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اهزٍسُ پیص ثیٌی هتغییزّبی التصبزی اس اّویت ٍیژُ ای ثزای هسیزاى استزاتژیه زر ثرطْبی
ذصَصی ٍ زٍلتی خْت تٌؾین اهَر ٍ هٌبسجبت التصبزی ثزذَرزار است ثغَریىِ وِ ًیبس ثِ اثشار
ٍ ضیَُ ّبی پیص ثیٌی هتغییزّب ثب ووتزیي همسار ذغب هحسَس است ثغَری وِ زستیبثی ثِ پیص
ثیٌی ّبی ثب هیبًگیي هغلك زرصس ذغبی حسٍز 11زرصس تمزیجبً آسبى است ٍلی ّشیٌِ ّبی ذغب
ثسیبر سیبز ذَاّس ثَز ٍ تحمیمی وِ ثتَاًس زر وبّص چٌس زرصسی ذغب ثب هب ووه وٌس
ثسیبرسَزهٌس ٍ هَرز استفبزُ ذَاّس ثَز ٍ زر ثحث ّبی والى ذغبی  1زرصس هی تَاًس ثِ تفبٍت
هیلیًَی یب هیلیبرزی پَلی هٌدز ضَز ثٌبثزایي اًتربة رٍضی وِ ثتَاًس خَاة ثب حسالل ذغبی
هوىي را پیص ثیٌی وٌس الشاهی است یىی اسّسفْبی اسبسی تدشیِ ٍ تحلیل ّبی التصبزی پیص
ثیٌی زلیك هتغییزّب ٍزر ًتیدِ ووه رسبًی ثِ هسیزاى استزاتژیه زر خْت اذذ تصویوبت صحیح
ٍ هتٌبست ثبهمبزیز پیص ثیٌی ضسُ است ثسیْی است ّز چِ همبزیز پیص ثیٌی ضسُ زلیك تز ٍ زارای
ذغبی ووتزی ثبضٌس لبثل افتوبزتز ٍا ذذ تصویوبت هٌبست ٍ ثىبرگیزی اثشار هتٌبست ثب آى ثِ
ضىل وبرآهستزی صَرت هی گیزز زر ایي سهیٌِ رٍضْبی هرتلفی ثزرسی پیص ثیٌی هتغیزّب
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ٍخَز زارز زر ایي همبلِ زٍ رٍش ضجىِ ّبی فصجی( )ARIMA(ٍ )ANNاتَرگزسیَ هیبًگیي
اًجبضتِ هتحزن ثبوس  -خٌىیٌش هَرز ثزرسی لزار هی گیزًس.
ضجىِ ّبی فصجی یىی اس پَیب تزیي حَسُ ّبی تحمیك زر زٍراى هقبصز هی ثبضس وِ افزاز هتقسزی
اسرستِ ّبی گًَبگَى فلوی را ثِ ذَز خلت وززُ است ّز وسام اسایي افزاز پطتَاًِ فلوی
هتفبٍتی را ثز ایي حَسُ افشٍزُ اًس اس رٍش ضجىِ ّبی فصجی ثزای پیص ثیٌی هتغیزّبی التصبزی
زر لبلت زٍ هزحلِ آهَسش ٍ وبرثزز استفبزُ هی ضَز زر هزحلِ آهَسش زازُ ّب وِ لسوت فوسُ
زازُ ّب ّستٌس ثِ هدوَفِ آهَسضی ٍ هدوَفِ آسهَى لبثل تمسین ّستٌس ّن ٍرٍزی ّب ٍ ّن
ذزٍخی ّب هتٌبؽز ثب آ ى ثِ ضجىِ فصجی زازُ هی ضَز ٍ عجك الگَریتن آهَسش ،ثِ ضجىِ
هی آهَسز وِ ذزٍخی هٌبست را تَلیس وٌس پس اس آهَسش ضجىٍِ ،رٍزی ّبی هَخَز زر
هدوَفِ آسهَى افوبل ٍ ثب همبیسِ ذزٍخی ٍالقی هَخَز زر هدوَفِ آسهَى ،زلت ضجىِ زر
پیص ثیٌی زازُ ّبی هزثَعِ ارسیبثی هی ضَز وِ ثِ ثزاسش ٍ ًتبیح لبثل لجَلی زست پیسا ذَاّس
ضس .رٍش ضجىِ ّبی فصجی فبلس هطىالت رایح هسل سبسی والسیه اس لجیل ثزرسی پبیبیی ٍ
ًبپبیبیی سزیْبی سهبًی است ایي رٍش ثصَرت ٍالقی هی آهَسًس وِ چگًَِ آیٌسُ را پیص ثیٌی
وٌٌس ٍ وبرایی ثیطتزی زر وویٌِ سبسی ذغبّب زارز ثٌبثزایي ذزٍخی ّبی لبثل افتوبز تزی ذَاّس
زاضت وِ اصلی تزیي زغسغِ هسیزاى استزاتژیه ٍ تصوین گیزًسگبى والى ،زاضتي اعالفبت
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زلیك تز ٍ ثْتز اس آیٌسُ خْت اذذ تصویوبت هٌبسجتز است ًمغِ لَت هسلْبی ضجىِ فصجی آسازی
اس لیس ٍ ثٌس فزٍض هسلْبی آهبری ٍ التصبز سٌدی هی ثبضس ٍ هی تَاى ثسٍى استفبزُ خش ثِ خش اس
ًؾزیِ ّبی التصبزی ثِ ًتبیح لبثل افتوبزتزی زست یبفت ٍ اس لحبػ آهبری ًیش ٍیژگیْبی آهبری
ایي هسل ٍاًغجبق آًْب ثب هفبّین رگزسیَى هٌدز ثِ ًتبیح لبثل لجَلی ضسُ است رٍش ضجىِ ّبی
فصجی یىی اس هسیزّبی رسیسى ثِ َّش هصٌَفی است وِ ثِ خبی رٍضْبی ووی فولىزز ثسیبر
ثْتز ٍ ون ذغبتزی ثیطتزٍخْت پیص ثیٌی هَارز غیز التصبزی هبًٌس هست پبیساری سبذتوبى،
پل ّبَّ ،اضٌبسی ،هَارز پشضىیً ،ؾبهی صٌقتی ًیش لبثل استفبزُ ثب ًتبیح زلیك هی ثبضس.
 ANNاس رٍش ثبسضٌبسی الگَ السام ثِ یبزگیزی هیىٌس ٍ ثِ ّویي زلیل ثزای یبزگیزی ًیبس ثِ زازُ
ّبی سیبزی زارز ّوبى عَر وِ هستحضزیس هغش اًسبى زارای سبذتبر ٍ ذبصیت هَاسی زر پززاسش
اعالفبت است ٍ وبهپیَتزّب زارای سبذتبر پی زرپی ّستٌس ٍ هسبئلی وِ هَرز ًؾز هی ثبضٌس
ًیبسهٌس پززاسش حدن سیبزی اس اعالفبت هتفبٍت اًس وِ ثبیس زر تمبثل ثب یىسیگز ثِ حل هسئلِ
ثیبًدبهس زاًص السم ثزای حل ایي هسبئل ّز وسام اس هٌجـ هتفبٍتی ثصَرت ّوشهبى زر هغش
