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Abstrac
Purpose: Covid-19 virus is a major threat to the health and safety of people around the world. One of the key
components in dealing with this global threat is rapid and timely decision-making to control the epidemic of the disease,
so predicting the future trend of this disease in the world, including predicting deaths, can be useful for policy-making,
management and control of its prevalence. Therefore, the mortality rate caused by this virus has been predicted with grey
models in the world.
Methodology: This study examines the process of predicting mortality rates in the world using the theory of grey systems
models. Research data were collected from the World Health Organization website and predicted the number of deaths
in the world on a monthly basis by five methods: GM (1, 1), Verhulst Grey, DGM (1, 1), NGBM (1, 1) and FNGBM(1,
1). In order to evaluate the error of the models, the common error evaluation criteria MAE, RMSE and MAPE were
used.
Findings: By evaluating the model error, the prediction of the F-NGBM model (1, 1) in the category of excellent models,
the prediction values of the GreyVerhulst model are in the category of acceptable predictions and the rest of the models
are in the category of good predictions. Also, the F-NGBM (1, 1) model with MAE, RMSE and MAPE error values of
26989.54, 21533.94 and 7.21, respectively, is the most suitable model compared to the other methods. An estimated
250,958 deaths are estimated by the F-NGBM (1.1) model by the end of 2021, which may be the most appropriate value
among forecasting methods.
Originality/Value: Due to the lack of historical data and also a lot of uncertainty in the available data, it is necessary to
use approaches to dealing with uncertainty such as the grey system theory in predicting the mortality rate of this disease.
Various grey predictions estimate the mortality rate, which requires relatively less data than existing methods, and the
model error is much lower. The study also looked at the worldwide mortality rate and will be more comprehensive on
integrated global action.
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نوع مقاله :پژوهشی
پیشبینی میزان مرگومیر ناشی از ویروس کووید  19در جهان با استفاده مدلهای سیستم خاکستری
*،1

داود درویشی سلوکالیی

1

 ،مصطفی نوری جویباری ،1پروین بابائی ولوی

1گروه ریاضی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف :ویروس کووید 19-تهدید بزرگی برای سالمتی و ایمنی مردم در سراسر جهان است .یکی از مؤلفههای اساسی در مقابله با این تهدید
جهانی ،تصمیمگیری سریع و بجا برای کنترل همهگیری این بیماری است؛ بنابراین پیشبینی روند آینده این بیماری در جهان ازجمله پیشبینی
افراد فوتشده میتواند برای سیاستگذاری ،مدیریت و کنترل شیوع آن مفید باشد .ازاینرو به پیشبینی میزان مرگومیر ناشی از این ویروس
با مدلهای خاکستری در جهان پرداختهشده است.
میپردازد .دادههای پژوهش از سایت سازمان بهداشت جهانی جمعآوریشده و پیشبینی میزان افراد فوتشده در جهان بهصورت ماهانه با
پنج روش سیستم خاکستری ) NGBM(1,1)،DGM(1,1)،GreyVerhulst،GM(1,1و ) F-NGBM(1,1مدلسازی و پیشبینیشده
است .بهمنظور ارزیابی خطای مدلها ،از معیارهای متداول ارزیابی خطا  RMSE ،MAEو  MAPEاستفاده شد.
یافتهها :با ارزیابی خطای مدلها ،پیشبینی مدل ) F-NGBM(1,1در دسته مدلهای عالی ،مقادیر پیشبینی مدل  GreyVerhulstجزو
دسته پیشبینیهای قابلقبول و بقیه مدلها در دسته پیشبینی خوب قرار میگیرند .همچنین مدل ( F-NGBM(1,1با مقادیر خطای MAE,

