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مقدمه:
یک سشی صهاًی هجوَػِ هطاّذاتی است کِ تش حسة صهاى هشتة ضذُ اًذ .دس ٍاقغ سشی صهاًی دادُ ّایی است کِ اص
هطاّذات یک پذیذُ دس طَل صهاى تذست آهذُ است .سشی ّای صهاًی دس سضتِ ّای هختلف اص جولِ آهاس ،هٌْذسی،
اقتصاد ،هذیشیتَّ ،اضٌاسی ،تاصاسیاتی ٍ  ...کاستشدّای ٍسیؼی داسد .تِ طَس خالصِ هی تَاى دٍ ّذف تشای تجضیِ ٍ
تحلیل سشی ّای صهاًی دس ًظش گشفت.
 .1کطف ٍ ضٌاسایی هذل احتوالی هَلذ دادُ ّا
 .2پیص تیٌی هقادیش آیٌذُ سشی.
دس اداهِ سٍش سسن ًوَداس ّای سشی صهاًی دس ًشم افضاس  Minitabآهَصش دادُ ضذُ است.
رسم و ویرایش نمودار در Minitab
تشای سسن ًوَداس یک سشی صهاًی الصم است اتتذا دادُ ّا سا دس یکی اص ستَى ّای هیٌی تة ٍاسد کشدُ ٍ آًْا سا دخیشُ
ًوایین .دس ایي هتي ها اص دادُ ّای پیص فشض کِ دس ًشم افضاس رخیشُ ضذُ است استفادُ هی کٌین .هشاحل اًجام ضذُ
تشای توام دادُ ّای یکساى است.
تشای فشاخَاًی دادُ ّای رخیشُ ضذُ دس ًشم افضاس هسیش صیش سا طی ًواییذ.
 Open Worksheet --- )C --- Program Files (*--- Minitab --- Minitab16 --یا File --- Open ProjectEnglish --- Sample Data --- ABCSALES.MTW** --- Open

* آدسسی کِ دادُ ًشم افضاس سا دس آى ًصة ضذُ است.

** دس ایٌجا هحاسثات تا ایي دادُ ّای اًجا هی ضَد ٍ هشاحل تشای توام دادُ ّا یکساى است.
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تشای سسن ًوَداس سشی صهاًی تشای هتغیش  Salesاص هٌَی  statیا  Graphهشاحل صیش سا طی هی کٌین.
 Graph --- Time Series Plotیا Stat --- Time Series --- Time Series Plot

تا طی کشدى ّش یک اص هسیشّای صیش پٌجشُ ی تِ ضکل سٍتِ سٍ
تاص هی ضَد .دس ایي پٌجشُ چْاس فشم تشای ًوایص ًوَداس قشاس
دادُ ضذُ است .کِ هؼوَال حالت  Simpleتشای ًوَداس سشی
صهاًی اًتخاب هی ضَد.

روش Simple
ایي سٍش ًوایص دادُ ّا تِ صَست سادُ است.
پس اص اًتخاب پٌجشُ ی  Ok ٍ Simpleکشدى
پٌجشُ ی تِ ضکل سٍ تِ سٍ تاص هی ضَد .دس ایٌجا
ها هی خَاّین ًوَداس سشی صهاًی دادُ ّای هشتَط
تِ  Salesسا سسن کٌین .ػثاست