هی آیٌ س ٍ ّزوسام ًمص ذَز رازر تْیِ ذزٍخی ًْبیی ایفب هی وٌٌس هغش ثب سبذتبر هَاسی
هی تَاًس ایي زاًص را زر ذَز ثصَرتی حفؼ وٌس وِ لبثل زستزس ثبضٌس ٍ ثقلت ًحَُ فول
هَاسی ذَز ایي زاًص را ّوزاُ ثب سبیز تحزیىبت هرتف وِ زریبفت هی وٌس ّوشهبى پززاسش
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وٌس ٍهغش ثزای ایٌىبر ثرَثی سبذتِ ضسُ است وبهپیَتزّب عَری عزاحی ضسُ اًس وِ یه فول را
ثقس اس فول زیگز ثب سزفت ثسیبرسیبز اًدبم زٌّس سزفت فولیبت وبهپیَتزّب ثِ هیلیًَْب هحبسجِ زر
ثبًیِ ثبلغ هی ضَز ٍلی زر هغش تقساز سیبزی اخشا ثغَر ّوشهبى وبر هیىٌس وبری وِ اسفْسُ
وبهپیَتزّب ثزًوی آیس ٍ وبهپیَتزّب هی تَاًٌس فولیبتی را وِ ثب سبذتبر آًْب سبسگبری زارًس ثرَثی
اًدبم هیسٌّس.
ضیَُ رٍش هحبسجبتی ضجىِ ّبی فصجی ،وست اصَل سیزثٌبیی فزآیٌس هغش ثزای پبسد گَیی ٍ
ثىبرگیزی آًْب زر سیستن ّبی وبهپیَتزی استً ،وی زاًین هغش چگًَِ اعالفبت سغح ثبال را زر
ذَز خ ب هیسّس پس ًوی تَاًین اس آى تملیس وٌین ٍلی هیساًین هغش اس تقساز سیبزی ٍاحسّبی وٌس
ٍلی ضسیساً هزتجظ ثب یىسیگز تطىیل ضسُ است هغش اس اخشای ریش تطىیل ضسُ است ٍایي اخشا ثِ
ضیَُ ای ثی ًْبیت پیچیسُ،هزتت ضسُ اًس ٍّز خش ثِ ّشاراى خش زیگز هتصل است ٍ تفبٍت زر
ضیَُ ّبی سبذتبر فلت اصلی تفبٍت ثیي هغش ٍوبهپیَتز است .زر هسل سبسی سیستن ّبی اصلی
هغش ،ثبیس راّی را یبفت وِ ثیطتز ثب سبذتبر هَاسی هغش سبسگبر ثبضس تب ثب سبذتبر پی زر پی
وبهپیَتزّب ،ایي هسلْبی هَاسی ثبیس زاًص را ثصَرت هَاسی زر ذَز خبی زٌّس ٍ ثِ ضىل هَاسی
ًیش آى را پز زاسش وٌٌس ثٌبثزایي سبذتبر هَاسی سیستن ّبی ضجىِ فصجی آًْب را هٌبست ثىبرگیزی
زر هبضیي ّبی هَاسی هی وٌس ٍ هی تَاًس هشایبی ثیطتزی اس ًؾز سزفت ٍ لبثلیت اعویٌبى را زاضتِ
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ثبضس .هغبلقِ سیستن ّبی ًزٍى ٍالقی ایي اهىبى را زازُ است وِ سبذتبرّبی هَاسی هبًٌس هغش هسل
سبسی ضًَس ٍثِ فزایٌس ّبی سیستن فصجی زستزسی پیسا ضَز یىی زیگز اس ثبرستزیي ٍیژگیْبی
هغش تَاى فزاگیزی آى است هغش هی تَاًس ثِ ذَز آهَسش زّس هبًٌس افوبل اوتسبثی ذَرزى
ًَ،ضتيًَ ،ضیسى ٍلی ایي ٍیژگیْب را زر وبهپیَتز ًوی تَاى زیس وبهپیَتزّب اس ثزًبهِ ّبی اس پیص
ًَضتِ ضسُ پیزٍی هی وٌٌس وِ گبم ثِ گبم زستَرات هطرصی را زر ولیِ هزاحل فولیبتی ثِ آًْب
هیسّس ٍّز هزحلِ اس وبر ثبیس ثِ رٍضٌی ضزح زازُ ضَز ٍ ثزًبهِ ّبی آًْب اس ّشاراى ذظ تدبٍس
هی ًوبیس ٍ اهىبى اضتجبُ زر آًْب سیبز است ٍ اًسبى ایي گًَِ فول ًویىٌسهغش تمزیجبً زارای 1111
ٍاحس پبیِ ثِ ًبم ًزٍى استً ،زٍى فٌصز اصلی پززاسش هغش است ٍ ثِ تٌْبیی هبًٌس یه ٍاحس
پززاسش هٌغمی فول هی وٌس ٍّز ًزٍى ثب ً 114زٍى زیگز اتصبل زارز.
ًزًٍْب زًٍَؿ ّستٌس ًزًٍْبی زاذلی وِ زر فبصلِ 111هیىزٍى ثْن هتصل اًس ٍ ًزًٍْبیی ذبرخی
وِ لسوت ّبی هرتلف هغش را ثِ یىسیگز ٍ هغش را ثِ هبّیچِ ّب ٍ افضبی حسی را ثِ هغش هتصل
هی وٌٌس ّز ًزٍى ٍرٍزیْبی هتقسزی را پذیزا است وِ ثب یىسیگز ثِ عزیمی خوـ هی ضًَس ٍلتی
هیشاى ٍرٍزیْبی ًزٍى اس عزیك زًسریتْب ثِ حس وبفی ثزسس ًزٍى پبلسی را زر اوسَى ذَز ضلیه
هی وٌس ٍ ارتجبط ّب ثَسیلِ ًمبط اتصبل ضیویبیی ثٌبم سیٌبپس صَرت هی گیزز.
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هسلی وِ اس ًزٍى هی سبسین ثبیس هطرصبت سیز را زاضتِ ثبضس-1 :ذزٍخی یه ًزٍى اگز فقبل
است(یه)ٍ اگز غیز فقبل است(صفز) -3ذزٍخی تٌْب ثِ ٍرٍزی ثستگی زارز .هیشاى ٍرٍزی ّب
ثبیس ثِ حسی ثزسس وِ ذزٍخی ًزٍى را فقبل وٌس وبرایی سیٌبپس ّب زر اًتمبل سیگٌبلْبی ٍرٍزی
ثِ ثسًِ سلَل را هی تَاى ثب استفبزُ اس ضزیجی وِ زر ٍرٍزی ًزٍى ضزة هی ضَز هسل سبسی
گززز حبصل خوـ ثبیس ثب همسار آستبًِ ًزٍى همبیسِ هی ضَز اگز حبصل خوـ ثشرگتز اس همسار
آستبًِ ثبضس ذزٍخی ًزٍى یه ٍ اگز ووتز ثبضس ذزٍخی صفز هی ضَز وِ زر ایٌدبًت همسار
آستبًِ اس تبثـ پلىبًی یب َّی سبیس 2استفبزُ هی ضَز اگز ذزٍخی را  yثٌبهین.

