عنوان
تکنیکهای دادهکاوی در تحلیل دادههای سری زمانی و پیشبینی
Data Minning Techniques in Time Series Data Analysis and Forecasting

چكيده

چکیده
در بسياری از کاربردهای واقعی ،مقدار مشاهدات یک متغير وابسته به مقدار آن متغيرهای در زمانهای
قبل است .اینگونه دادهها با عنوان سری زمانی مطرح هستند که پژوهشهای مختلفی با استفاده از
تكنيکهای دادهکاوی به پيشبينی و تحليل در اینگونه دادهها پرداختهاند .در اینجا به دستهبندی انواع
سری زمانی ،کاربردها ،انواع مسایل سری زمانی و نحوه حل آنها پرداختهایم.

واژههای کلیدی:
سری زمانی ،الگوی فصلی ،الگوی افقی ،الگوی متمایل ،پیشبینی ،رگرسیون ،شبکه عصبی
بازگشتپذیر ،رگرسیون بردار پشتیبان.
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فصل اول :مقدمه

مقدمه
در این پژوهش هدف بررسی روشهایی است که برای تحيل و پيشبينی سریهای زمانی به کار رفته
است .در این فصل به تعریف مساله ،انواع سری زمانی بر اساس الگو ،کاربردها و چالشها میپردازیم.

 1.1تعریف سری زمانی
یک سری زمانی مجموعهای از مشاهدات به صورت 𝑡𝑥 میباشد که هرکدام از این مشاهدات در زمان
مشخص 𝑡 انجام شده است .در صورتی که فاصله زمانی مشاهدات مساوی باشد به آن سری زمانی
گسسته و در غير اینصورت به آن سری زمانی پيوسته میگویند.
هدف پيشبينی در سریهای زمانی گاهی پيشبينی مقدار 𝑥 در زمانهایی است که هنوز اتفاق نيفتاده
است .انواع مسایل سری زمانی و نحوه برخورد با آنها در فصل دوم توضيح داده شده است.

 1.1.1مثال سری زمانی :تعداد مرگها در تصادفات ماهانه
شكل  1-1تصادفات ماهانه در سالهای  1998-1993در آمریكا را نشان میدهد [ .]1همانطور که
مشاهده میکنيد یک الگوی تكرارشونده فصلی 1در طول سال قابل مشاهده است و در اواسط هر سال
یک پيک داریم.

Seasonal Pattern
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شكل  1-1تعداد مرگها در تصادفات ماهانه در سالهای 1998-1993
یكی از نكات مهم در پيشبينی سری زمانی در نظر گرفتن تمام ویژگیهای مرتبط با مشاهدات است.
برای مثال در مثال قبل ماه یک متغير موثر در تصادفات است که باید به گونهای در مدلسازی در نظر
گرفته شود .در واقع سری زمانی باال رفتار فصلی و تكرار شونده دارد.

 2.1انواع الگوهای سری زمانی
الگوی مشاهدات در یک سری زمانی را میتوان به صورت زیر دستهبندی کرد [:]2

3
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 .1الگوی افقی :2در این نوع الگو مشاهدات حول یک مقدار ميانگين نوaسانات تصادفی دارد (شكل
.)2-1

شكل  2-1مثالی از یک الگوی افقی .نمودار فروش بنزین
در صورتی که نوسات حول یک مقدار ميانگين واقعا تصادفی باشد بهترین مدل برای برخود با این
مشاهدات مدل کردن آنها به صورت یک توزیع گوسی با ميانگين و یک واریانس است که از روی
مشاهدات تخمين میزنيم .در واقع این نوع الگو رفتار سادهای دارد که نيازی به مدلهای پيچيده برای
پيشبينی در آنها نيست.
 .2الگوی متمایل :3یک سری زمانی اگرچه عموما شامل نوسانات تصادفی میباشند ،بعضی از آنها به
صورت تدریجی متمایل به حرکت به سمت مقادیر باالتر یا پایينتر میباشند .این نوع رفتار را
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الگوی متمایل میگویند .این نوع الگو متاثر از عوامل بلند مدت 4همچون افزایش یا کاهش
جمعيت ،پيشرفت تكنولوژی ،تغيير تمایالت مصرفکنندگان میباشد .نمونهای از این نوع سری
زمانی را که مربوط به دمای یک منطقه میباشد را در شكل  3-1میبيند [.]1