هتغیش ّای ًوًَِ

 Salesدس

هستطیل سوت چپ سا کلیک کشدُ ،دکوِ ی
 Selectتضًیذ .ػثاست  Salesتِ هستطیل سوت
ساست هٌتقل هی ضَد .دس پایاى دکوِ ی  Okسا
تضًیذً .وَداس صیش سسن هی ضَدً .وَداس سسن ضذُ دس ایي حال ًوَداس هقادیش فشٍش دس تشاتش صهاى است .ایي ًوَداس فقط
یک سًٍذ سٍ تِ تاال سا ًطاى هی دّذ ٍ اطالػات دیگش اص جولِ چگًَگی ػولکشد ضشکت ّای تثلیغاتی آلفا ٍ اهگا سا تشسسی
ًوی کٌذ.
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روش With Groups
تا اًتخاب ایي گضیٌِ ػالٍُ تش ًوایص سًٍذ کلی هطاّذات دادُ ّای هَسد ًظش هی تَاى ٍضؼیت دادُ ّا سا دس گشٍُ ّای
هختلف تِ صَست تفکیکی هطاّذُ کشد .تشای دسک تْتش هثال صیش سا هطالؼِ کٌیذ.
مثال :دس فایل فشاخَاًی ضذُ دس قسوت تاال ضشکت هَسد ًظش تثلیغات خَد سا دس سال  2222تِ ضشکت تثلیغاتی آلفا ٍ
دس سال  2221تِ ضشکت اهگا ٍاگز اس کشدُ است .تشای تشسسی فشٍش ضشکت دس دٍ سال گزضتِ تصوین گشفتِ ضذُ
ًوَداس دادُ ّا سسن ضَد .تؼذ اص اًتخاب پٌجشُ  Ok ٍ With Groupsکشدى پٌجشُ ی صیش تاص هی ضَد .هیضاى فشٍش تِ
صَستی کِ دس حالت قثل تیاى ضذ تِ هستطیل  ٍ Seriesستَى هشتَط تِ ضشکت تثلیغاتی تِ هستطیل Categorical

) Variables For Grouping(1-3هٌتقل هی کٌین ٍ .پس اص  Okکشد پٌجشُ ی ًوَداسی پاییي ظاّشی هی ضَد.

دس ایي حال ًوَداس تا دٍ سًگ هتفاٍت تشای دٍ ضشکت ًوایص دادُ ضذُ است .کِ فشم ًوایص اهکاى هقایسِ ی
تْتشی سا فشاّن هی کٌذ.
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روش Multiple
دس ایي فشم ًوایص هی تَاى چٌذیي ًوَداس سا دس یک ًوَداس سسن کشد ٍ ًوَداسّا سا تش سٍی یکذیگش قشاس داد .ایي ضکل
ًوایص اهکاى هقایسِ ی تْتشی سا تشای کاستشاى فشاّن هی کٌذ .تشای دسک تْتش هثال صیش سا هطالؼِ ًواییذ.
مثال :تشای ایي هثال فایل دادُ ّای  shareprice.mtwاًتخاب هی ضَد .دادُ ّا هشتَط تِ ػولکشد هاّاًِ ی دٍ ضشکت
 xyz ٍ absاست .سْاهذاسی اص ّش دٍ ضشکت سْن خشیذاسی کشدُ ٍ قصذ داسد ػولکشد هاّاًِ ی دٍ ضشکت سا تشای یک
سال گزضتِ تشسسی کٌذ .تشای ایي کاس تْتشیي ضکل ًوایص قشاس دادى دٍ ًوَداس تش سٍی یکذیگش است تا تتَاى هقایسِ ی
تْتش ٍ آساى تشی اًجام داد.
پس اص اًتخاب پٌجشُ ی  ٍ Multipleصدى دکوِ ی ّ okش دٍ ضشکت  xyz ٍ abcسا تِ هستطیل  Seriesهٌتقل هی
کٌین .سپس کلیذ  Time/Scaleسا صدُ دس پٌجشُ جذیذ تاص ضذُ دس قسوت  Calenderگضیٌِ ی هشتَط تِ هاُ ٍ سال سا
اًتخاب هی کٌین .دس ایي جا تایذ دس هستطیل پاییي ػذد هشتَط تِ هاُ هَسد ًظش ٍ سال سا ٍاسد کٌین کِ دس ایٌجا تِ
صَست پیص فشض هاُ  ٍ 4سال  2215دس ًظش گشفتِ ضذُ است .دس اًتْا  okپٌجشُ ی –time Series Plot