1- Heaviside
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ایي یه هسل سبزُ اس آًچِ وِ زر زًیبی ٍالقی پیچیسُ ٍخَز زارز است ٍثْتز است یه الیِ اس
ًزًٍْب را هس ًؾزلزار زاز تب ذزٍخی ّبی ًزٍى ّبی هَرز ًؾز را تحت ٍرٍزی ّبی هقیٌی لبثل
هغبلقِ ضَز ایي هسل ًزٍى زر سبل  1943تَسظ هه وَلَ ٍ پتیس پیطٌْبز ضسُ است

ضىل 2خشئیبت هسل ًزٍى پبیِ
زر سبل  1962فزاًه رٍسى ثالتً 3زًٍْبی هسل را وِ ثغزیمی سبزُ ثِ یىسیگز هتصل اًس را
پزسپتزٍىً 4بهیس اتصبل ایي ًزًٍْب ثِ یىسیگز ضجىِ ّبیی ایدبز هیىٌس وِ ثتَاًٌسوبری را اًدبم
زٌّس ٍلی ثزای اًدبم وبری هفیس ثبیس آًْب را آهَسش زّین .ثزای فزاگیزی ضجىِ ثبیس سهبًیىِ
هبیلین ًزٍى فقبل ثبضس ضزایت ٍسًی را افشایص زازُ ٍ آًگبُ وِ هبیل ّستین ًزٍى غیز فقبل

