإلنتاج يف الورشة ,ابستعمال مراحل زمنية ISIS ,يضع
خمطط إنتاج و يشكل الرتتيبات ابألخذ بعني االعتبار القيود.
 :SEXSY طور من طرف  Philipsسنة  ,1987وضع حتت تصرف شبكة التوزيع ,و هو نظام
للصيانة الصناعية ,و يسمح العبور بواسطة  Minitelإىل قاعدة املعارف التقنية لتشخيص حاالت العطل و
القيام ابلتصليحات SESSY .ميتلك قاعدة معارف حتتوي على حوايل  600قاعدة.
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 :B.I.Survey طور من طرف  MVI Technicatomeملراقبة عمليات اإلنتاج و خصوصا
ملتابعة نشاط اآلالت ,كذلك يضع تشخيص بتقييم ظواهر و يتنبأ بدقة بوقت التصليح الذي يسمح من جهة
بعدم القيام ابلصيانة الوقائية ,و من جهة أخرى التدخل قبل العطل الستبعاد الصيانة التصحيحية.
 :TRACOR هو نظام خبري لتسيري اإلنتاج مبساعدة احلاسوب ,و دوره يتمثل يف الضبط األمثل و
تصحيح أخطاء اإلنتاج ,وهو مستعمل من طرف جمموعة  Kaisserbetrgيف املنتجات البالستيكية ,و
طورته شركة  ,Cognitecيستعمل  223قاعدة.
 :Penelope نظام خبري لتخطيط فرق البناء ,يوافق أو يساعد املهندسني يف حتليل خمطط البناء ,لديه
ملف شامل لوضع برانمج  ,Pertيقوم أيضا بتقييم تطور املشروع و تقدمي احللول Penelope .مطور من
طرف .Cognitec
 :Finexpro هو نظام خبري للتحليل املايل ,حيتوي على  450قاعدة ,موجهة ألصحاب البنوك ,للخرباء
يف احملاسبة واملديرين املاليني يف املؤسسة ,هدفه حتليل نشاط املؤسسة من اجلانب املايل ,يسمح ابحلكم على
مردوديتها ,توازهنا املايل ,و يشري إىل املخاطر و يقرتح خمططات العمل.
 :Crédit Manager هو نظام خبري خمتص يف معاجلة املعلومة احملاسبية ,و قد فحص بنجاح ماليني
املؤسسات و مينح املساعدة ألصحاب البنوك لتقييم املؤسسات الصغرية و املتوسطة اليت تطلب قروض.

 .2منوذج و منهجية الدراسة  :يف هذه املرحلة من املقال سوف نعرض أهم املفاهيم و املبادئ األساسية يف مناذج
الشبكات العصبية ابعتبارها شق مهم من النماذج الذكية اليت أصبحت تستخدم يف علم االدارة و التسيري .

 1-2املفاهيم األساسية للشبكة العصبية االصطناعية :
الشبكات العصبية االصطناعية هي نظام ترابطي يتكون من وحدات املعاجلة العصبية القادرة على العمل كذاكرة
حملية مع إجراء عمليات املعاجلة املختلفة اليت ترتابط مع بعضها البعض لتأخذ شكل هيكل حمدد ،و يتكون هيكل
الشبكة البيولوجيا كما يلي (العباسي: )2002 ،
الشكل رقم  :01هيكل الشبكة البيولوجيا

املصدر  :العباسي ،ع " ،مقدمة يف الشبكات العصبية ""  ،معهد الدراسات و البحوث االحصائية_القاهرة.
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 الطبقات  Layers :هي عبارة عن العدد الكلي لطبقات الشبكة العصبية  ،و هي عبارة عن طبقات
املدخالت و طبقات املخرجات مع مالحظة أن عقد ( )Nodesاملدخالت تستخدم فقط لتوزيع األوزان .
 حجم الطبقة :حيدد حبجم الذاكرة احملدد ابلربانمج اخلاص بتشغيل الشبكة العصبية االصطناعية
1
 الدالة العصبية املستخدمة  :هي الدالة اللوجيستية التالية :
1  e  xi

f ( y) 

أ .خصائص الشبكة العصبية االصطناعية :تتميز الشبكات العصبية االصطناعية مبجموعة من اخلصائص منها :
 تعتمد على أساس رايضي قوي

 متثل إحدى تطبيقات تكنولوجيا التشغيل الذكي للمعلومات

 تقبل أي نوع من البياانت الكمية أو النوعية
 هلا القدرة على ختزين املعرفة املكتسبة من خالل احلاالت اليت مت تشغيلها
 هلا عدة تطبيقات يف شىت امليادين

