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 مقدمه:

ّوَار کزدى دادُ ّا تِ هٌظَر کاّص ًَساى هَجَد در آًْا تکار هی رٍد. در ایي قسوت چٌذ ضیَُ ّوَارساسی 

هاًٌذ هیاًگیي هتحزک سادُ ٍ ّوَارساسی ًوایی ٍجَد دارد. در هطالة تیاى ضذُ در پاییي تِ تزرسی رٍش 

 هی پزداسین. ّوَارساسی ًوائی

 هموارسازی نمائی

ًوائی احتواال گستزدُ تزیي کارتزد را در هیاى رٍش ّای هختلف پیص تیٌی جْت سزی ّای سهاًی پیص تیٌی 

 گسستِ دارد کِ آیٌذُ فَری ٍ ًشدیک را پیص تیٌی هی کٌٌذ.

است. چٌذ جولِ تزای تخویي ضزایة در یک هذل سزی سهاًی چٌذ جولِ ای  کارا ّوَارساسی ًوائی تکٌیکی

سزی ّای تسیاری ٍجَد ای پیص تیٌی هقادیز آیٌذُ سزی تِ کار تزد. تا ٍجَد ایي اى تزای تزاسش ضذُ را هی تَ

هاًٌذ یک سزی سهاًی تا  دارًذ کِ ًوی تَاًٌذ تَسیلِ یک هذل چٌذ جولِ ای تِ طَر هٌاسة هذل تٌذی ضًَذ.

رٍش ٍیٌتزس تغییزات سیکلی یا فصلی. الثتِ تزای ّوَار ساسی سزی ّای سهاًی فصلی دارای رًٍذ هی تَاى اس 

 استفادُ کزد کِ تؼذا تَضیح دادُ هی ضَد.

اغلة سزی ّای سهاًی ضاهل یک رًٍذ یا الگَی فصلی ّستٌذ. لیکي تزای تذست آٍردى یک سزی ایستا هی 

 تَاى ایي اثزات را اًذاسُ گزفت ٍ حذف کزد.

ری اس هطاّذات ٍسى دادر ًظز گزفتي هجوَع              در یک سزی سهاًی غیز فصلی ایستای 

 اهزی طثیؼی است. یؼٌی     گذضتِ تِ ػٌَاى تزآٍرد 

 ̂(n,1) =                                                           

 هؼقَل تِ ًظز هی رسذ کِ تِ هطاّذات جذیذ ٍسى تیطتز ٍ تِ هطاّذات گذضتِ دٍر ٍسى کوتزی ًسثت دّین.

ًسثت ثاتت تٌشل پیذا هی کٌٌذ. تزای آًکِ  کٌّذسی ّستٌذ کِ تا ی ٍسى ّای ى ّا،یک هجوَػِ ضَْدی اس ٍس

 هجوَع ٍسى ّا یک ضَد آًْا را تصَرت سیز در ًظز هی گیزین:
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ػذدی است تیي صفز ٍ یک کِ آى را ثاتت ّوَارساسی هی ًاهٌذ. در صَرت استفادُ اس ٍسى ّای ٌّذسی فَق   

 خَاّین داضت:  (Iدر هؼادلِ )

 ̂(n,1) =                                                        

اهیذُ هی ضَد. صفت ًوائی اس ایي حقیقت ّوَار کزدى ًوائی ً تؼزیف ضذُ است،     رٍضی کِ تا هؼادلِ 

  ًاضی هی ضَد کِ ٍسى ّای ٌّذسی رٍی یک هٌحٌی ًوائی قزار دارًذ.

تزای تذست  1.0ٍ  1.0تِ خَاظ سزی سهاًی دادُ ضذُ تستگی دارد. هقادیز تیي    هقذار ثاتت ّوَار ساسی

 تکار هی رٍد. دارد،آٍردى پیص تیٌی ّایی کِ تِ تؼذاد سیادی اس هطاّذات گذضتِ تستگی 

هقادیز ًشدیک تِ یک اغلة کوتز هَرد استفادُ ٍاقغ هی ضًَذ ٍ پیص تیٌی ّایی را هی دٌّذ کِ تا حذ سیادی تِ 

 هطاّذات جذیذ تستگی دارًذ.

