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 مقدمه

امروزه پیش بینی دقیق و قابل اعتماد به یکی از دغدغه های مهم موسسستسساا ی ابی ی دیل اسسده اسسسب همه رتسس  و رابها 

ساس آن یک برنامه بیزی دقیق برای یولید،  صوالا خود با پیش بینی رنند یا بر ا ضا و قیمب مح نیازمند یا میزان فروش، یقا

به علب عدم آگاهی از یکنیک های پیشسسرفته پیش بینی، فقدان متصصسس  دب بقابب و یا ابائه خدماا خود دااسسته بااسسند اما 

اررب ها و هزینه های خیلی زیادی ره موستاا مشاوبه ای بر سازمان ها یحمل می رنند و یا نارابایی بوش های رالسیک 

اررب ها نتوانند دب پیش بینی آینده محصوالا خود و برنامه بیزی دقیق برای رت  ف اده یا  ب موفق رصب های بازاباعث 

تل با با نام  ص ی دب محیط ار ا که ع صی یحلیل آمابی نرم افزاب پیش بینی با  ص شکل پایگاه یص عمل رنند. برای حل این م

PishbiniXL Pro  .طراحی ررده اسب 

تتن م انی ا که عص ی، به باحتی فروش یقاضا و  ،از این پس موستاا ی ابی می یوانند به رمک این نرم افزاب و بدون دان

 قیمب محصوالا خود با برای ماه ها و سال های بعد پیش بینی رنند. 

اغل  اررب ها ماهیانه ح م زیادی از داده های مربوط به یقاضا، یولید و فروش محصوالا خود با دب نرم افزاب ارتل ث ب 

ساس تتند چون بر ا تیاب با ابزای ه اده، من ع ب ضای و ذخیره می رنند این داده های ث ب  یا  یک الگوی پیچیده با میزان یقا

به رمک اسس که عصسس ی الگوی پنهان و پیچیده بین  PishbiniXL Proفروش آینده محصسسوالا دب ابی اط هتسستند. نرم افزاب 

متغیرها با رشس  و ذخیره می رند و از این پس می یوانید پیش بینی دقیقی با برای ماه ها و سسال های بعد محصسوالا خود 

 ید.دااته باا

اید و  اته با اده دا اود دب هر رت  و رابی ره داده های ث ب  این نرم افزاب فقط به پیش بینی فروش و یفاضا محدود نمی 

اما رمک می  ت  و راب  ستفاده ررد این نرم افزاب می یواند به ر ندانید چطوب می یوان از این داده ها برای پیش بینی آینده ا

تهیالا خود رند. برای مثال بانک ها به رمک  تاط ی سب اق شتریانی ممکن ا این نرم افزاب می یوانند پیش بینی رنند ره چه م

با به موقع پرداخب نکنند و به باحتی از لیتب متقاضیان فقط به افرادی یتهیالا پرداخب رنند ره بیتک رمتری برای بانک 

 . دااته بااد و از این طریق می یوانند میزان معوقاا بانکی با راهش دهند

. اودیم محتوب رابورت  سالمب میزان برای مهم سن ش ابزاب یک فروش بینیپیش یابد،می ابیقاء اما رابورت  هرچه

 بینیپیش اررتی اگر. سن دمی آن ماهه سه فروش بینیپیش صحب میزان براساس با اررب یک موفقیب میزان استریبوال

ص  به ینها عمل دب اما دابد باالیی فروش سال، چهابم ماهه سه دب ره رند سب مقداب آن ن  سایر و سهامدابان برای یابد، د

تیاب عملکرد معنی به ذینفعان سب آن مدیر بودن صالحیببی و اررب صغی  ب صی اررب یک وقتی. ا صو  جذب هب خ

شب بینیپیش برای من عی عنوان به یواندمی فروش بینیپیش پردازد،می جدید گذابیسرمایه ستفاده گذابیسرمایه این بازگ  ا

 .اود

 و سسود شافزای ها،هزینه دب جوییصسرفه یر،باال وبی و انعطافبهره با ورابرتس  دقیق دب بینیاین اسسب ره پیش رلی نتی ه

 مشتریان همراه خواهد بود. به بهتر خدماا ابائه

 

 افزابنرماین  .باادیمزمانی  هاییسربا ا که عص ی و  بینیپیشیک افزونه پیشرفته ارتل برای  PishbiniXL Pro افزابنرم

تئله  صوبابه س  با م ص ی با متنا ا که ع ساختاب  ص ی  رندیمطراحی  موبدنظرخودراب  ا که ع  صوباهبو پابامترهای 

سط  س ه افزابنرمبهینه یو  هاییشپمادی دب اعت به نتایج دقیق و قابل باحتیبه یوانیدیم افزابنرمبنابراین به رمک  اودیم محا

 خود دسب پیدا رنید. موبدنظر
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آانا  PishbiniXL Pro افزابنرمگام به گام اما با با نحوه راب رردن و ینظیماا ساده یا پیشرفته  صوبابه افزابنرمباهنمای 

 بینیپیش از قدبا ا که عص ی برای سادگیبهیئوبی ا که عص ی بتوانید ره بدون هیچ نگرانی از دانتتن  طوبیبه سازدیم

 رت  راب خود استفاده رنید.

 

 PishbiniXL Pro افزارنرممعرفی  -1

بر  سادگیبه PishbiniXL Pro افزابنرم اندادهذخیرهارتل  افزابنرمدب  بینیپیشموبد نیاز  یهادادهدب بیشتر رت  و رابها، 

تل فعال  افزابنرمبوی  اما  اودیمار ص ی باحتیبه یوانیدیمو  ا که ع  افزابرمندب  زمانی هاییسر بینیپیشو  از قدبا 

 ارتل استفاده رنید.