ب .مكوانت الشبكة العصبية االصطناعية  :تتكون الشبكة العصبية االصطناعية من جمموعة مركبة من عدة
عناصر معاجلة يطلق عليها اسم ( )Neuronو هذه العناصر هلا القدرة على إجراء العمليات احلسابية من خالل
عدة خطوات:
 oمعاجلة البياانت متر أوال من خالل عناصر املعاجلة البسيطة .
 oمتر االشارات بني األعصاب عرب خطوط الربط الناقلة ..
 oو من خطوط الربط الناقلة يتم إعطاء وزن معني لكل مدخل يف الشبكة .
ب .أنواع الشبكات العصبية االصطناعية (احلسيين:)2010 ،
تنظم الشبكة العصبية االصطناعية بعدة طرق خمتلفة منها :
 الشبكات العصبية ذات التغذية األمامية  :و هي الشبكات اليت خيلو تركيبها من وجود حلقة مغلقة من
الرتابطات بني الوحدات املكونة هلا  .و تعد هذه الشبكات من أكثر الشبكات استخداما حيث تتكون
الشبكة من هذا النوع من طبقتني على األقل  ,كما تتواجد يف كثري من األحيان طبقات خمفية بني طبقات
املدخالت واملخرجات و تنتقل العمليات احلسابية يف اجتاه واحد إىل األمام من طبقة املدخالت إىل طبقة
املخرجات عرب الطبقات املخفية .
 الشبكة العصبية ذات التغذية العكسية  :هي الشبكات اليت جتد ملخرجاهتا طريقا خلفيا مرة أخرى
لتصبح مدخالت لكي تعطي أفضل النتائج .
 الشبكة العصبية ذات الرتابط الذايت  :و هي الشبكات اليت تلعب كافة العناصر املكونة هلا دورا منوذجيا
يتمثل يف استقبال املدخالت و بث املخرجات يف نفس الوقت .

ت .مزااي وعيوب الشبكات العصبية االصطناعية ) : (Hoang, 2003لنماذج الشبكات العصبية عدة
مزااي جتعل الباحث يعتمدها كما أهنا ال ختلو من نقائص اليت جنملها فيما يلي :
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ت .1مزااي الشبكات العصبية االصطناعية :

 التعلم الذايت :تتمثل هذه اخلاصية يف إجراء يتم عن طريقه تقدير معامالت الشبكة من أجل أن تقوم
الشبكة ابملهام املوكلة إليها بطريقة مثلى حيث تكون بذلك نظاما يتعلم بنفسه ويستنبط القوانني
املناسبة اليت تسمح حبل املشاكل و هناك نوعان من التعلم:

 تعلم غري مراقب  :حيث تقوم الشبكة بتقييم املدخالت اليت تعرض عليها إىل عدة أصناف مت اختيار
معايري التقسيم لوحدها ،وما على املستعمل إال فرض عدد األصناف اليت يريد احلصول عليها.
 تعلم مراقب :يف هذا النوع يقدم للشبكة مدخالت ويفرض عليها خمرجات يراد احلصول عليها حيث
تعمل هذه الشبكة على الوصول إىل القيمة املثلى لألوزان اليت متكنها من حساب قيمة املخرجات
املطلوبة وذلك ابإلعتماد على تقنيات تقليل اخلطأ وتستعمل هنا عينتني األوىل للتعلم والثانية لإلختبار .
 الالخطية :تتمكن من إجياد العالقات غري اخلطية بني املتغريات وأخذها بعني اإلعتبار يف إعطاء
النتائج.
 السرعة يف االستعالم10 micro secondes câblé -50millis secondes ( :على
جهاز.(.IBM pc
 سهل االستخدام ويوفر اجلهد والوقت الالزمني للتحليل عكس الطرق اإلحصائية الكالسيكية حيث أنه
ال يتطلب كفاءة يف الرايضيات ،اإلعالم اآليل أو اإلحصاء
 ال تؤثر قلة املعطيات كثريا على نتائج التحليل العصبوين.

 يتميز النموذج العصبوين بقدرته على التكيف مع التطورات احلاصلة والظروف احمليطة احلالية اليت
إبمكاهنا أن تفقده فعاليته يف التمييز مع مرور الزمن ،وابلتايل فإن إصالح الشبكة العصبونية ليس
ابألمر الصعب .يكفي فقط إعادة إدخال قاعدة أمثلة جديدة للحصول على املعايري املميزة اجلديدة
لتعليم الشبكة.

