
 مدیریت تولید پیشرفته                                                                      افشین صفایی -آزمون شماره یک

و  0.3( تقاضای ماهیانه محصولی در جدول زیر نشان داده شده است. اگر روش پیش بینی هموارسازی نمایی با ضریب 1

𝐴𝑡 = -)ارشد صنایع (t+1= پیش بینی تقاضای دوره 𝐴𝑡کدام است؟ ) 12باشد، آنگاه خطای پیش بینی تقاضای ماه  190

1397) 

 ماه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 تقاضا 160 190 160 190 200 180 210 170 170 220 210 220

 

1 )12                   2 )17                    3 )21                      4 )24 

( یک قلم کاال را در نظر بگیرید که مقدار تقاضای آن در سه ماه یکسان بوده است. اما پیش بینی که قبل از آن انجام شده 2

بود، در یک ماه دو برابر تقاضا، در ماه دیگر دو واحد بیشتر از تقاضا و در ماه سوم سه واحد کمتر از تقاضا را برآورد کرده 

)دکتری مدیریت  میانگین قدرمطلق انحرافات محاسبه شده و برابر شش می باشد. مقدار تقاضا در هر ماه مساوی بوده با:بود. 

 (1396-صنعتی

1 )18                   2 )15                      3 )13                           4 )11 

استفاده می کند. این کارخانه به  N=10روزانه از روش معدل ساده با یک کارخانه تولید نوشابه، برای پیش بینی تولید ( 3

دلیل مغایرت های زیاد در میزان تولید با تقاضای روزانه، تصمیم به بازنگری روش پیش بینی نموده است. استفاده از کدام 

 ( 1398-روش برای کاهش مغایرت ها توصیه نمی شود؟ )ارشد صنایع

 N( روش فعلی با کاهش 1

αروش نمو هموار ساده با  (2 =
2

𝑁+1
 

 مناسب α( روش نمو هموار ساده با تعیین 3

 ( روش فعلی با اعمال ضرایب وزنی برای هر روز4

 ضرایب فصلی تقاضا برای یک نوع محصول به صورت زیر است:( 4

 0.9: 4فصل                   1.2: 3فصل           1.05: 2فصل        0.85: 1فصل 

𝑦و تابع برآورد تقاضا به صورت  = 122 + 4.5 𝑥  به عنوان سال پایه، میزان پیش بینی  1393است. با در نظر گرفتن سال

 (1398 -چقدر است؟ )ارشد مدیریت صنعتی 1397فصل سوم سال 

1 )37.5                  2 )35                        3 )42                              4 )140 



( در یک موسسه که از روش نمو هموار ساده جهت پیش بینی تقاضا استفاده نموده است، تقاضای پیش بینی شده برای ماه 5

 60واحد از میزان تقاضای واقعی ماه دهم بیشتر است. چنانچه میزان تقاضای واقعی در ماه یازدهم،  5واحد است که  66دهم، 

 است( 0.2برابر با  αصول در ماه دوازدهم چقدر است؟ )ضریب نمو هموارسازی واحد بوده باشد، پیش بینی تقاضای این مح

1 )65                 2 )64                           3 )62                        4)68 

( تقاضای واقعی پنج دوره گذشته کاالیی در جدول زیر مشخص شده است. بر اساس روش رگرسیون، خطای پیش بین 6

 چقدر است؟

 5 4 3 2 1 دوره

 16 14 12 12 11 تقاضای واقعی

 

1 )2                        2 )1                            3 )2

√5
                        4 )4

√5
 

سال گذشته طی کرده اند، بر حسب مایل در جدول زیر آورده شده  5( میزان مسافتی که آمبوالنس های یک بیمارستان در 7

است. برای پیش بینی مسافتی که در سال ششم طی خواهد شد از دو روش میانگین متحرک ساده و وزندار دو ساله استفاده 

در این دو روش چه میزان اختالف نشان می  MADدر نظر گرفته است.  0.6و  0.4شده است. در میانگین وزندار، وزنهای 

 دهد و در کدام روش کمتر است؟

 ( صفر، با هم برابر هستند.1

 واحد، میانگین متحرک وزندار 23( 2

 واحد، میانگین متحرک ساده 40( 3

 واحد، میانگین متحرک وزندار 31( 4

 کدام است؟ xاست.  4.5برای داده های جدول زیر برابر با  MADمقدار ( 8

1 )434                   2 )423 

3 )421                  4 )425 

 

 

α( در روش هموارسازی نمایی با 9 =  سومین داده واقعی در چه ضریبی ضرب می شود؟ 0.1

1 )0.09                 2 )0.081                  3 )0.073                       4 )0.066 

 مسافت سال

1 3000 

2 4000 

3 3400 

4 3800 

5 3700 

 مقدار واقعی مقدار پیش بینی دوره

1 410 406 

2 419 x 

3 428 x 

4 435 440 



 ( کدام گزینه در مورد ضریب هموارسازی نمایی صحیح است؟10

 می گیریم. ( اگر بخواهیم به داده های گذشته وزن باالتری بدهیم، آنرا بزرگتر در نظر1

 ( اگر نوسان داده ها کم باشد، این ضریب را کوچکتر در نظر می گیریم.2

 ( با در نظر گرفتن مقدار این ضریب برابر با صفر، روش هموارسازی نمایی تبدیل به روش نایو می شود.3

 حاصل می شود. MAD، کمترین مقدار 0.5( با در نظر گرفتن این ضریب برابر با 4

واحد بوده است. برای پیش بینی فروش هفته  115و  110، 105، 100شگاه، فروش چهار هفته اخیر کاالیی ( در یک فرو11

 آینده این فروشگاه کدام مدل مناسب است؟

 ( یک مدل سری زمانی2( پیش بینی قضاوتی                                        1

 ( یک مدل نمایی اساسی )نمو هموار(4 ( روش میانگین متحرک چهار دوره ای               3

𝑦( تابع پیش بینی تقاضا بصورت 12 = 68 + 12 𝑥  چه میزان می  1390می باشد. میزان پیش بینی تقاضا برای فصل بهار

 باشد؟

1 )33                              2 )27.42 

3 )45.76                         4 )42.4 

 

𝑦( فروش یک محصول فصلی و بر اساس معادله 13 = 50 + 6 𝑥2 + 4 𝑥   1387می باشد. چنانچه فصل سوم سال پایه 

ایب فصلی به شرح زیر، عبارت ، با در نظر گرفتن ضر1390را صفر در نظر بگیریم، پیش بینی تقاضا برای فصل چهارم سال 

 خواهد بود از:

1 )1116                            2 )962 

3 )1674                           4 )1443 

 

 

 

  بهار تابستان پاییز زمستان

14 19 32 24 1388 

17 21 30 28 1389 

 4 3 2 1 فصل

 1.5 1.2 0.8 0.6 ضرایب فصلی


