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 مقدمه:

در ایي لسوت چٌذ ضیَُ ّوَارساسی  آًْا تىار هی رٍد. ّوَار وزدى دادُ ّا تِ هٌظَر واّص ًَساى هَخَد در

تِ تزرسی رٍش . در هطالة تیاى ضذُ در پاییي هاًٌذ هیاًگیي هتحزن سادُ ٍ ّوَارساسی ًوایی ٍخَد دارد

 هیاًگیي هتحزن سادُ هی پزداسین.

 

 میانگین متحرک ساده

تا هتَسط گیزی اس هطاّذات هتَالی در ّز لحظِ،  رٍشایي ّوَار ساسی است.   هتحزن یه ضیَُ هیاًگیي

ّای . هیاًگیي اختالل در هطاّذات را واّص هی دّذ یا  noiseایي هعٌی وِ دادُ ّا را ّوَار هی وٌذ. تِ 

( پٌْاى هاًذُ noise) الگَی دادُ ای سهاًی وِ سیگٌال اساسی تِ ٍسیلِ سزٍ غذا هتحزن تزای خست خَی

 است، هفیذًذ.

هتغیز ّای تػادفی غیزّوثستِ تا هیاًگیي غفز ٍ ٍاریاًس   {  }وِ         یه فزآیٌذ ثاتت تِ ضىلدر 

  
پاراهتز ًاهعلَم است وِ یه  bهطاّذُ اخیز است.  nهیاًگیي هتحزن هعادل تدشیِ ٍ تحلیل  ذ.هی تاضٌ  

اس اّویت یىساًی تزخَردار تاضٌذ، در ایي غَرت هیاًگیي  bٍرد هطاّذات در تزآتایذ تزآٍرد ضَد. اگز تواهی 

 خَاّذ تَد. bًوًَِ ای سزی تزآٍرد هٌاسثی تزای 

 ̂  
 

 
∑  

 

   

 

 تِ ضىل سیز تعزیف هی ضَد:(  دٍرُ ای  n) دٍرُ ای  nحزن سادُ هتاًگیي یه

    
                     

 
 

 هی تَاى ًَضت:ّوچٌیي 
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n  ٌِر وِ ّواًطَ وِ اس آًْا هیاًگیي گزفتِ هی ضَد.هطاّذات گذضتِ تعذاد داهٌِ هیاًگیي هتحزن است. داه

ّز دٍرُ لذیوی تزیي هطاّذُ حذف ضذُ ٍ هطاّذُ اخیز است. در   nدر ٍالع هیاًگیي   هالحظِ هی ضَد 

 خذیذتزیي اضافِ هی ضَد.

عٌَاى هثال چٌاًچِ اس هیاًگیي هتحزن سِ همذاری استفادُ وٌین دًثالِ هطاّذات ٍالعی تا دًثالِ سیز تِ 

 خایگشیي خَاّذ ضذ.

        

 
 , 
        

 
 , 
        

 
  
        

 
    

 دست خَاٌّذ رفت.اس  در عَؼ تزخی اس هطاّذاتخذیذ ًَساى ووتزی خَاّذ داضت. اها سزی 

 خَاّذ تَد. ̂  t+q (t) =    تػَرت t+q، پیص تیٌی تزای دٍرُ ی آیٌذُ tاًتْای دٍرُ  رد

  تشري تاعث هی ضَد وِ هیاًگیي رٍش هیاًگیي هتحزن سادُ تستگی تِ داهٌِ آى دارد. داهٌِ خَاظ

تِ وٌذی ٍاوٌص ًطاى دٌّذ ٍ داهٌِ وَچه ًتیدِ هعىَس هی  bر تزاتز تغییزات در پاراهتز هتحزن د

 دّذ.