ت .2عيوب الشبكات العصبية االصطناعية :

 حتديد هندسة النموذج املثالية (عدد الطبقات اخلفية ،عدد العصبوانت يف الطبقة اخلفية ،االتصال بني
خمتلف الطبقات) ميثل يف الوقت احلايل مشكال مل يعرف إال حلوال جزئية.
 مشكل العلبة السوداء ( )boite noirحيث أن الشبكة تكتشف بنفسها العالقة بني املتغريات وال
تبني كيفية استخراجها أو العناصر اليت استخدمت لتفسري تلك املتغريات ،ولكن من الصعب على
املستعمل أن يكتشف تلك العالقات ألهنا تبقى داخلية.
 كثرة التحويالت على املتغريات (حتويل توزيعها إىل الطبيعي ،إىل حتويل اللوغارمتي) األمر الذي يتسبب يف
ابتعاد نتائج تلك املعاجلة عن األرقام احلقيقية هلا.
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 .3النتائج التطبيقية للدراسة :
سوف نستعمل شبكة بريسبرتون متعددة الطبقات ( )MLPو ذلك لكثرة استعماهلا من طرف الباحثني يف
النمدجة و التنبؤ ملثل هذه السالسل الزمنية و ملزاايها التنبؤية  .حيث حبوزتنا مثانية سالسل زمنية سوف حناول بناء
هلا شبكات عصبية تنبؤية .
 .1.3عينة الدراسة :عينة الدراسة تتمثل يف وكاالت الشركات املستثمرة يف خدمة األنرتنت  :شركة اتصاالت
اجلزائر " وكالة سعيدة _ وكالة مغنية "  ،شركة موبيليس " وكالة مغنية _ وكالة سعيدة "  ،شركة أوريدو " وكالة
مغنية _ و كالة سعيدة "  ،شركة جيزي " وكالة مغنية _ وكالة سعيدة ".
 .2.3بناء الشبكات للسالسل الزمنية حمل الدراسة :

أ .حتديد املدخالت :ابلنسبة لطبيعة املعطيات و البياانت اليت حبوزتنا و اليت تتمثل يف املشاهدات لظاهرة اشرتاكات
األنرتنت لدى كل من وكاالت املتعاملني يف السوق اجلزائرية حمل الدراسة  ،فإن طبيعة املدخالت يف الشبكات اليت
سوف نقوم بتقديرها أو بناءها هو مدخل واحد ( )1ابلنسبة لكل شبكة واملتمثل يف السلسلة الزمنية املمثلة
الشرتاكات األنرتنت لدى كل وكالة حمل الدراسة.

ب .مرحلة التحليل :يف هذه املرحلة نقوم بتحليل الشبكات اليت نريد تشكيها من خالل تقسيم املشاهدات إىل
ثالث جمموعات عمل كل واحدة هلا دور يف الشبكة  .و فيما يلي نتائج حتليل الشبكات اليت حبوزتنا:

ب .1حتليل شبكة اشرتاكات االنرتنت لدى املتعامل موبيليس وكالة مغنية  :من خالل جتميع بياانت السلسلة
الزمنية املمثلة الشرتاكات األنرتنت لدى موبيليس وكالة مغنية واليت تساوي  48مشاهدة مت جتزئتها و بشكل
عشوائي إىل ثالث جمموعات أساسية تساعد يف عملية بنائ الشبكة و التنبؤ  ،حيث خصص  30مشاهدة
كمجموعة تدريب  ،و  10مشاهدة كمجموعة أتكيد  ،و  8مشاهدات كمجموعة اختبار .و اجلدول التايل
يوضح ذلك :
اجلدول رقم: 01نتائج حتليل شبكة اشرتاكات االنرتنت لدى املتعامل موبيليس وكالة مغنية
AIMM

اجملموعات
النسبة

العدد

جمموعة التدريب

62,,50%

30

جمموعة التأكيد

20,83%

10

جمموعة االختبار

16,67%

08

جمموع املشاهدات

100%

48

املصدر  :من إعداد الباحثني

ابالعتماد على برانمج Alyda NeuroIntelligennce

ب .2حتليل شيكة اشرتاكات االنرتنت لدى املتعامل موبيليس وكالة سعيدة  :من خالل جتميع بياانت السلسلة
الزمنية املمثلة الشرتاكات األنرتنت لدى املتعامل موبيليس وكالة سعيدة و اليت تساوي  48مشاهدة مت جتزئتها و
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بشكل عشوائي إىل ثالث جمموعات أساسية تساعد يف عملية بنائ الشبكة و التنبؤ  ،حيث خصص  29مشاهدة
كمجموعة تدريب  ،و 11مشاهدة كمجموعة أتكيد  ،و  8مشاهدات كمجموعة اختبار  .و اجلدول التايل
يوضح ذلك :
اجلدول رقم :02نتائج حتليل شبكة اشرتاكات االنرتنت لدى املتعامل موبيليس وكالة سعيدة
AIMS