یا ّوَار ساسی ًوائی   Single Exp Smoothingتزای ّوَار ساسی ًوائی دٍ گشیٌِ دارین   Minitabدر 

ّز دٍ رٍش در هَرد سزی ّای سهاًی  یا ّوَارساسی ًوائی دٍگاًِ کِ Double Exp Smoothing یگاًِ  ٍ 

 ّای کَتاُ هذت استفادُ کزد. جْت تَلیذ پیص تیٌی رٍد ٍ اس ّز دٍ رٍش هی تَاى غیزفصلی تکار هی

 سطح سزی تا اها چٌاًچِچٌاًچِ سزی غیز فصلی فاقذ رًٍذ تاضذ اس ّوَارساسی ًوائی یگاًِ استفادُ هی ضَد 

 .ًزخ ثاتتی رٍ تِ افشایص تاضذ یؼٌی سزی دارای رًٍذ تاضذ هی تَاى اس ّوَارساسی ًوائی دٍگاًِ استفادُ کزد

 Minitab ( در Single Exp Smoothingمثال: هموار سازی نمائی یگانه)

سزی ّای سهاًی غیز فصلی کِ رًٍذ را ًطاى ًوی دٌّذ تکار تزدُ هی  تزایّواًطَر کِ گفتِ ضذ ایي رٍش فقط 

در ایي فایل  Metals را در ًظز هی گیزین. اس آًجا کِ سزی Employفایل ضَد. تزای تزرسی تیطتز ایي رٍیِ 

 تزای ّوَار کزدى Single Exp Smoothingرٍیِ  سهی تَاى ا فاقذ رًٍذ ٍ الگَی فصلی هطخصی هی تاضذ،

 هسیز سیز را طی ًواییذ.تزای ایي هٌظَر  دادُ ّا استفادُ کزد.

Stat > Time Series > Single Exp Smoothing   

  پٌجزُ ای تِ ضکل سیز تاس هی ضَد.
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 Weight To Use Inهٌتقل هی کٌین. در قسوت   Variableرا تِ کادر  Metalsاتتذا هتغیز 

Smoothing  .اًتخاب پیص فزض *هی تَاى هقذار ثاتت ّوَارساسی را تؼییي کزدMinitab  حالت 

Optimal ARIMA را تِ ػٌَاى ثاتت  است کِ تا هیٌیون کزدى هجوَع هزتؼات خطا ػذد هٌاسثی

ػذد دلخَاُ خَد را کِ تایذ ػذدی تیي صفز ٍ   Useر ًظز هی گیزد. اها هی تَاى تا اًتخاب گشیٌِ دّوَارساسی 

 یک تاضذ ٍارد کزد.

را هارک دار ًوَدُ ٍ در  Generate Forecastsّوچٌیي تزای تَلیذ پیص تیٌی ّای ضص هاُ آیٌذُ گشیٌِ 

 ٍارد هی ًوایین. 6ػذد  Number Of Forcastsکادر هقاتل 

هی ٍ ًوَدار هزتَطِ تِ صَرت سیز   Sessionخزٍجی در پٌجزُ 

  تاضذ.

 

 

 

 

.کو روند فصلی ندارد سازی داده ایىموار   

ماهه 6بینی های آینده و پیش   

برای مناسب در نظر گرفته شده عدد 

.باشد  1و  0اید بین بکه  هموارسازی  

*نرم فسارفرض پیش   

    Session پنجره یخروجی 
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ّواًطَر کِ هالحظِ هی ضَد هقادیز پیص تیٌی تزای ضص هاُ آیٌذُ ٍ حذٍد تاال ٍ پاییي پیص تیٌی در اًتْای 

 خزٍجی آهذُ است.

 

 توجه:
در ّویي  Minitabکِ در صفحِ ی آهَسس ) گیي هتحزکًقسوت هیا ر ایي تخص درداستفادُ ضذُ  ّایدادُ 

  در دٍ هذل  Accuracy Measuresتا هقایسِ هقادیز  ًیش تزرسی ضذُ است. (سایت قزار دادُ ضذُ است

Moving Average ٍ Single Exponential Smoothing   تِ ایي ًتیجِ هی رسین کِ هذل اخیز

 تزاسش تْتزی را تِ دادُ ّا فزاّن هی آٍرد Model  Single Exponential  Smoothingیؼٌی

َضَع را تزای درک تْتز ه هیاًگیي هتحزک ّوَار ساسی دادُ ّاتِ ایي آدرس هزاجؼِ کٌیذ ٍ فایل لطفا ))   

 ((   statistics.ir/fa/narmafzarminitab.aspx-http://www.kharazmiداًلَد ًواییذ. 

 

http://www.kharazmi-statistics.ir/fa/narmafzarminitab.aspx
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 Minitab ( در  Double Exp Smoothing) مثال: هموارسازی نمائی دوگانه

اسی ًوائی دٍگاًِ تزای ّوَار کزدى دادُ ّا سٌّگاهی کِ دادُ ّا فقط ضاهل رًٍذ تاضٌذ هی تَاى اس ّوَار

یؼٌی سطح سزی ٍ رًٍذ  Level  ٍ Trend استفادُ کزد. در ایي رٍیِ تزآٍردّایی پَیایی تزای ّز دٍ هَلفِ 

 است.( μی)هَجَد در سزی هحاسثِ هی ضَد. هٌظَر اس سطح سزی ّواى هقذار هتَسط سز

 Double Exp Smoothingگشیٌِ  Time Series کافی است اس هٌَی  Minitabتزای اجزای ایي رٍیِ در 

  را اًتخاب کٌین.