شكل  3-1حداکثر دمای منطقه  Arabدر بين سالهای  1961تا 2111
 .3الگوی فصلی :در اینگونه سریهای زمانی الگویی از مشاهدات به صورت وابسته به فصل (و یا
هفته و  )...به صورت تناوبی تكرار میشوند.
 .4الگوهای ترکيبی :یک الگوی سری زمانی میتواند برای مثال ترکيبی از تمایل به سمت افزایش و
فصلی باشد برای مثال ميزان تصادفات هم وابسته به فصل و هم افزایش تعداد وسایل نقليه
است.

Long Term
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 1.1اهمیت موضوع و کاربردها
در بسياری از کاربردهای واقعی همچون پيشبينی وضعيت آب و هوا ،تعداد فروش کاال ،قيمت سهام،
پيشبينی معدل دانشجویان و  ...مشاهدات متغيرهای وابستهای از زمان میباشند .برای مثال یک واحد
تجاری با پيشبينی ميزان تقاضای کاال در هر دوره میتواند در آن جهت برنامهریزی مناسبی انججام
دهد .گاهی با تحليل یک سری زمانی همچون نمودار تغييرات معدل دانشجویان میتوان پيشبينیها و
برنامهریزیهای مناسبی انجام داد .یكی دیگر از کاربردهای تحليل سری زمانی یافتن متغيرهای تاثيرگذار
در یک پدیده زیست محيطی مثل دمای هوا است که میتوانند معيارهای بسيار مهمی برای جلوگيری از
پدیدههای مخرب زیست محيطی شود .پژوهشگران در [ ]1نشان دادهاند که دمای هوا در منطقه عرب
ارتباط بسيار زیادی با نوسانات اطلس شمالی دارد .از نتایج این پژوهش [ ]1میتوان برای پيشبينی دوا
و وضع هوا در این منظقه استفاده کرد.

 4.1چالشها
از چالشهای مطرح در زمينه سری زمانی وجود مقادیر جاافتاده 5در مجموعه داده آموزش است .معموال
در بعضی بازههای زمانی به علت مشكالتی مقدار متغير 𝑥 یا وجود نداشته و یا اندازه گيری نشده است.
برای اینكه مدل یادگير ما بتواند از اطالعات به خوبی استفاده کند ،باید راهكاری برای حل این چالش
داشته باشد .از دیگر چالشها درنظر گرفتن تمام ویژگیهای موثر در مدلسازی است.
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 1.2انواع مسایل در سری زمانی و روشهای موجود در آنها
دو نوع مساله متداول در سری زمانی وجود دارد:
 .1تشخيص نوع سری زمانی (دستهبندی سری زمانی)
 .2تحليل و پيشبينی سریهای زمانی

 1.1.2تشخیص نوع سری زمانی
در این نوع مساله هدف دستهبندی نوع الگوی دادههای سری زمانی است .در این نوع مسایل "دنباله
سری زمانی" ورودی مدل نهایی است که به یكی از دسته های مورد نظر دستهبندی میشود .این مساله
در اکثر پژوهشها با عنوان "تشخيص الگوی چارت کنترل "6کار شده است [ .]5 ،4برای مثال
پژوهشگران در [ ]4با استفاده از شبكه عصبی  SOMالگوهای چارت کنترل را براساس الگوی موجود در
آنها به  6دسته تقسيم بندی کردهاند .از مجموعه دادههای در این زمينه میتوان به Synthetic

 Control Chart Time Series Data Set9اشاره کرد .این مجموعه داده شامل  611الگو از  6دسته
زیر میباشد.
1. Normal
2. Cyclic
3. Increasing trend

Control-Chart Pattern-Recognition
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https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Synthetic+Control+Chart+Time+Series
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4. Decreasing trend
5. Upward shift
6. Downward shift

هرکدام از دادهها یک دنباله
از روشهای دادهکاوی موجود در پژوهشهای جدید برای دستهبندی دادههای چارت کنترلی میتوان به
ماشين بردار پشتيبان وزندار [ ،]6شبكههای عصبی [ ]7و سيستمهای استنتاج نروفازی [ ]8اشاره کرد.

