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برازش مىحىی ريوذ در Minitab
تشای تجضیِ ٍ تحلیل یک سشی صهاًی داسای سًٍذ دس  Minitabاص هٌَی  Statگضیٌِ ی  ٍ Time Seriesسپس
گضیٌِ ی  Trend Analysisسا اًتخاب هی کٌین تا پٌجشُ ای تِ ضکل صیش تاص ضَد.
اص  Trend Analysisتشای تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّایی کِ داسای یک سًٍذ ثاتت ّستٌذ ٍ فاقذ الگَی فصلی ًیض
هی تاضٌذ ،استفادُ هی ضَد.

دس پٌجشُ ظاّش ضذُ دس قسوت  Model Typeچْاس هٌحٌی سًٍذ جْت تشاصش تِ دادُ ّا دیذُ هی ضَد .تشای
توام ایي هٌحٌی ّا ،تاتغ تشاصًذُ ضذُ یک اًذاصُ گیشی اص سًٍذ سا فشاّن هی ًوایذ ٍ تاقیواًذُ ّا کِ تفاٍت تیي
هطاّذات ٍاقؼی ٍ هقادیش هتٌاظش هٌحٌی تشاصًذُ ضذُ هی تاضٌذ ،تشآٍسدی اص ًَساًات هَضؼی سا ًطاى هی دّذ.

Model type
دس ایي قسوت هی تَاى یکی اص چْاس هذل صیش سا تِ دادُ ّا تشاصش داد.
Linear -1
ایي گضیٌِ یک هذل سًٍذ خطی تِ ضکل

سا تِ دادُ ّا تشاصش هی دّذ.
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Quadratic -2
ایي گضیٌِ یک هذل دسجِ دٍم تِ ضکل
آى

سا تِ دادُ ّا تشاصش هی دّذ کِ دس

هتَسط تغییش دس ّش دٍسُ سا ًطاى هیذّذ.
Exponential growth -3
سا تِ دادُ ّا تشاصش هی دّذ.

ایي گضیٌِ یک هٌحٌی ًوائی تِ ضکل
S-curve(pearl-reed logistic) -4

سا تِ دادُ ّا تشاصش هی دّذ .ایي هٌحٌی ٍقتی هٌاسة

ایي گضیٌِ یک هٌحٌی  Sتِ هؼادلِ
است کِ ًوَداس دادُ ّا تِ ضکل  Sتاضذ.

قثل اص اًتخاب ایي هذل اتتذا تایذ دادُ ّای گوطذُ سا اص هجوَػِ دادُ ّا حزف کشد .اگش یکی اص سِ هذل دیگش
سا اًتخاب کٌین  Minitabتِ طَس خَدکاس دادُ ّای گوطذُ سا دس ًظش ًخَاّذ گشفت.
دس اداهِ تشای دسک هْن هَضَع چٌذ هسایل تیاى ضذُ است.

مثال:
دادُ ّای هشتَط تِ ٍصى گَسالِ ّا دس دُ ّفتِ هتَالی دس جذٍل صیش آهذُ است .هی خَاّین یک خط سًٍذ
هٌاسة سا تِ دادُ ّا تشاصش دّین ٍ هتَسط ًشخ سضذ دس ّفتِ سا هحاسثِ کٌین ٍ ّوچٌیي ٍصى گَسالِ ّا سا
تشای ّفتِ یاصدّن ٍ دٍاصدّن پیص تیٌی کٌین.
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اتتذا دادُ ّا سا ٍاسد ً Minitabوَدُ ٍ سپس ًوَداس سشی صهاًی سا تشای ایي دادُ ّا سسن هی کٌین .دس اتتذا یک
ًوَداس سشی صهاًی تشای دادُ ّای تیاى ضذُ سسن هی کٌین.
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ومایش دادٌ َا در ورم افسار

هسیش صیش سا طی ًواییذ.
Graph > time series plot > simple > ok

دس پٌجشُ جذیذ( time series plot -

 )simpleهتغیش ٍصى سا تِ هستطیل
سٍتشٍ هٌتقل کٌیذ ٍ دکوِ ی  okسا
تضًیذ.
ًوَداس سٍتشٍ ظاّش هی ضَد.