اجملموعات
النسبة

العدد

جمموعة التدريب

60,41%

29

جمموعة التأكيد

22,91%

11

جمموعة االختبار

16,68%

08

جمموع املشاهدات

%100

48

املصدر  :من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج Alyda NeuroIntelligennce

ب .3حتليل شبكة اشرتاكات االنرتنت لدى املتعامل جيزي وكالة مغنية  :من خالل جتميع بياانت السلسلة
الزمنية املمثلة الشرتاكات األنرتنت لدى املتعامل جيزي وكالة مغنية و اليت تساوي  48مشاهدة مت جتزئتها و بشكل
عشوائي إىل ثالث جمموعات أساسية تساعد يف عملية بنائ الشبكة و التنبؤ  ،حيث خصص  34مشاهدة
كمجموعة تدريب  ،و  7مشاهدة كمجموعة أتكيد  ،و  7مشاهدات كمجموعة اختبار  .و اجلدول التايل
يوضح ذلك :
اجلدول رقم :03نتائج حتليل شبكة اشرتاكات االنرتنت لدى املتعامل جيزي وكالة مغنية
AIDM
اجملموعات
النسبة

العدد

جمموعة التدريب

70,84%

34

جمموعة التأكيد

14,58%

7

جمموعة االختبار

14,58%

7

جمموع املشاهدات

%100

48

املصدر  :من إعداد الباحث ابالعتماد على برانمج Alyda NeuroIntelligennce

ب .4حتليل شبكة اشرتاكات األنرتنت لدى املتعامل جيزي وكالة سعيدة  :من خالل جتميع بياانت السلسلة
الزمنية املمثلة الشرتاكات األنرتنت لدى املتعامل جيزي وكالة سعيدة و اليت تساوي  48مشاهدة مت جتزئتها و
بشكل عشوائي إىل ثالث جمموعات أساسية تساعد يف عملية بنائ الشبكة و التنبؤ  ،حيث خصص  29مشاهدة
كمجموعة تدريب  ،و 10مشاهدة كمجموعة أتكيد  ،و  9مشاهدات كمجموعة اختبار  .و اجلدول التايل
يوضح ذلك :
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اجلدول رقم: 04نتائج حتليل شبكة اشرتاكات االنرتنت لدى املتعامل جيزي وكالة سعيدة
AIDS

اجملموعات
النسبة

العدد

جمموعة التدريب

60,42%

29

جمموعة التأكيد

20,83%

10

جمموعة االختبار

18,75%

9

جمموع املشاهدات

%100

48

املصدر  :من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج Alyda NeuroIntelligennce

ب .5حتليل شبكة اشرتاكات األنرتنت لدى املتعامل أوريدو وكالة مغنية  :من خالل جتميع بياانت السلسلة
الزمنية املمثلة الشرتاكات األنرتنت لدى املتعامل أوريدو وكالة مغنية و اليت تساوي  36مشاهدة مت جتزئتها و بشكل
عشوائي إىل ثالث جمموعات أساسية تساعد يف عملية بنائ الشبكة و التنبؤ  ،حيث خصص  24مشاهدة
كمجموعة تدريب  ،و  7مشاهدة كمجموعة أتكيد  ،و  5مشاهدات كمجموعة اختبار  .و اجلدول التايل
يوضح ذلك :
اجلدول رقم :05نتائج حتليل شبكة اشرتاكات االنرتنت لدى املتعامل أوريدو وكالة مغنية
AIOM

اجملموعات
النسبة

العدد

جمموعة التدريب

66,66%

24

جمموعة التأكيد

19,44%

7

جمموعة االختبار

13,89%

5

جمموع املشاهدات

%100

36

املصدر  :من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج Alyda NeuroIntelligennce

ب .6حتليل شبكة اشرتاكات االنرتنت لدى املتعامل أوريدو وكالة سعيدة :من خالل جتميع بياانت السلسلة
الزمنية املمثلة الشرتاكات األنرتنت لدى املتعامل أوريدو وكالة سعيدة و اليت تساوي  36مشاهدة مت جتزئتها و
بشكل عشوائي إىل ثالث جمموعات أساسية تساعد يف عملية بنائ الشبكة و التنبؤ  ،حيث خصص  20مشاهدة
كمجموعة تدريب  ،و  9مشاهدة كمجموعة أتكيد  ،و  7مشاهدات كمجموعة اختبار  .و اجلدول التايل
يوضح ذلك :
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اجلدول رقم :06نتائج حتليل شبكة اشرتاكات االنرتنت لدى املتعامل أوريدو وكالة سعيدة
AIOS