هٌتمل ضَد، هیاًگیي      تاضذ ٍ ًاگْاى تِ ارسش خذیذ      فزایٌذ سزی ّای سهاًی دارای ارسش اگز 

 ساسگار تاضٌذ. b وٌذ وِ تا همذار خذیذ  ٍلت السم را خَاّذ داضت تا پیص تیٌی ّایی تَلیذ ی،دٍرُ ا nهتحزن 

 تػَرت    ٍاریاًس ،تاضٌذ خطاّای تػادفی هتغیزّای هستملاگز 
  
 

 
 ّای nًتیدِ تزای هی تاضذ. در   

 ًسثتا تشري خَاّذ تَد.  َچه، ٍاریاًسو

را دلیك تز  b ٌین تا تتَاى همذار تشري استفادُ و nسهاًی وِ فزآیٌذ ٍالعا ثاتت است توایل دارین اس تٌاتزایي 

    ّای وَچه استفادُ وٌین تِ ًحَی وِ  nتخویي سد ٍ هَلعی وِ فزآیٌذ در حال تغییز است توایل دارین اس 

ًیش               یه فزآیٌذ دارای رًٍذ خطی تِ غَرت دٌّذُ تاضذ. در خَاب  bدر هماتل تغییزات 

ایي حالت اس هیاًگیي هتحزن استفادُ وزد. در  هی تَاى اس رٍش هیاًگیي ّای هتحزن تزای ّوَار وزدى دادُ ّا

 دٍگاًِ استفادُ هی ضَد.
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ّای هیاًگیي هتحزن وِ تاوٌَى تزرسی وزدُ این در ردُ ّوَار وٌٌذُ ّای دادُ ّای خطی یا فیلتزّای رٍش 

اظ سهاى ًشدیه حلرا تا یه هیاًگیي ) احتواال ٍسًی ( اس ًماطی وِ اس     ،آًْا در هطاّذُخطی لزار دارًذ. یعٌی 

 آى ّستٌذ خایگشیي هی وٌٌذ.

 هثالی تیاى ضذُ است. Minitabتیاى چگًَگی اًدام فزایٌذ در ًزم افشار اداهِ تزای در 

 مثال:

است. هتغیز  Trade , Food  ٍMetalل سِ هتغیز هفایل ضاایي را در ًظز تگیزیذ.  EMPLOY.MTWایل ف

Trade .هطاّذُ ی رًٍذ ّز یه اس هتغیزّای ًوَدار سزی سهاًی ّز تزای  دارای رًٍذ ٍ عاهل فػلی هی تاضذ

 وذام را رسن هی وٌین.

Graph > Time Series Plots > Simple > ok > توام هتغیزّا را تِ وادر رٍتزٍ هٌتمل وٌیذ.  > ok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 foodسزی سهاًی تاتع 
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 metals سزی سهاًیتاتع 

 

 هتغیز دارای عاهل فػلی ٍاضحی هی تاضذ. اها  Foodهتغیز اال هطاّذُ هی ضَد طَر وِ در ًوَدار ّای تّواى 

Metals لی هطخػی هی تاضذ.فالذ رًٍذ یا الگَی فػ 

ّای وَتاُ هذت در غَرتی وِ دادُ ّا فالذ رًٍذ یا هیاًگیي هتحزن تزای تَلیذ پیص تیٌی  ٍشطَر ولی اس رتِ 

 اس ایي رٍش تزای پیص تیٌی ّای وَتاُ هذتي هی تَاى ایتٌاتز الگَی فػلی هطخػی تاضٌذ استفادُ هی ضَد.

 استفادُ وزد. Metalsسزی 

اس  شتزای اخزای ایي رٍ Minitab   در

 Movingگشیٌِ  Time Series هٌَی 

Average .را اًتخاب هی وٌین 

.ًواییذ را طی سیزهسیز   

Stat >  Time Series > Moving 

Average 

تاس هی  رٍتزٍ اًتخاب ایي گشیٌِ پٌدزُتا 

  ضَد

متغیر مورد نظرنام  میانگین متحرک طول یا دامنه    

پیش بینی های کوتاه مدتتولید   

میانگین مقادیر انتقال  

در مرکس رنج متحرک  
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 پزداسین. دزُ را هیّز یه اس گشیٌِ ّای لزار دادُ ضذُ در ایي پٌتِ ضزح اداهِ در 