2- Franc rozen Blot
3-Perceptron
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ثبضسضزایت را وبّص زّین یقٌی ثَسیلِ اضبفِ وززى همسار ٍرٍزی ّب ثِ ضزایت زر حبلت فقبل
ٍوسز وززى همسار ٍرٍزی ّب اس ضزایت ٌّگبم غیز فقبل ثَزى اًدبم هی گیزز.
چَى اثتساً هب ًتبیح هَرز ًؾز را هیساًین ٍ هی زاًین ثِ وسام لسوت ضزایت ٍسًی را تغییز زّین .ایي
فزاگیزی اس عزیك زر زست زاضتي ًتیدِ هغلَة راٌّوبیی هی گززز ثِ ایي ًَؿ آهَس« فزاگیزی ثب
سزپزست»گفتِ هی ضَز.
پزستپزٍى ته الیِ ای ثب ٍخَز سبزگی هسل هَفمیت آهیشی ثَزُ است وِ ٍیژگیْبیی را وِ اس
یه سیستن لبثل آهَسش هی تَاى اًتؾبر زاضت را زارز ٍ عجمبت اضیب را زر صَرتی وِ خسایی
پذیز ذغی ثبضس اس یىسیگز تفىیه هی زّس وِ خْت رفـ هطىل خسایی ًبپذیزی ذغی زر
ّ 1968برت ٍ 5هه ولٌس 6عزح خسیسی اس پزٍستپزٍى چٌس الیِ ای اذتزاؿ وززًسزرهسل خسیس
پزستپزٍى ثصَرت الیِ ّبی هٌؾن زر آهسًس وِ ثِ آًْب پزٍستپزٍى چٌس الیِ( 7)MLPاعالق
هی ضَز(ضىل )3هسل خسیس سِ الیِ زارز یه الیِ ٍرٍزی یه الیِ ذبرخی ٍ یه الیِ ثیي آًْب
وِ هستمیوبً ثِ زازُ ّبی ٍرٍزی ًٍتبیح ذزٍخی هتصل ًیستٌس ٍ آى را الیِ پٌْبى هی ًبهٌس الیِ
4-Hart
5-Mac Klend
6-Multi liyers perceptron
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ٍرٍزی اعالفبت ذبم وِ ثِ ضجىِ زازُ ضسُ است زریبفت هیىٌس الیِ پٌْبى فولىزز ایي الیِ ّب
ثَسیلِ ٍرٍزی ّب ٍ ٍسى ارتجبط ثیي آًْبٍ الیِ ّبی پٌْبى تقییي هی ضَز ٍ ٍسًْبی ثیي ٍاحسّبی
ٍرٍزی ٍ پٌْبى تقییي هی وٌس وِ چِ ٍلت یه ٍاحس پٌْبى ثبیس فقبل ضَز -3الیِ ذزٍخی ً:تبیح
ثسست آهسُ را هطرص هیىٌسّ .ز ٍاحس زر الیِ پٌْبى ٍ الیِ ذزٍخی هبًٌس پزسپتزٍى فول هی
وٌٌس(ضىل )3ثب ایي تفبٍت وِ تبثـ استفبزُ ضسُ ثِ خبی تبثـ پلىبًی تبثـ سیگوَیس است
(ضىل )4