اجملموعات
النسبة

العدد

جمموعة التدريب

55,55%

20

جمموعة التأكيد

25,00%

9

جمموعة االختبار

19,45%

7

جمموع املشاهدات

100%

36

املصدر  :من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج Alyda NeuroIntelligennce

ب .7حتليل شبكة اشرتاكات االنرتنت لدى املتعامل اتصاالت اجلزائر وكالة مغنية  :من خالل جتميع بياانت
السلسلة الزمنية املمثلة الشرتاكات األنرتنت لدى املتعامل اتصاالت اجلزائر وكالة مغنية و اليت تساوي  60مشاهدة
مت جتزئتها و بشكل عشوائي إىل ثالث جمموعات أساسية تساعد يف عملية بنائ الشبكة و التنبؤ  ،حيث خصص
 38مشاهدة كمجموعة تدريب ،و  12مشاهدة كمجموعة أتكيد  ،و  10مشاهدات كمجموعة اختبار  .و
اجلدول التايل يوضح ذلك :
اجلدول رقم :07نتائج حتليل شبكة اشرتاكات االنرتنت لدى املتعامل اتصاالت اجلزائر وكالة مغنية
AIATM

اجملموعات
النسبة

العدد

جمموعة التدريب

63,33%

38

جمموعة التأكيد

20,00%

12

جمموعة االختبار

16,67%

10

جمموع املشاهدات

100%

60

املصدر  :من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج Alyda NeuroIntelligennce

ب .8حتليل شبكة اشرتاكات األنرتنت لدى املتعامل اتصاالت اجلزائر وكالة سعيدة :من خالل جتميع بياانت
السلسلة الزمنية املمثلة الشرتاكات األنرتنت لدى املتعامل اتصاالت اجلزائر وكالة سعيدة و اليت تساوي 60
مشاهدة مت جتزئتها و بشكل عشوائي إىل ثالث جمموعات أساسية تساعد يف عملية بنائ الشبكة و التنبؤ  ،حيث
خصص  35مشاهدة كمجموعة تدريب ،و  15مشاهدة كمجموعة أتكيد  ،و  10مشاهدات كمجموعة
اختبار .و اجلدول التايل يوضح ذلك :
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اجلدول رقم :08نتائج حتليل شبكة اشرتاكات االنرتنت لدى املتعامل اتصاالت اجلزائر وكالة سعيدة
AIATS

اجملموعات
النسبة

العدد

جمموعة التدريب

58,33%

35

جمموعة التأكيد

25,00%

15

جمموعة االختبار

16,67%

10

جمموع املشاهدات

100%

60

املصدر  :من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج Alyda NeuroIntelligennce

 3.3تقدير مناذج الشبكات العصبية :
يف هذه املرحلة من البحث سوف يتم تقدير عدد من النماذج املرشحة لتمثيل السالسل الزمنية حمل الدراسة بعدها
يتم املفاضلة بينها ابالعتماد على جمموعة من املعايري :
أ .تقدير معمارية شبكة املتعامل موبيليس وكالة مغنية  :كما هو مبني يف اجلدول مت ترشيح شبكتني للتنبؤ
ابشرتاكات األنرتنت لدى موبيليس وكالة مغنية.
اجلدول رقم :09نتائج تقدير معمارية شبكة املتعامل موبيليس وكالة مغنية

النموذج املقدر

Trainingerror

Test-error

معيار AIC

R-Squared

MLP 1_3_1

0,004431

0,000971

-603,00

0,999

MLP 1_7_1

0,001111

0,000966

-489,85

0,988

املصدر  :من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج Alyda NeuroIntelligennce

ابالعتماد على جمموعة من املعايري منها معيار  AICو تدنية األخطاء جند أن أفضل شبكة معمارية هي
 MLP 1_7_1أي تتكون من ثالث طبقات  :طبقة املدخالت و هبا عنصر معاجلة واحد  ،الطبقة املخفية و
هبا سبعة عناصر معاجلة  ،طبقة املخرجات و هبا عنصر معاجلة واحد .
ب .تقدير معمارية شبكة املتعامل موبيليس وكالة سعيدة  :كما هو مبني يف اجلدول مت ترشيح  3شبكات خمتلفة
للتنبؤ ابشرتاكات األنرتنت لدى موبيليس وكالة سعيدة .
اجلدول رقم :10نتائج تقدير معمارية شبكة املتعامل موبيليس وكالة سعيدة
النموذج املقدر
MLP 1_1_1
MLP 1_4_1
MLP 1_7_1