 

  ؛رنیدیم خود استفادهارتل دب رت  و راب  افزابنرماگر با 

 ،اگر وقب رافی ندابید یا با یئوبی ا که عص ی آانا اوید 

   پیچیده با ندابید؛ یهاافزابنرماگر وقب رافی برای دبگیر ادن با ینظیماا مصتل 

  یقاضا، فروش، یعداد مشتریان و ... برای رت  راب اما حیایی اسب؛ بینیپیشاگر 

  دقیقی دااته بااید؛ بینیپیشبرای آینده  خواهیدیمبوزانه، ماهیانه و سالیانه با دابید و  یهادادهاگر 

 ب.سرت  راب اما بینیپیشبهترین گزینه برای  PishbiniXL Pro افزابنرم

 

 :اودیمزیر استفاده  بینیپیشبرای حل متائل  افزابنرماین  

  تائل سبرای م تتقل ) یونیبگر تته: متغیرهای م تتقل و یک متغیر واب اند و ریفی یا ر یوانندیمچند متغیر م می با

 (متغیر وابتته اسب بینیپیش ،و هدف متغیر وابتته رمی اسب

  تائل تتقل ) یبندط قهبرای م تته: متغیرهای م تتقل و یک متغیر واب اند و ریفی یا ر یوانندیمچند متغیر م می با

 متغیر وابتته اسب( بینیپیش ،و هدف متغیر وابتته ریفی اسب

  نده(یقاضا برای آی بینیپیشبوزانه، ماهیانه، سالیانه و ... با یغییراا فصلی و  یهاداده) یزمانبرای متائل سری 

 برای کسب کار شما مفید است؟ افزارنرمز این چرا استفاده ا -2

 زیر موبد استفاده قراب گیرد: یهاحوزهو دقیق دب  رابآمد صوبابه یواندیم افزابنرماین 

 مالی بینیپیش 

 فروش بینیپیش 

 یقاضا بینیپیش 

 موجودی بینیپیش 

 سود بینیپیش 

 قیمب بینیپیش 

 ... ط قه بندی مشتریان و 

 پیش بینی سود، معوقاا بانکی، غربال مشتریان جهب اخذ وام(هابانکبرای  بینیپیش( 

 بیمه یهااررببرای  بینیپیش 
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 اسسد. هاحوزهبه برخی از  یاااسسابهمصتل  دابد ره دب لیتسسب فوف فقط  یهاحوزهراببردهای بتسسیابی دب  افزابنرماین 

اما  صوبابه ساس  بینیپیشرلی اگر هدف  ادود موج تاریخی یهادادهبر ا ا افزابنرماین  با ما بهترین گزینه برای 

سب ستفاده از  افزابنرمراببرد این  .ا اما دابد ره دب زیر به مزایایی ا ت  و راب  اابه افزابنرمفواید زیادی برای ر اده  ا

 اسب:

  مد بیشسسستری با بر اسسسساس نتایجآسسسسود و دب یوانیدیم نآو از طریق کنید  بینیپیشآینده را  توانیدیمبهتر 

 رت  نمایید. ،بینیپیش

  ر از رمتدب عرض  افزابنرمبه رمک  یدارردهث ب  ق الًره  یاداده هایلیونم. شودیم جوییصرفهدر وقت خود

ستفاده  ایهبیزیبرنامهبرای  بینیپیشاز نتایج  یوانیدیمره  اودیم یی دیل به نتایج ابزامند یک دقیقه آینده ا

 رنید.

  صبی برای شبکه ع ستفاده  بینیپیشاز قدرت  تتن م انی یئوبره  طوبیبه کنیدیما ی این هیچ نیازی به دان

 یکنیک پیشرفته نیتب.

 آوریدیم تبه دستتقابل اعتمادی را از طریق یافتن رابطه پنهان بین متغیرهای مستتت ل و وابستتته  بینیپیش 

 پنهان بین متغیرها با برای اما اناسایی رنند.پیچیده و بابطه  یوانیدینم رالسیک یهابوشره  طوبیبه

  مند قدبیو همچنین از قابلیب اکستتل استتتفاده کنید  افزارنرماز محیط ستتاده و کاربرپستتند  توانیدیمشتتما

 دب محیط ارتل بهره ب رید. بینیپیش

 پرا  و مفقوداسسسده یهاداده افزابنرمره  طوبیبه شتتودیمانجام  خودکار صتتورتبه هادادهکردن  آماده

زین یا جایگ ، انها بامطابق با ینظیماا یریقدق بینیپیشبا اسسناسسسایی و برای بسسسیدن به  هاداده( دب دوبافتاده)

 .رندیمحذف 

  متتقل( و ) یوبودبا مشص  رردن دادهای  دست پیدا کنید. بینیپیشبه نتایج  توانیدیمبا چند کلیک ساده

 طوببه بینیپیشهمه مراحل محاسسس اا  ،بوزانه، ماهیانه یا سسسالیانه() یصییاب یهادادهوابتسسته( و یا ) یخروج

 .اودیمخودراب ان ام 

 افزارنرم هاییژگیو -3

 کلی هاییژگیو -3-1

  افزابنرمراببرپتند بودن محیط 

  خودراب صوبابهطراحی ساختاب بهینه ا که عص ی 

  بصوبا خودراب یفصیلی یهاگزابشابائه نمودابها و 

 هادادهپردازش  -3-2

  نامحدود هاییوبودپردازش با یعداد 

  خودراب رامالً صوبابه هادادهو پردازش  سازیآماده، پردازشپیشان ام 

 خودراب صوبابهریفی  یهاداده ردگذابی 

  هادادهیغییر مقیاس خودراب 

  دب ینظیماا( ادهمشص با مقداب  جایگزینی)حذف یا  مفقوداده یهادادهرنترل 
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  پرا یدادهارنترل 