ضىل -3هسل چٌس الیِ ای ًزًٍْب

ضىل -4
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الیِ ّبی ٍرٍزی فمظ ٍؽیفِ تَسیـ همبزیز را ثِ الیِ ثقسی ثز فْسُ زارًس ٍ ّیچ هحبسجِ ای را
اًدبم ًوی زٌّس.
ثب ت غییز تبثـ غیز ذغی اس پلىبًی ثِ سیگوَیسی ٍ اضبفِ ضسى یه الیِ پٌْبى ثبیس لبفسُ فزاگیزی
هسل تغییز یبثسوِ لبفسُ فزاگیزی پزسپتزٍى چٌس الیِ را لبفسُ ولی زلتب یب لبفسُ پس اًتطبر گَیٌس
ایي فٌبٍیي زر سبل  1968تَسظ ّبرت ،هه ولٌسٍ ،یلیبهش پیطٌْبز ضس وِ آغبس تَلس زٍثبرُ
ضجىِ ّبی فصجی ثَز ٍ وتبة آًْب ثِ ًبم «پززاسش تَسیـ ضسُ هَاسی» یىی اس هْوتزیي وتبة
ّبی ایي حَسُ فلوی استً .حَُ فول پزسپتزٍى چٌس الیِ ای هطبثِ پزسپتزٍى ته الیِ ای است
ثِ ایي صَرت وِ الگَیی ثِ ضجىِ فزضِ هی ضَز ٍ ذزٍخی آى هحبسجِ هی ضَز همبیسِ ذزٍخی
ٍالقی ٍ ذزٍخی هغلَة ثبفث هی ضَز ضزایت ٍسًی ضجىِ تغییز یبثس ثغَریىِ زر زفقبت ثقسی
ذزٍخی زرست تزی حبصل ضَز لبفسُ فزاگیزی رٍش تٌؾین وززى ضزایت ٍسًی ضجىِ را ثیبى
هی وٌس لبفسُ سبزُ فزاگیزی ته الیِ ای زر هَرز چٌس الیِ ای وبرثزز ًسارز استفبزُ اس تبثـ
سیگوَیس ثسٍى هقٌی است وِ ٍاحس ّبی هیبًی تب اًساسُ ای ًسجت ثِ ذزٍخی ّبی هسل آگبّی
زارًس ثِ عَری وِ ضزایت ٍسًی آًْب ثزای وبّص ذغب تٌؾین وزز لبفسُ زلتب همسا تبثـ ذغب را
هحبسجِ وززُ ٍ آى را ثِ فمت ،اس یه الیِ ثِ الیِ لجلی اًتطبر هیسّس ٍ فجبرت پس اًتطبر ثِ ایي
فلت است ٍ ضزایت ٍسًی ّزٍاحس خساگبًِ تٌؾین هی ضَز ٍ ثسیي ضىل هیشاى ذغب وبّص
10