 2.1.2تحلیل و پیشبینی سریهای زمانی
در مسایل پيشبينی سری زمانی ،هدف پيشبينی مشاهده بعدی در دنباله مشاهدات سری زمانی است.
معيار ارزیابی که در این مسایل کاربرد دارد معيار ميانگين مربعات خطا 8است که اختالف مقدار واقعی با
مقدار پيشبينی شده را اندازهگيری میکند [ .]2از مدلهای مختلف رگرسيون و اتو رگرسيون)AR( 9
به منظور مدل پيشبينی کننده استفاده میشود .تفاوت رگرسيون در مسایل سری زمانی این است که
برای پيشبينی مشاهدات از مقدار مشاهدات در زمانهای قبل استفاده میکنيم .در مسایل رگرسيون
معمولی هدف پيشبينی متغير وابسته  yبرحسب ورودی  xاست.
فرض اصلی در رگرسيون سری زمانی این است که مشاهدات با نقاط قبل از خود همبستگی دارند و
هدف تخمين این خود همبستگی است .هدف از رگرسيون تخمين تابعی است که زمان را به عنوان یک

9

Mean Square Error
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Auto Regression
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متغير مستقل دریافت و مقدار مشاهده را تخمين میزند .انواع توابع خطی ،مكعبی و  ...را میتوان فرض
کرد [.]2
دو نوع مدل رگرسيون محلی و سراسری را میتوان برای دادههای سری زمانی به کار برد .در مورد
رگرسيون محلی مدل رگرسيون را به صورت محلی برای پيشبينی آموزش میدهيم .پژوهشگران در []9
مدل رگرسيون بردار پشتيبان محلی را برای پيشبينی سریهای زمانی مالی مدنظر قرار دادهاند.
یافتن متغيرهای وابسته به یک مشاهده سری زمانی نيز یكی از رویكردهای مهم در زمينه پيشبينی بهتر
یک متغير سری زمانی است .در بسياری از کاربردها عالوه بر اینكه مقدار متغير مشاهده شده را در یک
دنباله زمانی داریم تعدادی ویژگی نيز از زمان جاری در دسترس است .برای مثال در پيش بينی معدل
ترم جاری یک دانشجو عالوه بر دنباله معدلهای ترم قبل ،ویژگیهایی هم چون تعداد واحد عمومی اخذ
شده ،تعداد واحد تخصصی اخذ شده ،تعداد کل واحدها و  ...به عنوان ویژگیهای هر ترم را داریم که
مدلسازی باید به گونهای باشد که هم ویژگیها و هم دنباله تغييرات را در نظر بگيرید .برای مثال
پژوهشگران در [ ]9متغير پيشبينی یعنی 𝑡𝑦 را وابستهای به مقادیر قبلی و ویژگیهای آن لحظه در نظر
گرفته اند.
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از مدلهای شبكه عصبی بازگشتی 11به شدت در زمينه پيشبينی متغيرهای سری زمانی استفاده شده
است .روشهای شبكه عصبی بازگشتی همچون المن ،جردن و المن-جردن از روشهای مطرح در این
زمينه میباشند [ .]11در این مدلها خروجی شبكه (متغير سری زمانی) در کنار ویژگیهای دیگر با
تاخيرهای مختلف به ورودی شبكه عصبی وارد میشود .شكل زیر یک شبكه عصبی جردن را نشان
میدهد .همانطور که در شكل  1-2مشاهده میشود در مدل جردن متغيرهای خروجی با تاخير به عنوان
ورودی به شبكه داده میشود (در کنار ویژگیهای وضعيت جاری).

شكل  1-2شبكه عصبی المن و جردن
از دیگر تكنيکهای داده کاوی که در زمينه پيشبينی سریهای زمانی استفاده شده است میتوان به
الگوریتم ژنتيک و درخت تصميم نيز اشاره کرد [ .]11پژوهشگران در [ ]11از درخت تصميم برای
یادگيری الگوها در دادههای قبلی و انتخاب بهترین متد پيشبينی استفاده کردهاند .در واقع آنها از
درخت تصميم برای انتخاب بهترین متد پيشبينی بر اساس ویژگیهای سری زمانی استفاده کردهاند.

Recurrent Neural Networks
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