  یهاگروهبه  هادادهیصصی  خودراب و یصادفی Training، Validation و Test 

 ساختن شبکه عصبی -3-3

  خودراب رامالً طوببهطراحی ا که عص ی 

  متئله یهادادهانتصاب ساختاب ا که عص ی مناس  با 

  دستی صوبابهخودراب یا  صوبابها که عص ی  ینظیم ارایط یوق  آموزش 

  بینیپیشبیش از حد ا که و راهش خطای  آموزشرنترل 

 ذخیره بهترین ا که 

  ادهذخیرهبابگذابی ا که عص ی 

 :یاحرفهبرای کاربران 

  ارایط ستی  صحب یوق  )ینظیم د شص ، میزان به ود دب خطا، نرخ  سطح خطای م سیدن به  یعداد  ،بندیط قهب

 (یکرابها

 شبکه عصبیارائه گزارش عملکرد و آموزش  -3-4

  ادهبینیپیشواقعی دب مقابل  یهادادهنموداب 

  ادهبینیپیشواقعی دب مقابل  یهادادهنموداب پرارندگی 

  ادهبینیپیشواقعی دب مقابل  یهادادهجدول 

 جداول صحب ط قه بندی 

 جداول خطای پیش بینی 

 

 افزارنرممحیط کاربرپسند  -3-5

  انتصاب سلولی یا ستونی صوبابه هادادهانتصاب محدوده 

 فایل ارتل جدید ذخیره اوند.محدوده مشص ، ایب خاص یا  دبیوانند می  هاگزابش 

  هاگزابشدب نموداب یا  هابنگسفابای رردن 

 ذخیره خودراب بهترین ا که 

 ذخیره ا که عص ی و بابگذابی م دد آن 

 

 

 

 

 افزارنرمنحوه باز کردن  -4

ص   سکتاپ ای اد  افزابنرممیان ر  افزابنرمپس از ن تل باز افزابنرمآن،  میان ربا رلیک بر بوی  اودیمبر بوی د . اودیم ار

بر بوی  نیبیپیش افزابنرمارتل با جهب اجرای مارروها فعال نمایید یا  افزابنرمسطح امنیتی  بایتبیمهنگام وبود به ارتل 

 ارتل نص  اود.
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 با مشاهده رنید. افزابنرممنوی  یوانیدیم ADD- INSاز قتمب  
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 راهنمایی در مورد انتخاب روش پیش بینی -5

اته بااد و بصواهید با وبودی های جدید مقداب خروجی با پیش بینی رنید ابتدا از  اگر متغیرهای وبودی و خروجی وجود دا

استفاده  «پیش بینی با وبودی های مشص »ز گزینه ا که عص ی با ای اد رن د و بعد ا «ساختن و آموزش ا که عص ی»گزینه 

 خروجی می یواند ریفی یا رمی بااد.  رنید.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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وجود دااسسته بااسسد و بصواهید با وبودی های جدید مقداب برای آموزش اسس که عصسس ی اگر متغیرهای وبودی و خروجی 

ص یساختن و »خروجی با پیش بینی رنید ابتدا از گزینه  ا که ع ص ی با ای اد رن د و بعد از گزینه « آموزش  پیش »ا که ع

 خروجی می یواند ریفی یا رمی بااد. استفاده رنید.« بینی با وبودی های مشص 
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سالیه با دابید می یوانید از یکی از بوش های  سری »اگر فقط داده های هفته ای، ماهیانه یا  سازی پیش بینی  زمانی با همواب 

 استفاده رنید.« پیش بینی سری زمانی با ا که عص ی »و « نمایی
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اگر متغیرهای وبودی و خروجی برای آموزش ا که عص ی وجود دااته بااد ولی برای پیش بینی آینده متغیر وبودی ندااته 

 رنید.استفاده « پیش بینی هدف بعدی با ا که عص ی»بااید از گزینه 
 

 

 افزارنرممنوی اصلی  -6

صبی:و آموزش ساختن  صوبییاما  یهادادهاگر  شبکه ع س به  تتقل و یک متغی) یا ط قه بندی یونیبگر ر چند متغیر م

 متغیر وابتته با بر اساس متغیرهای متتقل ان ام دهید از ا که عص ی استفاده رنید. بینیپیشوابتته( بااد و بصواهید 

ه عص ی یعنی از ا ک اودیماین گزینه فعال می  دیده باادچنانچه ا که عص ی آموزش  :با ورودی های مشخص بینیپیش

و  ددهییم افزابنرممتغیرهای وبودی با به  یهاداده اسسستفاده رنید. یوانیدیمجدید  یهاداده بینیپیشاسسده برای  دیدهآموزش

اما ) یخروج تته( با برای  اید و دب نرم افزاب بابگذابی  .رندیم بینیپیشمتغیر واب ص ی با ق ال ذخیره ررده با ا که ع اگر 

 رنید این گزینه فعال می اود.