هی یبثس .زر ٍالـ ریبضیبت ًطبى هیسّس وِ ضزایت ٍسًی ٍاحس خساگبًِ تٌؾین هی ضَز ثسیي
ضىل هیشاى ذغب وبّص هی یبثس .زرٍالـ ریبضیبت ًطبى هیسّس وِ ضزایت ٍاحسّب ثبیس ثِ تٌبست
هیشاى ذغبی ٍاحسی وِ ثِ آى هتصل اًس تغییزوٌس ثٌبثزایي هی تَاى ثب اًتطبر ذغب ثِ فمت ضزایت
ٍسًی ،ذغَط ارتجبعی توبم الیِ ّب را ثِ زرستی تٌؾین وزز .ثِ ایي عزیك تبثـ ذغب وبّص ٍ ضجىِ
آهَسش هی ثیٌس سیستن ضجىِ ّبی فصجی وبرثززّبی فزاٍاًی پیسا وززُ است فالٍُ ثز هَارز
التصبزی ،اس خولِ ضجىِ گَیب خْت تلفؼ ًَضتِ ّبی اًگلیسی ،فیلتز وززى اغتطبش زستگبُ
ضزثبى للت ثیوبراى ،تدشیِ ٍ تحلیل ّبی صٌقتی ٍ عزاحی تزاضِ ّبی فصجی تَسظ ضزوت
سیوٌس ،هَارز ًؾبهی زر ضٌبسبیی َّاپیوبّبی ذَزی ٍزضوي ،سیستن فزهبى ذَزوبر َّاپیوب،
عزاحی ضجىِ ثیٌب اس سَی ضزوت راُ آّي اًگلستبى ،استفبزُ تَسظ ضزوت هربثزات اًگلستبى
خْت ثبسضٌبسی ٍ تزویت گفتبر،زستگبُ تبئیس اهضب چه زر ثبًىْبی ثشري ،وبرثززّبی هبلی ٍ
التصبزی زر پیص ثیٌی ًزخ ّبی ارس ،عال وِ الگَّبی هقٌبزاری زر حزوت ثبسارّب وطف ضسُ
است هقبهالت سْبم ،هقبهالت سهبى زار ،تجبزالت ارسیً ،فت،وطبرسی.
رٍش ضجىِ ّبی فصجی زر سهیٌِ ّبی گستززُ ای وبرثزز زارز ٍلی اصل سیز ثٌبیی وِ ثز پبیِ آى
فول هی وٌٌس ًَفی ثبسضٌبسی الگَّبست.
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روش سری های زمانی :یه سزی سهبًی هدوَفِ هطبّساتی است وِ ثز حست سهبى هزتت
ضسُ ثبضس ٍ تدشیِ ٍ تحلیل آًْب ثغَر ًؾزی ٍ فولی تَسظ ثبوس ٍ خٌىیٌش زر سبل  1971ثِ
سزفت تَسقِ پیسا وزز .التصبز سٌدی هزسَم زر زٍرُ رضس ثز فزض هبًبیی سزیْبی سهبًی استَار
ثَزُ اهب ثقس ّب هطرص ضس وِ اوثز سزیْبی سهبًی التصبزی ًبهبًب ّستٌس لشٍم تفسیز سزیْبی
سهبًی ًبهبًب التصبز سٌدی سزیْبی سهبًی را ٍارز هزحلِ تبسُ ای ًوَز التصبز سٌدی سزیْبی سهبًی
ثب ترویي آى زستِ اس سزیْبی سهبًی زر ارتجبط است وِ زارای اخشا تصبزفی ّستٌس وِ هقبزالت
تفبض لی اثشار هٌبسجی ثزای تحلیل ایي ًَؿ اس سزیْبی سهبًی است .تئَری هقبزالت تفبضلی پبیِ
توبهی هجبحث سزیْبی سهبًی است استحلیل ّبی سزیْبی سهبًی فوستبً ثزای پیص ثیٌی رًٍس
هتغیزّب استفبزُ ضسُ است تدشیِ رًٍس پَیبی یه سزی ثِ اخشا آى هَخت افشایص زلت
پیص ثیٌی ّب هی ضَز چزا وِ اخشا یه سزی را هی تَاى ثزای زٍرُ ّبی آیٌسُ ثزٍى یبثی ًوَز
اّویت فشایٌسُ زیٌبهیسن ّبی التصبزی تبویس زٍثبرُ ای ثز التصبز سٌدی سزیْبی سهبًی را ثسًجبل
زاضت ٍ هقبزالت تفبضلی تصبزفی ثغَر عجیقی اس هسلْبی پَیبی التصبزی هٌتح هی ضًَس اگز ایي
هقبزالت ثسرستی ترویي ضسُ ضًَس اثشار هٌبسجی ثزای تفسیز زازُ ّبی التصبزی ٍ آسهَى فزض
ذَاّس ثزز .ثغَر سٌتی اس تحلیل ّبی سزی سهبًی تٌْب ثقٌَاى یه اثشار پیص ثیٌی استفبزُ هی ضس
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اهب ثِ تسریح رٍضْبی خسیسی ثزای تدشیِ یه سزی سهبًی ثِ اخشا رًٍس ،فصلی ٍ چزذِ ای
ًبهٌؾن تَسقِ یبفت تدشیِ رًٍس پَیبی یه سزی سهبًی هَخت افشایص زلت پیص ثیٌی هی ضَز.
فزض هی وٌین  51هطبّسُ آهبری زر زستزس است ٍ هی ذَاّین همبزیز آیٌسُ را پیص ثیٌی وٌین
ثب استفبزُ اس رٍش سزیْبی سهبًی زازُ ّبی هذوَر را ثِ اخشا رًٍس ،فصلی ٍ خشء ًبهٌؾن تدشیِ
ًوَز آًگبُ خشء رًٍس ،هیبًگیي سزی زازُ ّب را زر عَل سهبى تغییز هی زّس ٍخش فصلی ثبفث
ایدبز یه الگَی چزذِ ای هی ضَز وِ زر آى ثِ اساء ّز زٍاسزُ زٍرُ سهبًی یه ًمغِ للِ ٍخَز
زار ز زر فول اخشا رًٍس ٍ فصلی یه سزی اس زازُ ّب زارای تَسیـ هطرص ٍ سبزُ ای
ًیست(.ضىل )6ٍ 5