ایي ًوَداس تِ صشاحت یک هذل سًٍذ خطی سا پیطٌْاد هی کٌذ .تٌاتشایي تا تاص کشدى پٌجشُ ٍ Trend Analysis
تا اًتخاب گضیٌِ  Linearیک هذل سًٍذ خطی سا تِ دادُ ّا تشاصش هی دّین.
هسیش صیش سا طی ًواییذ.
Stat < Time Series < Trend Analysis
تشای اًجام ایي کاس ًام هتغیش هَسد ًظش (ًام ستًَی کِ دادُ ّا سا دس آى رخیشُ کشدُ این) سا تِ کادس Variable

هٌتقل هی کٌین ٍ سپس اص قسوت  Model Typeگضیٌِ  Linearسا اًتخاب هی کٌینّ .وچٌیي تشای تَلیذ
پیص تیٌی ّای دٍ دٍسُ تؼذ ،تا اًتخاب گضیٌِ  Generate Forecastsدس کادس هقاتل Number Of

 Forecastsػذد  2سا ٍاسد هی کٌین.
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وام متغیر مًرد وظر
وًع مذل اوتخابی برای دادٌ

اوتخاب پیش بیىی برای دي ديرٌ بعذ

تا فطشدى دکوِ  Okخشٍجی دس پٌجشُ ً ٍ sessionوَداس هشتَطِ تصَست صیش ًوایص دادُ هی ضَد.
ومًدار ريوذ دادٌ ی يزن

خريجی در پىجرٌ session

معادلٍ ی خط ريوذ

ورخ متًسط رشذ

ّواًطَس کِ هالحظِ هی ضَد هؼادلِ خط سًٍذ تطکل

هی تاضذ .تٌاتشایي ٍصى گَسالِ

ّا تا تَجِ تِ خط کوتشیي هشتؼات تؼذ اص ّ ...ٍ3ٍ2ٍ1فتِ تِ تشتیة ػثاست است اص… A+B ,A+2B ,A+3B ,

دس ًتیجِ ًشخ هتَسط سضذ تشاتش ٍ 6.16احذ هی تاضذ.
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مثال:
فایل  EMPLOY.MTWسا تاص هی کٌین .ایي فایل ضاهل دادُ ّای هشتَط تِ اضتغال دس تخص تاصسگاًی
( )trade businessتشای  66هاُ هی تاضذ .هی خَاّین یک هٌحٌی سًٍذ هٌاسة سا تِ ایي دادُ ّا تشاصش دّین ٍ
سپس هیضاى اضتغالی صایی دس ایي تخص سا تشای  12هاُ آیٌذُ پیص تیٌی کٌین.
تِ ّواى سٍش گفتِ ضذُ دس هثال قثل ًوَداس دادُ ّا سا سسن هی کٌین.

ایي ًوَداس یک هٌحٌی دسجِ دٍم سا پیطٌْاد هی کٌذ.
تشای تشاصش یک هٌحٌی دسجِ دٍم تِ ایي دادُ ّا هاًٌذ هثال قثل پٌجشُ  Trend Analysisسا تاص کشدُ ٍ سپس
هتغیش Tradeسا تِ کادس  Variableهٌتقل هیکٌین .دس قسوت ً Model Typeیض گضیٌِ  Quadraticسا اًتخاب
هی کٌین.
تشای تَلیذ پیص تیٌی ّای  12هاُ آیٌذُ تا اًتخاب گضیٌِ  generate forecastsدس کادس هقاتل number of

 forecastsػذد  12سا ٍاسد هی کٌین.
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وام متغیر مًرد وظر

وًع مذل اوتخابی برای دادٌ
اوتخاب پیش بیىی برای ديازدٌ ماٌ بعذ

تا فطشدى دکوِ ً okوَداس هشتَطِ ٍ خشٍجی دس پٌجشُ session

خريجی در پىجرٌ session

تصَست صیش خَاّذ تَد:

معادلٍ ی خط ريوذ
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تَجِ:
چٌاًچِ ًتَاًستین تطخیص دّین کِ کذام یک اص هذل ّای سًٍذ تشاصش هٌاسثی سا فشاّن هی آٍسد ،تْتش است
ّش چْاس هذل سا اهتحاى کٌین ٍ سپس تا تَجِ تِ هؼیاسّای دقت ،هذل هٌاسة سا اًتخاب کٌین .کوتش تَدى
هقادیش هشتَطِ تِ ایي هؼیاسّای حاکی اص تْتش تَدى هذل اًتخاب ضذُ هی تاضذ.

مىبغ :
-

تجضیِ ٍ تحلیل سشی ّای صهاًی تا ًشم افضاس  ،MINITAB14هصطفی خشهی -دکتش اتَالقاسن تضسگ ًیا،
اًتطاسات سخي گستش1336،
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