شبکه عصبی ا که عص ی ازاینپس :ذخیره  خیره اده با ذ دیدهآموزشا که عص ی  خواهیدیمچنانچه اد  دیدهآموزشکه 

اسسسب با ذخیره رنید. اگر این راببرگ دب  ای اداسسده افزابنرمره یوسسسط « اطالعاا اسس که عصسس ی»راببرگ  یوانیدیم رنید

رلیک رنید یا این راببرگ ره حاوی « ذخیره اسس که عصسس ی»وجود ندااسسته بااسسد دب منوی اصسسلی بر بوی گزینه  هایخروج

 اطالعاا ا که عص ی اسب ای اد اود سپس این راببرگ با ذخیره رنید.
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اببرگ حاوی ر یوانیدیما که عص ی با ذخیره ررده بااید از طریق این گزینه  الًق اگر  :ذخیره شده بارگذاری شبکه عصبی

 جدید استفاده رنید. هایبینیپیشاطالعاا ا که عص ی با دوبابه بابگذابی رنید و از ا که بابگذابی اده برای 

صبی شبکه ع سری زمانی با  ا یانهسال یاو  یانهبوزانه، ماه یهااما فقط داده یصییاب یهاچنانچه داده :پیش بینی  می  دبا

)یا  ییرااغدوبه ی باید پیش بینی سسسری زمانی ی. برایداسسستفاده رن اسس که عصسس یاز دوبه های بعدی  بینییشپ یبرا یوانید

 نوساناا فصلی( داده ها مشص  بااد.

 

 یغییر دهید. دلصواههبینظیماا ا که عص ی با  یوانیدیمدابید  آاناییچنانچه با یئوبی ا که عص ی  :تنظیمات شبکه عصبی

سازی نمایی سری زمانی بینیپیش اما فقط  یهادادهچنانچه  :با روش هموار  سالیانه  یهادادهیابیصی  بوزانه، ماهیانه و یا 

برای استفاده از این گزینه به رمک بوش هموابسازی نمایی و با مشص  بودن  از این گزینه استفاده رنید. بینیپیشبااد برای 

 با برای آینده ان ام دهید. بینیپیش یوانیدیم داده ها، دوبه یغییراا

 .اودیمباز  افزابنرمبا رلیک بر بوی این گزینه باهنمای  :راهنما

( و یغییراا فصلی داده ها مشص  بااد یانهسال یاو  یانهماه بوزانه، یهادادهچنانچه داده های اما سری زمانی بااد) توجه:

اب انتصاب  شتری دا سازی نمایی با ان ام دهید و هر ردام ره دقب بی ص ی و پیش بینی با بوش همواب  ا که ع پیش بینی با 

 رنید.

 شبکه عصبی -7

 با شبکه عصبی بینیپیشبرای  هاداده سازیآماده -7-1

مواد و مالی،  بیزیبرنامه خواهیدیمبرای ماه بعدی بااسسسد و  )متغیر خروجی(فروش بینیپیشبرای مثال اگر هدف اسسسما 

دجه مانند بو گذابدیم یریأثموجودی با مطابق با آن ان ام دهید دب ابتدا باید بدانید ره چه متغیرهایی بر بوی فروش اسسسما 

 و ... های یصف، هاپیشنهادی لیغاا، یعداد 

با دب  هادادهخروجی( داده دااسسته بااسسید و این وابتسسته )وبودی( و متغیر ) یرگذابیأثمتغیرهای برای  بایتسسبیمدب گام بعدی 

تل ذخیره رنید  ستون و ره  طوبیبهقال  یک جدول دب راببرگ ار با دب  آن یهادادهنام متغیرهای وبودی و خروجی با دب 

 هر سطر و دب زیر هر متغیر وابد رنید.

سوم  سایی  هاداده هاییناهن اب PishbiniXL Pro افزابنرمدب گام  انا ادهپرا یا  یهادادهو  رندیمبا  با حذف یا  مفقود

 .رندیمجایگزین 

و با اعتماد  بین متغیرها با اناسایی رند بابطهالگوی  یواندیم باحتیبهاده بااد ا که عص ی  آماده دبستیبه هادادهزمانی ره 

 استفاده نمایید.بیشتر از نتایج دقیق ا که عص ی 

با دو برابر رردن بودجه ی لیغاا و ... میزان  مثالًفروش آینده با یصمین بزنید  یوانیدیماسسسده  دیدهآموزشبا دااسسستن اسسس که 

 عص ی دب یصاویر زیر آمده اسب. ا کهاده جهب ساختن  آماده یهادادهاز  یانمونه .اودیمفروش ماه بعد چقدب 
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 ساختن شبکه عصبی -7-2

ام هر رد یهادادهمتغیرهای وبودی و خروجی و ) یدرن آمادهبا برای ا که عص ی  هادادهارتل با باز رنید و فایل  افزابنرم-1

 بر بوی ساختن ا که عص ی رلیک رنید. افزابنرمبعد از منوی  رنید( آمادهبا مطابق قتمب ق ل 
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( بینییشپبر  یأثیرگذابمتغیرهای ) یوبود یهاسلولاین پن ره  دب .اودیمباز « وبود اطالعاا ا که عص ی»سپس پن ره  -2

 .رنیدیمهدف( با مشص  ) یخروج یهاسلولو 

 

 
 

صوبا پیغام خطا از  توجه: اد دب غیر این  تان با سطرهای متغیر خروجی با یک سطرهای متغیرهای وبودی با یعداد  یعداد 

 .اودیمظاهر  افزابنرمطرف 

انتصاب اسسده بااسسد باید دب  هادادههمراه  هاسسستونوبودی و خروجی دابای نام بااسسد چنانچه نام  یهادادهاگر سسستون  توجه:

دب غیر این صسسوبا پیغام خطا از طرف « دب اولین سسسطر وجود دابد با فعال رنید هادادهنام »پن ره اسس که عصسس ی ییک گزینه 

 .اودیمظاهر  افزابنرم
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وبودی و خروجی با یک ا دب  یهاسلولهمه  یوانیدیمرهای وبودی چت یده بااد به ستون متغی هایخروجاگر ستون  توجه:

دب این حالب نیازی  .«خروجی دب آخرین ستون قراب دابد با انتصاب رنید یهاداده» ینهگزقتمب وبودی انتصاب رنید و ییک 

 به انتصاب جداگانه ستون متغیرهای خروجی نیتب.