Trainingerror
0,002222
0,001299
0,001312

Test-error

معيار AIC

0,0003519
0,0000121
0,0007000

-606,90
-1012,02
-1000,01

R-Squared

املصدر  :من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج Alyda NeuroIntelligennce

0,990
0,970
0,899

جملة البشائر االقتصادية (اجمللد السادس ،العدد ،2ديسمرب )2020

12

ابالعتماد على جمموعة من املعايري منها معيار  AICو تدنية األخطاء جند أن أفضل شبكة معمارية هي MLP
 1_4_1أي تتكون من ثالث طبقات  :طبقة املدخالت و هبا عنصر معاجلة واحد  ،الطبقة املخفية و هبا اربعة
عناصر معاجلة  ،طبقة املخرجات و هبا عنصر معاجلة واحد .
ت .تقدير معمارية شبكة املتعامل جيزي وكالة مغنية  :كما هو مبني يف اجلدول مت ترشيح  5شبكات خمتلفة
للتنبؤ ابشرتاكات األنرتنت لدى املتعامل جيزي وكالة مغنية .
اجلدول رقم :11نتائج تقدير معمارية شبكة املتعامل جيزي وكالة مغنية

النموذج املقدر

Trainingerror
0,00121212
0,00012111
0,00823445
0,00213450
0,00600120

Test-error

معيار AIC

R-Squared

0,000521
0,000111
0,000123
0,000229
0,000211

-120,09
-444,92
-310,00
-253,09
-309,99

0,999
0,999
0,987
0,898
0,990

MLP 1_2_1
MLP 1_5_1
MLP 1_7_1
MLP 1_8_1
 MLP1_9_1
املصدر  :من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج Alyda NeuroIntelligennce

ابالعتماد على جمموعة من املعايري منها معيار  AICو تدنية األخطاء جند أن أفضل شبكة معمارية هي MLP
 1_5_1أي تتكون من ثالث طبقات  :طبقة املدخالت و هبا عنصر معاجلة واحد  ،الطبقة املخفية و هبا مخسة
عناصر معاجلة  ،طبقة املخرجات و هبا عنصر معاجلة واحد .
ث .تقدير معمارية شبكة املتعامل جيزي وكالة سعيدة  :كما هو مبني يف اجلدول مت ترشيح  3شبكات خمتلفة
للتنبؤ ابشرتاكات األنرتنت لدى املتعامل جيزي وكالة مغنية.
اجلدول رقم :12نتائج تقدير معمارية شبكة املتعامل جيزي وكالة سعيدة

النموذج املقدر

Trainingerror

Test-error

معيار AIC

R-Squared

MLP 1_1_1
MLP 1_7_1
MLP 1_9_1

0,00180
0,00213
0,00711

0,000010
0,000312
0,000231

-1201,03
-1129,00
-999,37

0,999
0,999
0,999

املصدر  :من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج Alyda NeuroIntelligennce

ابالعتماد على جمموعة من املعايري منها معيار  AICو تدنية االخطاء جند أن أفضل شبكة معمارية هي
 MLP 1_1_1أي تتكون من ثالث طبقات  :طبقة املدخالت و هبا عنصر معاجلة واحد  ،الطبقة املخفية و
هبا عنص معاجلة واحد  ،طبقة املخرجات و هبا عنصر معاجلة واحد .
ج .تقدير معمارية شبكة املتعامل أوريدو وكالة مغنية  :كما هو مبني يف اجلدول مت ترشيح شبكتني للتنبؤ
ابشرتاكات األنرتنت لدى املتعامل أوريدو وكالة مغنية.
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اجلدول رقم :13نتائج تقدير معمارية شبكة املتعامل أوريدو وكالة مغنية
النموذج املقدر
MLP 1_2_1
MLP 1_9_1

Trainingerror
0,001298

Test-error

معيار AIC

R-Squared

0,000016

-1213,54

0,999

0,000120

0,000001

-1108,00

0,999

املصدر  :من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج Alyda NeuroIntelligennce

ابالعتماد على جمموعة من املعايري منها معيار  AICو تدنية األخطاء جند أن أفضل شبكة معمارية هي MLP
 1_9_1أي تتكون من ثالث طبقات  :طبقة املدخالت و هبا عنصر معاجلة واحد  ،الطبقة املخفية و هبا تسعة
عناصر معاجلة  ،طبقة املخرجات و هبا عنصر معاجلة واحد .

