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 تکنیکهای پیش بینی

 رگرسیون -1

 

 

 

 

 

 

سال گذشته، مقادیر هزینه های آگهی در مقابل فروش انواع مدلهای نلویزیون در یک کارخانه تولید کننده تلویزیون به شرح  5در  مثال:

 جدول زیر است.

 مقدار فروش هزینه آگهی سال

1 111 01 

0 151 20 

2 01 15 

4 01 14 

5 101 05 

بودجه برای هزینه های آگهی در نظر گرفته شود، پیش بینی مقدار فروش چقدر خواهد  105و  111له ترتیب  0و  6در صورتیکه در سالهای 

 بود؟
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 روش نوسانات فصلی در رگرسیون -1-1

و به فروش می رسند، مانند فروش کولر در تابستان و فروش بخاری در زمستان و فروش  بعضی از محصوالت به صورت فصلی تولید شده

گامهای محاسبه پیش بینی تقاضا به خرما در ماه رمضان و .... برای پیش بینی چنین محصوالتی از روش نوسانات فصلی استفاده می شود. 

 روش نوسانات فصلی به صورت زیر است:

 گام اول:

 گام دوم:

 م:گام سو

 گام چهارم:

 نکته:

4 11   برابر سال قبل، فروش سال آینده را پیش بینی کنید. خط رگرسیون 0مثال: بر اساس اطالعات فروش   است.    4 6 

 زمستان پائیز تابستان بهار زمستان پائیز تابستان بهار فصول

 41 25 06 04 23 20 00 01 فروش واقعی
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11  تست: فروش فصلی برای یک نوع اتومبیل در یک نمایشگاه فروش اتومبیل از معادله  پیروی می کند. در صورتیکه در معادله    0 

در نظر بگیریم. با توجه به ضرایب فصلی ارائه شده در  1200ا اولین فصل سال نشاندهنده فصل ها باشد و دوره مبنا ر xپیش بینی فوق 

 (1231-)ارشد کدام است؟ 1202جدول، پیش بینی فروش چهارمین فصل سال 

1 )0116 

0 )0214 

2 )1310 

4 )1310 

 پاسخ.

 

11  فروش فصلی یک محصول از معادله تست:  در نظر بگیریم،  31صورتیکه دوره مبنا را اولین فصل سال پیروی می کند. در    2 

 (1230-)ارشد کدام است؟ 30با توجه به ضرایب فصلی ارائه شده، پیش بینی فروش فصل سوم سال 

 4 2 0 1 فصل ها

 110 115 113 110 ضرایب

1 )11                            0)14                      2 )00                          4 )21 

 سخ.پا

 

 

 

 

 

 ضرایب فصلی هافصل 

1 110 

0 111 

2 112 

4 113 
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 تجزیه و تحلیل سریهای زمانی-2

در این بخش، درباره نوع خاصی از داده ها با عنوان سریهای زمانی بحث خواهیم کرد. این نوع داده ها در قالب یک متغیر خاص در طول 

  زمان رخ می دهند. 

بر حسب زمان مرتب شده باشد. تجزیه و تحلیل سریهای زمانی به مشاهداتی مربوط می شود  که سری زمانی مجموعه ای از مشاهدات است

است. بدیهی است که چنانچه  "پیش بینی"زمانی توالی به هم وابسته هستند. کاربرد اصلی تجزیه و تحلیل سریهای طور م که مستقل نبوده و به

ای  وابستگی خاصی بین داده ها در طول زمان وجود داشته باشد، فرصت مناسبی پیش می آید تا کمک آن مشاهدات بتوان روند آینده پدیده

 را پیش بینی کرد. 

 اجزای تشکیل دهنده سریهای زمانی

(، تغییرات Trendفته می شود. این چهار مولفه عبارتند از: روند )در نظر گر مولفه اصلی هستند، 4انی که نتیجه معموال در تحلیل سریهای زم

 (.Irregular( و تغییرات نامنظم )Cyclical(، تغییرات دوره ای )Seasonalفصلی )

 روش مقدار واقعی دوره قبل )روش نایو( -2-1

 در این روش 

 

 کته:ن

 اعمال تغییرات روند بر روش نایو -2-1-1

 

 

 

 

 

 



افشین صفایی                                                                پیش بینی                       -فصل اول  

 

بصورت جدول زیر است. ابتدا با روش نایو پیش بینی را برای هر دوره  0110در سال  BMWمثال: مقادیر فروش خودرو در یک نمایندگی 

 محاسبه کنید و سپس با اعمال روند، پیش بینی دقیق تر انجام دهید.