ص ی بوش انتصاب  یوانیدیم توجه: ا که ع صوبا»با  هادادهدب پن ره  ش حالبانتصاب رنید دب این « ستونی ب ص  برای م

با  هادادهخودراب  طوببه افزابنرمبا موس رلیک رنید یا  با هاسسسستونرردن متغیرهای وبودی و خروجی فقط رافی اسسسسب 

شنهاد  سایی رند اما پی شه از بوش  اودیمانا ات اه احتمالی دب انتصاب متغیرها « لصواهیعیین محدوده د»همی ستفاده رنید یا ا ا

 صوبا نگیرد.

  الگوی بین متغیرها با رش خوبیبهبرابر یعداد متغیرهای وبودی بااد یا ا که عص ی  10باید حداقل  هانمونهیعداد  توجه:

ا  هانمونهرند. هر چه یعداد  سط  اد یافتن الگوی ابی اط بین متغیرها یو شتر با ص ی بی  دبنتی ه اودیمان ام  یرباحبکه ع

 خواهید دااب. یرییقدق بینیپیشو نتایج  یریقوا که 

 

 :موزش رلیک رنید یا پن ره زیر نمایان اودآانتصاب متغیرهای وبودی و خروجی بر بوی درمه اروع پس از  -3

 

 
ند ره ممکن اسب چ اودیمو دبصد پیشرفب ا که عص ی نمایش داده  زمانمدادب پن ره فوف پابامترهای ا که عص ی، 

 دقیقه آموزش ا که عص ی طول بکشد. یکثانیه یا 

تائل  توجه: صحب ) یبندط قهبرای م اد(، فقط پابامترهای یکراب و نرخ  ن ره آموزش دب پ بندیط قهمتغیر خروجی ریفی با

س ه س مثال. برای اودیم محا اد(، متغیر خروج) یونیبگر  و (MSEخطا )یکراب، میانگین م ذوباا  یهاااخ ی رمی با

 .اودیم( محاس ه AEخطا )قدب مطلق 

سب دب  طوبهمان ا که عص ی،  59ره دب پن ره مثال مشص  ا شرفب آموزش  ستیبه هابینیپیشدبصد  98دبصد از پی  دب

 .ان ام اده اسب
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 فرضپیش صوبابه« گزابش عملکرد»و « اطالعاا ا که عص ی» یاهنامپس از ایمام آموزش ا که عص ی، دو راببرگ یا -4

 .اودیمنمایش داده 

ص ی»راببرگ  توجه: ا که ع ستفاده « اطالعاا  ص ی ا ا که ع ا  خواهیدیمچنانچه  اودیمبرای بابگذابی  که اطالعاا 

ص ی  ص ی با از طریق این  دیدهآموزشع ا که ع اده با ذخیره رنید این راببرگ با ذخیره رنید یا برای دفعاا بعدی بتوانید 

 رنید. بینیپیشجدید با  یهادادهراببرگ بابگذابی رنید و 

اد یک  توجه: تل موجود با سط  پیغاماگر این دو راببرگ دب فایل ار شان داده  افزابنرمیو اما ن صوب اودیمبه   اره دب 

قراب دهید یا راببرگ  هاگزابشبا با راببرگ های فعلی جایگزین و یا نام جدید برای  جدید راببرگ های یوانیدیمیمایل 

 جدید ای اد اود.

 

 با شبکه عصبی بینیپیش -7-3

ا که  یوانیم، آموزشپس از ایمام  صلی  یهاداده بینیپیشاده برای  دیدهآموزشاز  ستفاده ررد. از منوی ا وی بر بجدید ا

 رلیک رنید یا پن ره زیر باز اود:« بینیپیش»
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سلولی با ره  یهاداده اود با انتصاب رنید  بینیپیش خواهیدیمجدید متغیرهای وبودی با انتصاب رنید و  دب آن نمایش داده 

 برای متغیر خروجی نمایش داد اود. ادهبینیپیشرلیک رنید یا مقادیر « بینیپیش»و بر بوی درمه 

انتصاب نکنید اما اگر نام متغیرها همراه  هادادهبا همراه  یرهامتغدب هنگام انتصاب متغیرهای وبودی بهتر اسسسسب نام  توجه:

 با ییک بزنید یا با پیغام خطا مواجه نشوید.« دب اولین سطر وجود دابد هادادهنام »گزینه مربوط به  حتماًانتصاب اد  هاداده

شسسنهاد انتصاب اسسود. پی بینیپیشفقط رافی هتسسب یک سسسلول برای دبل محل  بینیپیشایش برای انتصاب محل نم توجه:

 ااد.وجود دااته ب بینیپیشخالی به اندازه رافی جهب دبل  یهاسلولره محلی انتصاب اود ره باال و پایین محل،  اودیم

 یهاادهدتغیرهای وبودی انتصاب اده با یریی  انتصاب نشده بااند و یا یریی  م دبستیبهاگر یعداد متغیرهای وبودی  توجه:

 .اویدیموبودی ره دب ا که عص ی استفاده اده، متفاوا بااد با پیغام خطای زیر مواجه 

 

 
 

ا با ییک بزنید یا ب« دب اولین سطر وجود دابد هادادهنام »گزینه مربوط به  حتماًانتصاب اد  هادادهاگر نام متغیرها همراه  توجه:

و فضسسای خالی رافی برای دبل  انداسسدهانتصاب  دبسسستیبهوبودی  یهادادهاگر مطمئن هتسستید ره پیغام خطا مواجه نشسسوید. 