ح .تقدير معمارية شبكة املتعامل أوريدو وكالة سعيدة :كما هو مبني يف اجلدول مت ترشيح شبكتني للتنبؤ
ابشرتاكات األنرتنت لدى املتعامل أوريدو وكالة سعيدة .
اجلدول رقم :14نتائج تقدير معمارية شبكة املتعامل أوريدو وكالة سعيدة

النموذج املقدر

Trainingerror

Test-error

معيار AIC

R-Squared

MLP 1_1_1

0,000421

0,0001212

-901,76

0,999

MLP 1_3_1

0,000100

0,0001123

-1321,98

0,999

املصدر  :من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج Alyda NeuroIntelligennce

ابالعتماد على جمموعة من املعايري منها معيار  AICو تدنية األخطاء جند أن أفضل شبكة معمارية هي MLP
 1_3_1أي تتكون من ثالث طبقات  :طبقة املدخالت و هبا عنصر معاجلة واحد  ،الطبقة املخفية و هبا مخسة
عناصر معاجلة  ،طبقة املخرجات و هبا عنصر معاجلة واحد .
خ .تقدير معمارية شبكة املتعامل اتصاالت اجلزائر وكالة مغنية :
كما هو مبني يف اجلدول مت ترشيح  3شبكات خمتلفة للتنبؤ ابشرتاكات األنرتنت لدى املتعامل اتصاالت اجلزائر
وكالة مغنية .
اجلدول رقم :15نتائج تقدير معمارية شبكة املتعامل اتصاالت اجلزائر وكالة مغنية
النموذج املقدر

Trainingerror

Test-error

معيار AIC

R-Squared

MLP 1_3_1
MLP 1_5_1
MLP 1_7_1

0,001221
0,001123
0,001111

0,000454
0,000444
0,000512

-113,16
-134,76
-138,09

0,998
0,999
0,997

املصدر  :من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج Alyda NeuroIntelligennce
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ابالعتماد على جمموعة من املعايري منها معيار  AICو تدنية األخطاء جند أن أفضل شبكة معمارية هي MLP
 1_5_1أي تتكون من ثالث طبقات  :طبقة املدخالت و هبا عنصر معاجلة واحد  ،الطبقة املخفية و هبا مخسة
عناصر معاجلة  ،طبقة املخرجات و هبا عنصر معاجلة واحد .
د .تقدير معمارية شبكة املتعامل اتصاالت اجلزائر وكالة سعيدة  :كما هو مبني يف اجلدول مت ترشيح  4شبكات
خمتلفة للتنبؤ ابشرتاكات األنرتنت لدى املتعامل اتصاالت اجلزائر وكالة سعيدة .
اجلدول رقم :16نتائج تقدير معمارية شبكة املتعامل اتصاالت اجلزائر وكالة سعيدة

Trainingالنموذج املقدر
error
0,949
-257,54
0,0007880
0,003219 MLP 1_2_1
0,999
-341,90
0,0001212
0,002213 MLP 1_6_1
0,912
-333,98
0,0005410
0,007777 MLP 1_7_1
0,987
-120,02
0,0005666
0,003112 MLP 1_8_1
املصدر  :من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج Alyda NeuroIntelligennce
Test-error

معيار AIC

R-Squared

ابالعتماد على جمموعة من املعايري منها معيار  AICو تدنية األخطاء جند أن أفضل شبكة معمارية هي MLP
 1_6_1أي تتكون من ثالث طبقات  :طبقة املدخالت و هبا عنصر معاجلة واحد  ،الطبقة املخفية و هبا ستة
عناصر معاجلة  ،طبقة املخرجات و هبا عنصر معاجلة واحد .
 .4النتائج :
ابالعتماد على معايري املفاضلة بني النماذج الذكية املقدرة مت التوصل إىل أن الشبكات املثالية للتقدير هي كمايلي :
ابلنسبة للمتعامل جيزي وكالة مغنية هو منوذج ، MLP 1_5_1ابلنسبة للمتعامل جيزي وكالة سعيدة هو منوذج
 ،MLP1_1_1ابلنسبة للمتعامل موبيليس وكالة مغنية هو منوذج ، MLP 1_7_1ابلنسبة للمتعامل موبيليس
وكالة سعيدة هو منوذج ، MLP 1_4_1ابلنسبة للمتعامل أوريدو وكالة مغنية هو منوذج، MLP 1_9_1
ابلنسبة للمتعامل أوريدو وكالة سعيدة هو منوذج ، MLP 1_3_1ابلنسبة للمتعامل اتصاالت اجلزائر وكالة مغنية
هو منوذج ، MLP 1_3_1ابلنسبة للمتعامل اتصاالت اجلزائر وكالة سعيدة هو منوذجMLP 1_6_1
 .5مرحلة التنبؤ ابستخدام مناذج الشبكات املثالية  MLPاليت مت بناءها :
يف هذه املرحلة من البحث سوف يتم التنبؤ ابشرتاكات األنرتنت لدى وكاالت املعاملني يف السوق اجلزائرية حمل
الدراسة و ابستعمال الشبكات اليت مت بنائها لكل وكالة  ،و ذلك للفرتة املمتدة من جانفي  2017إىل غاية
ديسمرب  . 2017و اجلدول التايل ينب نتائج التنبؤ:
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اجلدول رقم  :17نتائج التنبؤ ابستخدام مناذج الشبكات املثالية  MLPاليت مت بناءها:
االشهر