 ًطَر کِ هالحظِ هی ضَد گشیٌِ ّای ایي پٌجزُ ًیش هاًٌذ پٌجزُ ّوَارساسی ًوایی یگاًِ هی تاضذ.اّو

 

 

 

 

 

 

 

 

ا در ًظز هی گیزین. تا ٍجَد ایٌکِ در سزی ر Employ.Mtwتزای تزرسی تیطتز ایي رٍش پیص تیٌی، فایل 

رًٍذ ٍاضحی تِ چطن ًوی خَرد، اهام هایلین هذل حاصل اس ّوَار ساسی ًوائی دٍگاًِ را تِ  Metalsفصلی  غیز

 آى تزاسش دّین ٍ تا تَجِ تِ ایي هذل هقذار سزی را تزای ضص هاُ آیٌذُ پیص تیٌی کٌین.

( هذلی کِ تزاسش تْتزی را فزاّن هی آٍرد Accuracy Measures) الثتِ هی تَاى تا تَجِ تِ هؼیارّای دقت

 ضٌاسایی کزد.

 سریسطح 

 سریروند 

 ماهه 6بینی پیش 
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هٌتقل هی کٌین. در  Variable را تِ کادر  Metals  تزای استفادُ اس رٍش ّوَار ساسی ًوائی دٍگاًِ، هتغیز

جا ًیش هی تَاى هقذار ثاتت ّوَارساسی را تؼییي کزد. ها در ایWeight To Use In Smoothingٌ قسوت 

را خطا ػذد هٌاسثی را تِ ػٌَاى ثاتت ّوَارساسی در ًظز هی گیزد. ّوچٌیي تزای  Minitabپیص تیٌی فزض 

را هارک دار ًوَدُ ٍ در کادر هقاتل  Generate Forecasts یذ پیص تیٌی ّای ضص هاُ آیٌذُ گشیٌِ یَلت

Number Of Forcasts  را ٍارد هی ًوائین. تا تکویل پٌجزُ فَق ٍ  6ػذدOk  ُکزدى آى خزٍجی در پٌجز 

Session   تصَرت سیز هی تاضذ.ش 

 Alpha  ٍGammaتزآٍردّای رًٍذ ٍ سطح سزی تا  Smoothing Constants در ایي پٌجزُ در قسوت 

  ًطاى دادُ ضذُ اًذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alpha= روندبرآورد 

 Gamma =سریبرآورد 
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 Single Expرٍیِ   Metalsکِ در هَرد سزی  تا هقایسِ هؼیارّای دقت تِ ایي ًتیجِ هی رسین

Smoothing اسش تْتزی را فزاّن هی کٌذ.تز 

اس آًجا کِ در ایي هثال اختالف هؼیارّای سِ گاًِ دقت در دٍ رٍش ّوَارساسی ًوائی ًاچیش است، هوکي است 

تخَاّین هالک اًتخاب هذل تْتز را ًَع پیص تیٌی قزار دّین. در رٍش ّوَارساسی ًوائی یگاًِ پیص تیٌی ّا تز 

حالی کِ در رٍش ّوَار ساسی ًوائی دٍگاًِ پیص تیٌی ّا رٍی یک خط رٍی خط هستقین قزار هی گیزًذ. در 

 دار قزار دارًذ. ضیة

هقادیز پیص تیٌی Metals  تزای هتغیز Double Exp Smoothingّواًطَر کِ هالحظِ هی ضَد در ًوَدار 

ر حال ضذُ تِ کٌذی در حال افشایص ّستٌذ ٍ ایي در حالی است کِ چْار هطاّذُ اخیز ایي سزی سهاًی د

 کاّص ّستٌذ.

ّا تاضٌذ کِ د کِ تزآٍردّا در ّواى جْت دادُ اگز ٍسى تیطتزی را تزای هَلفِ رًٍذ در ًظز تگیزین تاػث هی ضَ

تتَاًین تزای هَلفِ رًٍذ ٍسى دلخَاّی در ًظز تگیزین تایذ در قسوت  ِایي تِ ٍاقؼیت ًشدیک تز است. تزای آًک

Weight To Use In Smoothing  ٌِتجای گشی Optimal ARIMA  ٌِگشیUSE  ٍ ُرا اًتخاب کزد

ٍارد کٌین. حال هی تَاًین تا هقایسِ هؼیارّای  Trend  ٍ Levelػذد دلخَاُ خَد را تزای ّز یک اس دٍ هَلفِ 

 دقت تزای ٍسًْای هختلف، آًکِ تزاسش تْتزی را فزاّن هی آٍرد اًتخاب کٌین.

 

 

 

 

 

 منبع:

، دکتز اتَالقاسن تشرگ ًیا -، هصطفی خزهیMINITAB14تجشیِ ٍ تحلیل سزی ّای سهاًی تا ًزم افشار  -

 0036ت سخي گستز،اًتطارا

 