تل با ب ندید یوانیدیم اویدیموجود دابد اما با پیغام خطا مواجه  هایخروج ص ی با ذخیره رنید و فایل ار  دوبابه و ا که ع

  رنید و دوبابه امتحان رنید یا مشکل حل اود. بابگذابیباز رنید و ا که با 

 

 

 

 با شبکه عصبی سریع بینیپیش -7-4

 یدخواهیمره  هایییخروجاس که عصس ی،  آموزشمتغیرهای خروجی این اسسب ره دب هنگام  بینیپیشیک باه سسریع برای 

سلول خالی با  آموزش با بزنید یا بعد از ایمام «خروجی خالی یهاسلول بینیپیش»رنید خالی بگذابید و ییک گزینه  بینیپیش

 دبل اود. ادهبینیپیشی خالی مقداب و دب جا بینیپیش
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 گزارش عملکرد شبکه عصبی -7-5

 زیر اسب: یهاقتمبره اامل  اودیمای اد  «یگزابش عملکرد ا که عص »پس از ایمام آموزش راببرگی با نام 

 اندهقرابگرفتره با ا که عص ی موبد آزمایش  ییهادادهآموزش و  یهادادهبه یفکیک  هاااخ دب این جدول  نتایج:خالصه 

 آوبده اده اسب.

 
 ره: دهدیمبرای مثال جدول فوف نشان 

 .اندقرابگرفتهآزمایش موبد استفاده  یهاداده عنوانبهسطر  33آموزش و  یهاداده عنوانبهسطر  136 

 دبصد اسب. 81آزمایش  یهادادهدبصد و برای  98آموزش  یهادادهبرای  بندیط قه صحبااخ  

 دبصد بوده اسب. 82آزمایش  یهادادهدبصد و برای  99آموزش  یهاداده یبرادبسب  هایبینیپیشیعداد 

 اودیمره متغیر خروجی رمی اسب محاس ه  ییهامدلمیانگین خطا و میانگین م ذوباا خطا فقط برای  یهاااخ  توجه:

 .باادیم بندیط قهچنانچه متغیر خروجی ریفی بااد متئله از نوع 

 

ندیطب هماتریس صتتحت  عداد  :ب قه از متغیر  هایبینیپیشدب این جدول ی  ریفی() یخروجدبسسسسب و غلط برای هر ط 

 اسب. ادهمحاس ه
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 اسب. ادهمحاس هریفی( ) یخروجدب این جدول یعداد و دبصد خطا برای هر ط قه از متغیر  :جدول تعداد خطا

 
متغیر خروجی  بینیپیشره هر ردام از متغیرهای وبودی به چه میزان دب  دهدیماین نموداب نشسان  :اهمیت متغیرهای ورودی

سب. یریأث اته ا ستنددب این حالب  دا ست ل ه ایا با فرض اینکه متغیرها م تن ثیر هر ردام از متغیرهای وبودی با ثابب نگه دا

 .بقیه وبودی ها، بر بوی متغیر خروجی بربسی می اود

 
 

 مقادیر مقابلمتغیر خروجی رمی بااسسسد نموداب مقادیر واقعی دب  رهدبصسسسوبیی :شتتتدهبینیپیشنمودار واقعی در م ابل 

 اودیمنمایش داده  ادهبینیپیش
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صوبیی :شدهبینیپیشنمودار پراکندگی  اد نموداب پرارندگی مقادیر  رهدب نمایش داده  دهابینیپیشمتغیر خروجی رمی با

 اسب. برخوبداباز دقب باالیری  بینیپیشبااد  یریکنزدواقعی( موبب )نموداب پرارندگی به خط  هرچقدب. اودیم

 

 
 

 زمانی هاییسر -8

 زمانی هاییسر بینیپیشبرای  هاداده سازیآماده -8-1

بصواهید فروش  ق ل با دااته بااید و یهاماهبا ندااته بااید یعنی برای مثال فقط فروش  بینیپیشبر  یأثیرگذاباگر متغیرهای 

ب باید سسسری زمانی اسسستفاده رنید. برای این منظو بینیپیشرنید از  بینیپیشبعد با مطابق با بوند و یغییراا فصسسلی  یهاماه

 ، نام متغیر با بنویتید.هادادهیابیصی از فروش با دب یک ستون ارتل وابد رنید و دب باالی ستون  یهاداده
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شاهده  یهادادهره دب  طوبهمان سب هر  فروش یهاداده اودیمسری زمانی فوف م یک اب نوسان دابند  باب 12چون ماهیانه ا

 اسب.ماه  12 هادادهاین  نوسان() ییراایغبنابراین دوبه 

 

 

 با روش هموار سازی نمایی زمانی هاییسر بینیپیش -8-2

 یهاسالو  هاماهبرای  خواهیدیمیا با یناوب دلصواه( دابید و ) یانهسالماهیانه یا  صوبابهفروش، یقاضا و ... با  یهادادهاگر 

 استفاده رنید.بوش همواب سازی نمایی از  رنید بینیپیشبعد 

سایی رنید هادادهنوسان یا دوبه یناوب یغییراا  بایتبیمزمانی  هاییسردب  توجه: انا ستون  با  با  هاادهدبرای این منظوب 

اود  Line Chartارتل بر بوی نموداب  افزابنرمدب  insertانتصاب رنید و از منوی  رلیک رنید یا نموداب سری زمانی یرسیم 