AIATM

AIATS

AIMM

AIMS

AIDM

AIDS

AIOM

AIOS

جانفي 2017

500,56

701,56

389,89

421,56

302,87

401,18

389,73

499,22

فيفري2017

531,56

712,86

433,33

489,71

400,56

444,90

399,49

517,52

مارس 2017

537,09

753,98

459,10

499,99

452,98

465,12

434,91

555,79

أفريل2017

540,67

782,09

500,66

511,45

498,09

500,92

480,01

570,12

ماي2017

542,98

799,12

545,07

560,90

521,48

571,77

513,16

603,33

جوان 2017

556,90

800,66

580,80

577,71

589,67

590,00

532,59

621,75

جويلية 2017

570,88

823,16

596,99

593,33

617,88

611,98

627,91

671,00

أوت2017

601,16

831,11

609,12

630,99

695,91

643,34

677,06

698,11

سبتمرب 2017

622,32

846,14

623,90

642,67

711,39

667,67

752,61

707,64

أكتوبر2017

630,00

857,90

643,98

672,22

741,19

712,09

782,72

745,54

نوفمرب 2017

647,69

878,00

670,11

701,01

769,01

768,98

802,50

788,99

ديسمرب2017

681,11

881,67

689,89

732,99

799,81

792,17

839,14

827,32

املصدر  :من إعداد الباحث ابالعتماد على برانمج Alyda NeuroIntelligennce

من خالل نتائج التنبؤ اليت تظهر يف اجلدول و على حسب معطيات املراكز اليت مت التجريب عليها يبدو أن هذه
النتائج قريبة نوعا ما من واقع الطلب على منتجاهتا اخلدمية املتمثلة يف األنرتنت و ابلتايل هنالك أساس علمي
الستعمال مثل هذه النماذج يف التسيري و االدارة .

اخلامتة :

يعد الذكاء و الفطنة الضمانة لالرتقاء اىل منصة التقدم و النجاح اعتمادا على قرارات اسرتاتيجية انجعة  .و قد
اجتهدت منظمات االعمال إىل تسخري احلاسوب و االنرتنت و عموما الشبكة العنكبوتية لصاحل بلوغ أداء األعمال
و ابلتايل فقد أصبح جمال دكاء االعمال املظلة اليت تضم االدوات و املعمارايت و قواعد البياانت و خمازهنا و إدارة
االداء و منهجيات التنقيب و االستالم و اخلزن  ,و يعمد نشاط ذكاء االعمال اليوم اىل استخدام و توظيف
القدرات احلاسوبية العالية و الشبكة العاملية للنهوض أبعمال املنظمات يف وقت أصبحت بيئة االعمال أكثر تعقيدا
و دات طبيعة متغرية و متطورة ابستمرار  .كما تتطلب هده القرارات املنوه عنها كما من البياانت و املعلومات.
واب لتايل تعد تقنيات الشبكات العصبية و النظم اخلبرية من االساليب احلديثة نسبيا يف عملية التنبؤ من أجل التسيري
الفعال و اختاذ القرارات  .و كنقاط أخرية هلذا البحث يكن القول :
 oاستعمال الشبكات العصبية جد مهم يف الوصول إىل نتائج قريبة من الواقع .
 oالنظم اخلبرية تزيد يف فعالية اختاذ القرارات بدال من كفاءهتا من خالل مجع البياانت و مناذج التحليل املعقدة.
 oهناك فعالية لطرق الشبكات العصبية للسالسل الزمنية يف التنبؤ على مناذج السالسل الزمنية العادية ألن جل
السالسل الزمنية حتتوي على العشوائية.
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