ضىل-5
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ضىل6 -
ًىتِ هْن ایٌىِ اگز چِ خش ًبهٌؾن یه سزی اس زازُ ّب زارای یه الگَی هطرص ٍتقزیف ضسُ
ای ًیست ٍلی تب حسٍزی لبثل پیص ثیٌی است ثب تَخِ ثِ ًوَزار رٍضي هی ضَز وِ تغییزات هثجت
ٍهٌفی هَخَز زر ایي سزی زارای الگَی هٌؾوی ّستٌس ثسیي صَرت وِ همبزیز هثجت زر ّز زٍرُ
همبزیز هثجتی را ثسًجبل زارًس زر پیص ثیٌی ّبی وَتبُ هست اس ٍخَز ایي ّوجستگی هثجت زر خش
تص بزفی سزیْبی سهبًی استفبزُ هی ضَز اهب ثبیس تَخِ زاضت وِ عی سهبى خش تصبزفی ثِ صفز
هیل هی وٌس ٍ همبزیز پیص ثیٌی ضسُ خش ًب هٌؾن ثزای زٍرُ ّبی سهبًی پس اس  t=51ثسزفت
ثسوت صفز هیل هی وٌس پیص ثیٌی ولی تغییزات سزی سهبًی وِ زرلسوت ثبالی ًوَزار ًطبى زازُ
ضسُ فجبرت است اس حبصل خوـ پیص ثیٌی ته ته اخشاء سزی سهبًی .رٍش فوَهی پیص ثیٌی
تغییزات یه سزی سهبًی فجبرت است اس یبفتي هقبزلِ ای وِ ایي فزآیٌس تصبزفی را تَلیس ًوَزُ
است ایي هقبزالت ،هقبزالت حزوت ًبهیسُ هی ضًَس ٍ ثب استفبزُ اس ایي هقبزلِ همبزیز آتی سزی
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سهبًی پیص ثیٌی هی ضَز فزض وٌین  ytهمسار یه هتغییز زر زٍرُ  tثبضس ثزای زٍرُ  t=1تبt=51
ٍ  y51 y1هقبزلِ حزوت سزی هذوَر فجبرت است اس :
 Ttهمسار خش رًٍس زر زٍرُ t

خش رًٍس

 Stهمسار خش رًٍس فصلی زر زٍرُ t

خش فصلی

 Itهمسار خش رًٍس تصبزفی زر زٍرُ

خش ًبهٌؾن

همسار خش اذتالل وبهالً تصبزفی زر زٍرُ t
همسار خش تصبزفی ًبهٌؾن زر زٍرُ  tثزاثز ٪71همسار هتغیز زر زٍرُ لجل ثِ اضبفِ خش اذتالل
تصبزفی است ّش یه اس  3هقبزلِ فَق یه هقبزلِ تفبضلی است زر حبلت ولی زر یه هقبزلِ
تفبضلی ،همسار یه هتغیز تبثقی است اسهمبزیز ثب ٍلفِ ذَز هتغیز ،سهبى ٍ سبیزهتغییزّب.
اخشا رًٍس ٍ فصلی ّز زٍ تبثقی اس سهبى ّستٌس ٍخش ًبهٌؾن تبثقی است اس همبزیز ثب ٍلفِ ذَزش
ٍهتغیز تصبزفی

.

ّسف تدشیِ ٍتحلیل سزیْبی سهبًی هقوَالً زٍ ّسف است-1زرن یب ثِ هسل زر آٍرزى هىبًیسن
تصبزفی وِ هٌدز ثِ هطبّسُ سزی هی ضَز-2 .پیص ثیٌی همبزیز آیٌسُ سزی،ثز هجٌبی گذضتِ آى.
15