سایی رنید. دب این مثال چون  هادادهسپس دوبه یناوب  انا صویر زیر   دهاذخیرهماهیانه  صوبابه هرسال یهادادهبا مانند ی

 .رندیمدوبه یک یناوب دب اکل نموداب ظاهر  12اسب بنابراین دب نموداب سری زمانی دب 

با دقب بتسسیاب خوبی    والگوی یغییراا با رشسس افزابنرمدااسسته بااسسد  ییرمنظماسسما دوبه یناوب  یهادادههر چه  توجه:

وجود  هادادهفاقد دوبه یناوب بااسسسد و یا الگوی و بوند منظمی دب  هاداده. اگر دهدیمبعدی با ان ام  یهادوبه بینیپیش

سری زمانی  نیبیپیشمناس  برای  یهادادهاز  یانمونهدب یصویر زیر  .اودیمبا خطای بیشتری ان ام  بینیپیشندااته بااد 

 اسب. ادهدادهنشان 

 

12 12 
12 
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 یا پن ره زیر باز اود: یدرن یکرل «یا که عص  بینیپیش» یبر بو افزابنرم یاصل یاز منودب ادامه 

 

 
 

12 
12 12 
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اود بینیپیش»انتصاب رنید. ییک گزینه  موبدنظرسری زمانی با دب فیلد  یهاداده در گام اول عال رنید با ف« برای آینده ان ام 

صله اطمینان  صله اطمینان ) یدرنبا یعیین  بینیپیشو فا سب(.  95 فرضپیش صوبابهفا صد ا گام »وی درمه ب بر سپسدب

 رلیک رنید.« بعدی

 

 
 

مثال چون دوبه  این دب بود با مشسص  رنید. اسدهاسناسساییره از بوی نموداب  هادادهنوسساناا یا دوبه یناوب  دومدر گام 

نمایش  12خودراب عدد  طوببهد عددی ل. دب فیرنیمیمگزینه ماهیانه با انتصاب  ماه یک اب( 12هر بود )ماهیانه  هادادهیناوب 

 .اودیمداده 

د عددی لو دب فی« سسسایر»یناوب یکراب اسسود گزینه  ،دوبه 7هر  مثالًدوبه یناوب خاصسسی دااسسته بااسسد  هادادهچنانچه  توجه:

 با وابد رنید. 7مقابلش عدد 

د بای اوندیمیحلیل  افزابنرمره یوسط این  ییهادادهاسب.  ادهیعیینماه(  24سال ) 2 افزابنرمحدارثر دوبه نوسان دب  توجه:

 دااته بااند. 24یا  1دوبه نوسانی بین 

 هاداده بین ابی اط الگوی یواندیم، بهتر هادهدابیشسسه دوم( یا لگابیتم جذب ) مثل هادادهگاهی اوقاا یغییر مقیاس دادن  توجه:

 خواهد آمد. به دسب یرییقدق بینیپیشرش  رند و از این طریق نتایج  افزابنرمبا یوسط 
 رلیک رنید.« گام بعدی»درمه  بر بوی

 

 



                                        PishbiniXL Pro for Excel  یپردازدادهپایگاه تخصصی تحلیل آماری و (www.Tahlil-Amari.com) 

23 

 

 

ندابید گزینه  آاسسناییسسسری زمانی  یهامدلبا مشسسص  رنید چنانچه با  هادادهخطا، بوند و نوسسسان  یهامدل ستومدر گام 

با آزمایش رند و هر مدل ره  یهامدلخودراب همه  طوببه افزابنرمبا انتصاب رنید یا « هامدلهمه »و جتسسست وی « خودراب»

 .رلیک رنید« گام بعدی»بر بوی درمه  .رندیمانتصاب  بینیپیشمدل بهینه  عنوانبهدقب بیشتری دااته بااد با 

 

 
 

 موبد با نیز بینیپیشدب آن دبل اسسسود مشسسسص  رنید. افق  بینیپیشاطالعاا  خواهیدیمره  راببرگینام  چهارمدر گام 

شص  رنید  اد با انتصاب رردن  یهادادهاگر  مثالًم سال بعد و با انتصاب 12مقداب اما ماهیانه با مقداب ، پیش بینی برای یک 

 .اودیمبرای دو سال بعد ان ام  بینیپیش ،24

 ماه( اسب. 24 یعنیسال )دو مشص  رنید  یوانیدیم افزابنرماین یوسط ره  بینیپیشحدارثر افق  توجه:

 یا مدل بهینه انتصاب و پابامترهای مدل محاس ه اوند. رنید رلیک« گام بعدی»بر بوی درمه 

 

 
 

، بینییشپرلیک رنید یا عالوه بر گزابش « پایان»با فعال و بر بوی درمه « بینیپیشبسسسسم نموداب »ییک گزینه  پنجمدر گام 

 دبصد فاصله اطمینان دب راببرگ جداگانه یرسیم گردد. 95با  بینیپیشنموداب 
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 شبکه عصبی تتنظیما -9

ص ی رلیک رنند یا پن ره ین یوانندیم یاحرفهراببران  ا که ع صلی بر بوی ینظیماا  اود.ظیماا باز طریق منوی ا پن ره  از 

 اسب: ادهیشکیلینظیماا از پنج سربرگ 

تمب  «:داده»سربرگ  اده یهاداده(، دوبافتادهپرا ) یهاداده یوانیدیمدب این ق شصی  متغیرهای ریفی و  مفقود و نحوه ی