  Variableسینه گ

 هی تاضذ، ٍارد وزد. Metals ي گشیٌِ تایذ ًام هتغیز هَرد ًظز را وِ در ایٌدا هتغیز در وادر هماتل ای

 MA Length ینه گس

سهاًی غیز فػلی هعوَال اس یه سزی ایي لسوت تایذ داهٌِ یا طَل هیاًگیي هتحزن را هطخع وزد. تزای در 

 در ًظز هی گیزین. 3در ایي هثال طَل هیاًگیي هتحزن را تاُ استفادُ هی ضَد. ها یه هیاًگیي هتحزن وَ

در تیطتزی را اس هطاّذات حذف وٌذ. اها  Noise یاًگیي هتحزن طَالًی تز ) تا داهٌِ تشرگتز ( لادر است هیه 

 عَؼ حساسیت آى ًسثت تِ تغییزات سزی ووتز خَاّذ تَد.

 هَرد سزی ّای فػلی هعوَال طَل هیاًگیي هتحزن را تزاتز تا طَل یه دٍرُ سالیاًِ در ًظز هی گیزًذ.در 

 Center The Moving Averagesگسینه 

فزؼ ایي همادیز در اًتْای رًح ص حالت پیهمادیز هیاًگیي هتحزن را در هزوش رًح لزار هی دّذ. در  گشیٌِ يای

 لزار هی گیزًذ.

تاضذ، اٍلیي همذار هحاسثِ ضذُ در دٍرُ ی دٍم لزار هی گیزد  3داهٌِ هیاًگیي هتحزن یه عذد فزد هاًٌذ اگز 

 خَاّذ تَد. Missing ار اٍلیي ٍ آخزیي دٍرُ ایي حالت همذخز. در ٍ دٍهیي همذار در دٍرُ سَم ٍ الی آ

یاًگیي هتحزن اٍلیي چْار همذار را هحاسثِ ه Minitab تاضذ، 4داهٌِ هیاًگیي هتحزن یه عذد سٍج هاًٌذ اگز 

 MA2حاسثِ وزدُ ٍ آى را  هیاًگیي هتحزن تزای دٍهیي چْار همذار را ههی ًاهذ. سپس  MA1وزدُ ٍ آى را 

هیاًگیي گزفتِ ٍ آى را در دٍرُ ی سَم لزار هی دّذ ٍ ّویي  MA1  ٍ MA2  م اسسَدر ستَى ذ. حال ٌهی ًاه

دٍ دٍرُ ٍ آخزیي  يتزای اٍلیایي حالت همذار هیاًگیي هتحزن رٍال را تزای سایز هطاّذات اداهِ هی دّذ. در 

 خَاّذ تَد. Missingدٍ دٍرُ 
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 Generate Forecasts گسینه 

ی ّای وَتاُ هذت اس رٍش ّای ّوَار ساسی هاًٌذ هیاًگیي هتحزن استفادُ هی تزای تَلیذ پیص تیٌهعوَال 

 ضَد.

ایي ُ آیٌذُ پیص تیٌی ًوایین. تٌاتزها 6 یها تا هارن دار وزدى ایي گشیٌِ هیخَاّین همذار سزی را تزاایٌدا در 

  Sessionتىویل پٌدزُ فَق در پٌدزُ تا   را ٍارد هی وٌین. 6عذد   Number Of Forecastsدر وادر هماتل 

 تِ غَرت سیز خَاّذ تَد.

 

 

 

درغذ تزای ایي پیص  55هاُ آیٌذُ ٍ حذٍد اطویٌاى  6طَر وِ هالحظِ هی ضَد همادیز پیص تیٌی تزای ّواى 

 ٍ در ًوَدار هزتَطِ دادُ ضذُ است. Sessionتیٌی ّا در پٌدزُ 
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