زر تدشیِ ٍتحلیل یه سزی سهبًی چٌسیي ّسف هوىي ٍخَز زارزوِ فجبرتٌس اس تَصیف،
تطزیح ،پیص ثیٌی ٍ وٌتزل رزُ ثٌسی ضًَسّ .ز چٌس تَصیف رفتبر یه سزی سهبًی اس لحبػ
تغییزات هَضقی ٍ زراس هست زر آى یب هغبلقِ ٍاثستگی ّبی هَخَز ثیي فٌبصز سزی اس ثزرسی
ّبی هتساٍلی است وِ رٍی سزی ّب اًدبم هی ضَز ٍ هْوتزیي ّسف اس تحلیل سزی سهبًی پیص
ثیٌی همبزیز آیٌسُ است ثزرسی یه تحلیل سزی سهبًی آضٌبیی ثب رفتبر سزی سهبًی ثِ فٌَاى تبثقی
اس سهبى است وِ سبزُ تزیي راُ ثزای ایي هٌؾَر رسن ًوَزار سزی سهبًی است ٍ هْوتزیي وبر پیسا
وززى الگَی هٌبست ثزای سزی ّبی سهبًی است .ثبوس ٍ خٌىیٌش یه رٍش  3هزحلِ ای ارائِ
زازًس -1تطریص یب ضٌبسبیی الگَ-2ثزاسش الگَ-3تطریص زرستی الگَ رٍش  MAهیبًگیي
هتحزن زارای ایي ذبصیت است وِ هتغیزات هَخَز زر یه هدوَفِ را وبّص هیسّس ٍ اس ایي
ذبصیت ثزای حذف ًَسبًبت غیز ضزٍری استفبزُ هی ضَز ٍ فیَة آى ضبهل – 1حذف ثقضی
اس هطبّسات اس اثتسا تب اًتْبی سزی سهبًی -2ثبفث تغییزات زٍرُ ای یب سبیز تغییزاتی هی ضَز وِ
زر زازُ ّبی اٍلیِ ٍخَز ًساضتِ اًس-3ثِ ضست تحت تبثیز  min ٍ maxهطبّسات لزارزارز ثزای
رفـ ایي فیت اس هیبًگیي هتحزن هَسٍى یب اًجبضتِ یب ّودوـ استفبزُ هی ضَز وِ ثِ هطبّسات
هزوشی ثیطتزیي ٍسى ٍ ثِ هطبّسات اًتْبیی ووتزیي ٍسى را هیسٌّس.
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ضبذص تزیي رٍش پیص ثیٌی سزی ّبی سهبًی پبیب ،فزآیٌس هیبًگیي هتحزن اًجبضتِ (ّن
خوـ)اتَگزسیَ ARIMAهی ثبضس وِ ثرص هْوی اس رٍیىزز ثبوس خٌىیٌش ّستٌس .ثب تزویت
یه فزآیٌس هیبًگیي هتحزن ٍ یه هقبزلِ تفبضلی ذغی یه هسل اتَرگزسیَ هیبًگیي هتحزن
حبصل هی ضَز وِ اگز خش ّوگي هقبزلِ تفبضلی زارای ٍ pلفِ ثبضس ٍ تقساز ٍلفِ ّبی هسل xt
ثزاثز  qثبضس هسل هذوَ را ) ARIMA(p,qوِ اگز  ARIMA q=1را یه فزآیٌس اتَرگزسیَ
ذبلص گَیٌس ٍ ثب (ً AR)pطبى زازُ ٍاگز  p=1فزآیٌس هیبًگیي هتحزن ذبلص است وِ ثب
)ً MA(qطبى زازُ هی ضَز.
یىی اس اصَل اسبسی زر رٍیىزز ثبوس-خٌىیٌش اصل صزفِ خَیی است یقٌی ٍارز ًوَزى حسالل
ٍلفِ ّبی هوىي زر هسل هی ثبضس ضىی ًیست وِ اضبفِ ًوَزى ضزایت خسیس ثِ هسل ،ثزاسش
ه سل را ثْتز ًوَزُ اهب ایي وبر ثبفث وبّص زرخِ آسازی هسل هیطَز ثبوس ٍ خٌىیٌش هقتمسًس
هسلْبیی وِ ثز ا سبس صزفِ خَیی اًتربة ضسُ اًس ًسجت ثِ هسلْبیی وِ زارای پبراهتزّبی ثیص اس
حس ّستٌس پیص ثیٌی ّبی ثْتزی را ارائِ هی زٌّس ٍزر ٍالـ ّسف ّوَارُ یبفتي تمزیجی اس فزآیٌس
تَلیس زازُ ّبست ًِ یبفتي فزآیٌس ٍالقی  .یه هیبًگیي هتحزن اًجبضتِ اتَرگزسیَ()ARIMA
یه هسل گستززُ تز اس هیبًگیي هتحزن اتَرگزسیَ( )ARMAاست ثب یىجبر زیفزاًسیل گیزی
اهىبى ثزآٍرز یه  ARMAزرزازُ ّبی خسیس ثَخَز هی آیس.
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ثِ اساء یه سزی سهبًی  xtوِ زر آى tیه فسز صحیح ضبذص ) ARMA(p,qثصَرت
سیزاست:

وِ زر آى  Lهتغیزتبذیز ٍ

پبراهتز اتَرگزسیَ هسل ثَزُ ٍ

پبراهتز ثرص هیبًگیي هتحزن ٍ

ثرص ذغبی هسل ّستٌس ٍ هتغییزّبی تصبزفی ثب تَسیـ هستمل ٍ یىسبى ّستٌس.
ًزم افشارّبی  Stata، Shazam، Eviwsزارای وبرثزز زر رٍضْبی سزی ّبی سهبى ٍ
ضجىِ ّبی فصجی هی ثبضٌس ًٍزم افشارّبی هبتزیسی هبًٌس  Gauss ٍ Matlabزر هسلْبی ته
هتغییزُ وبرثزز چٌساًی ًسارًس.
منابع:
 -1آضٌبیی ثب ضجىِ ّبی فصجی ،خىسَى ،آر .ثیل ٍتی ،تزخوِ زوتز هحوَز الجزسی،
اًتطبرات فلوی زاًطگبُ صٌقتی ضزیف
 -2التصبز سٌدی سزی ّبی سهبًی ثب رٍیىزز وبرثززیٍ،التزاًسرس ،تزخوِ زوتز هْسی
صبزلی ،اًتطبرات اهبم صبزق (ؿ)
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