 مقدار پیش بینی مقدار واقعی دوره

1 11  

0 10  

2 11  

4 11  

5 3  

6 0  

 

 روش میانگین دوره های قبل -2-2

   
∑   

  1
  1

  1
 

 تذکر:

 روش میانگین متحرک ساده -2-3

 دوره قبل. nدر روش میانگین متحرک ساده، پیش بینی هر دوره عبارت است از میانگین دوره واقعی 

   
∑   

  1
     

 
 

 ماهه چه میزانی است؟ 2: پیش بینی ماه پنجم بر اساس میانگین متحرک ستت

1 )10                 0 )0016               2 )0416                4 )01160 

 

 : خطای تجمعی پیش بینی فروش برای مثال قبل چقدر است؟تست

1 )4116             0 )11141              2 )00110            4 )1012 

 

 5 4 2 0 1 ماه

  00 14 01 10 فروش واقعی
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 تصحیحات فصلی در روش میانگین متحرک ساده -2-3-1

 طرح یک مسئله: 

مقادیر پیش  دوره و هر دوره به طول یک فصل( به شرح جدول زیر است. 01سال گذشته )شامل  5مقادیر واقعی مصرف یک نوع کاال در 

 محاسبه شده است. 4بینی با روش میانگین متحرک با دوره تناوب 

 مقدار پیش بین مقدار واقعی فصل سال شماره دوره

  311 بهار 1 1

  051 تابستان 0

  651 پائیز 2

  011 زمستان 4

 051 011 بهار 0 5

 005 011 تابستان 6

 01015 611 پائیز 0

 011 651 زمستان 0

 60015 011 بهار 2 3

 66015 551 تابستان 11

 605 411 پائیز 11

 505 451 زمستان 10

 505 511 بهار 4 12

 405 211 تابستان 14

 41015 011 پائیز 15

 26015 051 زمستان 16

 21015 211 بهار 5 10

 06015 051 تابستان 10

 051 151 پائیز 13

 02015 011 زمستان 01

 



افشین صفایی                                                                پیش بینی                       -فصل اول  

 

 

همانطور که در نمودار فوق مالحظه می شود، اگرچه مقادیر مصرف به طور کلی روند کاهشی دارند، ولی در هر سال در فصول مختلف 

 حرکتهای افزایشی و کاهشی مشاهده می شود به نحوی که در منحنی مقادیر واقعی نوعی تغییرات تناوبی سالیانه به وضوح قابل مشاهده است. 

 ....... ادیر پیش بینیجهت تصحیح مق

 نسبت مقادیر به میانگین سالیانه میانگین سالیانه مقدار واقعی فصل سال شماره دوره

   311 بهار 1 1

   051 تابستان  0

   651 پائیز  2

   011 زمستان  4

   011 بهار 0 5

   011 تابستان  6

   611 پائیز  0

   651 زمستان  0

   011 بهار 2 3

   551 تابستان  11

   411 پائیز  11

   451 زمستان  10

   511 بهار 4 12

   211 تابستان  14

   011 پائیز  15

   051 زمستان  16

   211 بهار 5 10

   051 تابستان  10

   151 پائیز  13

   011 زمستان  01

0
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 مقدار واقعی

 مقدار پیش بین
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 تصحیحات روندی در روش میانگین متحرک ساده -2-3-2

اخیر داشته باشد، این فاصله زمانی را تاخیر روندی می گویند. واضح است که در اگر مقادیر پیش بینی به فاصله چند روز از مقادیر واقعی ت

قادیر حالت ایده آل باید مقادیر پیش بینی بر مقادیر واقعی منطبق باشند. با اعمال تصحیح روندی مقدار تاخیر کاهش یافته و پیش بینی ها به م

 واقعی نزدیکتر خواهند شد.

دوره و مقدار پیش بینی با روش میانگین متحرک ساده آورده  10در جدول مقادیر مصرف کاالیی در  مثال زیر این مطلب را نشان می دهد.