 استفاده رنید. فرضپیشرمی با ینظیم و رنترل رنید. اگر اطالعایی دب خصوص این قتمب ندابید از ینظیماا 
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برای داده هایی ره مقداب پرا یا دوبافتاده دابند پیش بینی ان ام  با فعال رنید «افتاده حذف داده های دوب»اگر گزینه توجه: 

سه و نیم برابر انحراف  اده اند)چنانچه داده ای از  ص ی داده های دوب افتاده نیز حذف  ا که ع اود چون دب آموزش  نمی 

 ده غیر فعال اسب.معیاب بیشتر بااد به عنوان داده دوبافتاده اناخته می اود(. بطوب پیش فرض حذف داده دوبافتا

 

تمب «:شبکه»سربرگ  ا که عص ی با  دب این ق ت رنترل رنید. یوانیدیمارایط یوق   مب اگر اطالعایی دب خصوص این ق

 استفاده رنید. فرضپیشندابید از ینظیماا 

 
 

متناس   که عص ی ابا ییک بزنید یا ینظیماا بهینه « خودراب رامالً صوبابه»ندابید گزینه  آاناییاگر با ا که عص ی  توجه:

 خودراب انتصاب اود. طوببه هادادهبا 

ره خطای  دهدیماین پدیده زمانی بخ  رندیمبا رنترل  Over-trainingبه رمک یک الگوبیتم پیشسسسرفته  افزابنرم توجه:

یا  1ز طی  ا بینیپیش. برای رنترل خطای رندیمآموزش با متوق   افزابنرمدب این حالب  رندیماسسروع به افزایش  بینیپیش
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ستفاده  10 سب. اگر ادهینظیم 5مقداب  فرضپیش طوببهره  اودیما تک یوق   ا  زودهنگاممقداب رمتری با ینظیم رنید بی

ز تک یوق  آموزش بعد امقداب بیشتری با ینظیم رنید بی . چنانچهاودیمبیشتر  Over-trainingآمدن  به وجودآموزش ق ل 

شتر  Over-trainingآمدن  به وجود س  با  .یابدیمافزایش  بینیپیشره دب این حالب خطای  اودیمبی با  انیدیویممقداب منا

 دسب پیدا رنید. بینیپیشمناس ی دب  دقببهد یا خود امتحان رنی یهاداده

دلصواه خود با انتصاب رنید یا پس از آموزش ا که عص ی به اما  یهاگزابش یوانیدیمدب این قتمب  «:هاگزارش»سربرگ 

 استفاده رنید. فرضپیشاگر اطالعایی دب خصوص این قتمب ندابید از ینظیماا  .نمایش داده اود

 

 
 

تمب  «:هارنگ»سربرگ  تمبدلصواه  یهابنگ یوانیدیمدب این ق اگر اطالعایی دب  انتصاب رنید. با هاگزابشمصتل   یهاق

 استفاده رنید. فرضپیشخصوص این قتمب ندابید از ینظیماا 
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خوب و  بینیپیشمرز یشصی   یغییر دهید. دلصواهبهنام راببرگ های گزابش با  یوانیدیمدب این قتمب  «:عمومی»سربرگ 

یش با مشسسص  رنید. اگر اطالعایی دب به آموزش و آزما هادادهینظیم رنید. دبصسسد یفکیک  بینیپیشبد با بر اسسساس خطای 

 استفاده رنید. فرضپیشخصوص این قتمب ندابید از ینظیماا 

 

 
 

 .گرددبرمیبه حالب بهینه اولیه ینظیماا « فرضپیشینظیماا »با رلیک بر بوی درمه  توجه:

 

 افزارنرماحتمالی بررسی و رفع مشکالت  -10

 افزارنرمشرایط مورد نیاز برای اجرای  -10-1

 

 نیازمند ارایط زیر اسب: اجراادنبرای  PishbiniXL Pro افزابنرم

 ویندوز یهانتصه دااتن یکی از 

  یا باالیر 2007میکروسافب ارتل  افزابنرمیکی از نتصه های دااتن 

  بیتی بااد 32ارتل  افزابنرمنتصه 

 

 افزارنرمفارسی  یهافونترفع مشکل  -10-2

 با مطابق زیر ان ام دهید. ویندوزینظیماا  اودینمنشان داده  دبستیبه افزابنرمفابسی  یهافونبچنانچه 
Control panel >> region and language 

 
مانند یصسسویر زیر رلیک  Administrative سسسربرگرلیک رردید بر بوی   Region and Languageره بر بوی ازاینپس

 رنید.
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زبان  اودیممطابق اکل زیر باز  یاپن رهرلیک نمایید.  …Change System Localeسپس دب پایین صفحه بر بوی درمه 

Persian وی ب با انتصاب رنید و برOk .رلیک رنید 

 

 
 

 .اودیمحل  افزابنرمبا باز رنید مشکل فابسی  افزابنرمرنید و  اندازیباهویندوز با دوبابه  پایاندب 

 هاداده پردازشعدم -10-3

د به این اسسدی بوبرو« ارتسسل با ب ندید و دوبابه باه اندازه رنید افزابنرماسسسب  دادهبخخطایی »چنانچه با پیغام خطایی م نی بر 

بوند پردازش با ادامه دهد دب این حالب باید  یواندینم افزابنرم( ررده اسسسب و crashهنگ )ارتسسل  افزابنرمدلیل اسسسب ره 

 دوبابه باز رنید یا مشکل حل اود. ارتل با ب ندید و افزابنرم

 دبسسستیهبارتسسل سسسالم و  افزابنرمبنابراین باید  اسسودیمارتسسل اسسستفاده  افزابنرمبرای پردازش از  بینیپیش افزابنرم توجه: 

 بااد. ادهنص 

 