 ٍ Time/Scaleپٌجشُ ی  Time Series Plot- Muultipleسا تضًیذً .وَداسی تِ ضکل صیش ًوایص دادُ هی ضَد.
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ّواى طَس کِ دس ًوَداس هطاّذُ هی ضَد ًوَداس اص هاُ
چْاسم دس سال  2215ضشٍع ضذُ استً ٍ .وَداس تشای
 32سٍص ًوایص دادُ ضذُ است .دٍ ضشکت تا دٍ صًگ
هتفاٍت ٍ تش سٍی ّن ًوایص دادُ ضذُ کِ اهکاى هقایسِ
ی تْتشی سا فشاّن هی کٌذ.

روش Multiple With Groups
ایي سٍش تشکیثی اص دٍ سٍش قثلی است .تشای ًوایص چٌذیي ًوَداس سشی صهاًی دس یک ًوَداس ٍ تِ صَست گشٍُ تٌذی
ضذُ کاستشد داسد .تِ هثال صیش تَجِ کٌیذ.
مثالً :وًَِ دادُ ّای  energycost.mtwفشاخَاًی ضذُ است .دادُ ّای فشاخَاًی ضذُ هشتَط تِ سٍش تَلیذ ًَػی
پالستیک اص دٍ فشآیٌذ هتفاٍت استّ .ش یک اص دٍ فشایٌذ تَلیذ سا هی تَاى اص دٍ هٌثغ تغزیِ  A,Bتاهیي کشد .تا تَجِ تِ
اّویت ّضیٌِ ی استفادُ اص هٌاتغ هختلف اًشطی تشای ایي ضشکت هی خَاّین ّضیٌِ ّای استفادُ اص ّش یک اص ایي هٌاتغ
اًشطی سا تشسسی کٌین .تشای ایي هٌظَس دس ًیوِ ی اٍل هاُ اص هٌثغ اًشطی  ٍ Aدس ًیوِ ی دٍم هاُ اص هٌثغ اًشطی B

استفادُ ضذُ است.
تشای سسن ًوَداس پٌجشُ ی  Multiple With Groupsاص صیش هٌَی ( Time Series Plotدس تاال تیاى ضذُ تَد) اًتخاب
هی ضَد.
 Process1,2سا تِ پٌجشُ ی Series

ٍ  Energy Sourceسا تِ پٌجشُ ی
 Categoricalهٌتقل کشدُ دکوِ ی
Time/Scaleسا تضًیذ.
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دس ایي پٌجشُ دس قسوت  Calenderحالت سٍص ٍ
هاُ سا اًتخاب کٌیذ ٍ دس هستطیل هشتَط تِ سٍص
ػذد  ٍ 1هاُ هشتَط سا  3هی ًَیسین .چشا کِ
هطاّذات دس ایي حالت تش فشض دس هاُ سَم اص
سال سخ دادُ است.

پس اص صدى دکوِ ی  okدس دٍ پٌجشُ ی تاصً ،وَداس صیش ًوایص دادُ هی ضَدّ .واًطَس کِ اص ًوایص هطخص است
ّضیٌِ ّای اًشطی تشای فشایٌذ اٍل دس کل تیطتش اص ّضیٌِ ّا دس فشایٌذ دٍم است ٍ .دس صَست استفادُ اص هٌثغ اًشطی ًَع
ّ Bضیٌِ ّای ّش دٍ فشایٌذ کاّص هی یاتذ .تٌاتشایي استفادُ اص فشایٌذ  ٍ 2هٌثغ اًشطی ّ Bضیٌِ ّای کوتشی سا
دستشخَاّذ داضت .یؼٌی ًوَداس آتی سًگ ٍ تیطتشیي ّضیٌِ هشتَط تِ فشایٌذ  ٍ 1هٌثغ اًشطی  Aاست یؼٌی ًوَداس هطکی
سًگ  .ایي ضکل ًوَداس قذست تحلیل ٍ تصوین گیشی تشای تصوین گیشاى هجوَػِ ساحت تش ٍ آساى تش هی ضَد.
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