 شده است.

 مقدار پیش بینی مقدار واقعی شماره دوره

1 451  

0 511  

2 551  

4 451  

5 551  

6 511  

0 651 511 

0 011 522 

3 051 566 

11 011 611 

11 311 650 

10 1111 016 
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 روش میانگین متحرک -2-4

در روشهای میانگین ساده و میانگین متحرک برای اطالعات واقعی دوره های گذشته ارزشی برابر در نظر گرفته می شود و این در حالی است 

ش فروش این که بسته به نوع شرایط، اطالعات هر ماه ارزش خاص خود را دارا است. بطور مثال، پیش بینی فروش بستنی در مرداد ماه ارز

 محصول در تیرماه از فروش فروردین ماه باالتر است.

 نکته:

% و ارزش 01و ارزش زمانی ماه قبل  k=0مثال: با استفاده از اطالعات فروش واقعی شرکت، مقدار فروش برای هر دوره را پیش بینی کنید. )

 %(21وزنی دو ماه قبل 

 ماه 1 0 2 4 5

 فروش واقعی 01 21 25 42 50

 پیش بینی     
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 روش نمو هموار ساده -2-5

 

   1               

 :1نکته 

 :0نکته 

 :2نکته 

 

 :4نکته 

 

با استفاده از روش هموارسازی نمائی مثال: یک شرکت داروئی، آمار سه ماهه گذشته برای تقاضای قرصهای ضد فشار خون را در دست دارد. 

 کنید.پیش بینی  4، تقاضای سال 111با مقدار آلفا 

مقدار واقعی  ماه

 تقاضا

1 411 

0 201 

2 411 

 

 

 

 (1200-ه صورتی روش نمو هموار ساده معادل روش آخرین دوره خواهد بود؟ )ارشدتست: در چ

 باشد. 115( وقتی ضریب نمو هموار 0                             ( وقتی ضریب نمو هموار یک باشد.1

 ( ارتباطی به ضریب نمو هموار ندارد.4 ( ضریب نمو هموار صفر باشد.                                 2
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باشد، با استفاده از روش نمو  21ماه، به صورت جدول زیر بوده است. اگر پیش بینی تقاضا برای ماه سوم  4تست: تقاضای محصولی طی 

 (00-)ارشد ، پیش بینی تقاضا ماه پنجم چقدر خواهد بود؟115هموار با ضریب 

 4 2 0 1 ماه

 23 23 22 06 تقاضا

1 )24                                     0 )25                                     2 )20                                   4 )23 

 پاسخ.

 

 ...در روش هموارسازی نمائی، در صورتیکه نوسانات مصارف گذشته زیاد باشد، ضریب آلفا ........... تست:

 باشد. 115( باید نزدیک یه 0                         ( باید نزدیک به صفر باشد.                                1

 ( هر عددی بین صفر تا یک می تواند باشد.4                                                         ( باید نزدیک به یک باشد.2

تولید خود از نمو هموار استفاده می کند. در سال گذشته  کت تولید ماشین آالت پالستیک سازی تزریقی، برای برنامه ریزیدر یک شرتست: 

هزار دستگاه به فروش رفت. حال اگر فروش واقعی محصول در سال  15هزار دستگاه بوده است، اما در پایان سال تنها  01پیش بینی فروش 

 (1200)ارشد،  درصد، پیش بینی برای سال آتی چند واحد است؟ 11با فرض ضریب نمو هموار  هزار دستگاه باشد، 00جاری 

 ( اطالعات کافی نیست.4                              13051( 2                                    13511( 0                         10511( 1

 

 

 روش نمو هموار تعدیل شده -2-6

هرگاه فروش محصول یک سازمان تولیدی نسبت به زمان دارای روند مشخص صعودی یا نزولی باشد، از روش نمو هموار تعدیل شده 

 استفاده می گردد.

   1     1
     1 

   1        1
    

    1       

 : 1نکته
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 (116و آلفا= 110مثال: با استفاده از اطالعات فروش واقعی شرکت، مقدار فروش برای هر دوره را پیش بینی کنید )بتا = 

 ماه 1 0 2 4 5

 فروش واقعی 01 21 25 42 50

      

      

 