RMSEو  MAPEبه ترتیب  21533.94 ،26989.54و  7.21مناسبترین مدل نسبت به سایر روشهای دیگر است 250958 .فوتی
با پیشبینی مدل ( F-NGBM(1,1برای انتهای سال  2021برآورد شده است که ممکن است مناسبترین مقدار در بین روشهای
پیشبینیها باشد.
اصالت/ارزش افزوده علمی :با توجه به عدم وجود دادههای تاریخی و همچنین عدم قطعیت فراوان در دادههای دسترس ،نیاز است از
رویکردهای مواجهه با عدم قطعیت همچون نظریه سیستم خاکستری در پیشبینی میزان مرگومیر این بیماری استفاده شود .ازاینرو در این
پژوهش برخالف پژوهشهای انجامشده با مدلهای مختلف پیشبینی خاکستری به برآورد میزان مرگومیر پرداخته که به نسبت روشهای
موجود ،دادههای نسبتا کمتری نیاز داشته و خطای مدل هم بسیار پایینتر است .همچنین این پژوهش برای میزان مرگومیر در کل دنیا
انجامشده است و جامعیت بیشتری برای اقدامات یکپارچه جهانی خواهد داشت.
کلیدواژهها :تحلیل داده ،کرونا ویروس ،سیستم خاکستری ،پیشبینی خاکستری ،سری زمانی.

 -1مقدمه
کرونا ویروسها خانواده بزرگی از ویروسها هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماریهای شدیدتری همچون سارس،

مرس و کووید 19-را شامل میشود (ژو و همکاران .)2020،1آخرین نوع آنها ،کرونا ویروس سندروم حاد تنفسی ) (SARS-COV- 2در
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نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره ویژه ،زمستان  ،1400صفحه1-15 :

روششناسی پژوهش :این پژوهش به بررسی روند پیشبینی میزان مرگومیر در جهان با استفاده از مدلهای نظریه سیستمهای خاکستری

ماه دسامبر سال  2019از کشور چین در شهر ووهان با همهگیری در انسان شیوع پیدا کرد .بیماری جدید کرونا ویروس توسط سازمان

بهداشت جهانی در تاریخ  30ژانویه  COVID-19 ،2019نامگذاری شد ( .)1WHOبیماری کووید 19-و جهشهای جدید آن به دلیل

قدرت انتشار شگفتانگیز و آسیبهای احتمالی به تهدید بزرگی برای سالمتی و ایمنی مردم در سراسر جهان تبدیلشده است .این ویروس
در جهان با تبعات روانی ،اجتماعی و اقتصادی همراه شد و اثرات زیانباری برای افراد و اجتماعات انسانی ایجاد کرده است .پیشبینی نقش
محوری در عملیات مدیریت مدرن دارد و برای برنامهریزی ضروری است.
بسیاری از سازمانها به دلیل عدم پیشبینی یا پیشبینی نادرست که برنامهریزی بر اساس آن انجامشده بود ،شکستخوردهاند .با توجه به

2

تأثیرات اقتصادی و اجتماعی این همهگیری ،مدلسازی و پیشبینی مبتنی بر ریاضیات برای آگاهی افراد و مدیران تصمیمگیرنده از پیامدهای
این بیماری همهگیر الزامی است .چنین پیشبینیهایی برای نظارت بر پیشرفت بیماری و کمک به سیاستگذاران در جهت کاهش اثرات
منفی این بیماری و اجرای اقدامات الزم مفید هستند .پیشبینی میزان فوتیها ،بستری شدن در بیمارستان به پیشبینی تأثیر احتمالی بیماری
همهگیر کووید 19-در هفتهها و ماههای آینده به تصمیمگیری بهداشت عمومی کمک میکند .یکی از مؤلفههای اساسی در مقابله با این
تهدید جهانی تصمیمگیری سریع و بهجا برای کنترل همهگیری این بیماری است ،بنابراین پیشبینی روند آینده این بیماری در جهان میتواند
برای سیاستگذاری ،مدیریت و کنترل شیوع آن مفید باشد.

درویشی سلوکالیی و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره ویژه ،زمستان  ،1400صفحه1-15 :

با ظهور بیماریهای عفونی ناشناخته که منجر به یک بیماری همهگیری میشود ،محققان سعی میکنند از مدلسازیهای مختلف برای
توصیف الگوهای مشاهدهشده استفاده کنند که این الگوها را در آینده پیشگویی یا پیشبینی کنند تا خدمات بهداشت عمومی آماده شود و
بتواند با پیشبینی انجامشده برنامهریزی کنند .پیشبینی اپیدمی ،بهطور خاص ،برای متخصصان اپیدمیولوژی ،ارائهدهندگان مراقبتهای
بهداشتی و سیاستگذاران بهداشت از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است (ژو و همکاران .)2020،بهطور روزانه تعداد موارد ابتالی تائید
شده به ویروس کوید  19یا فوتشده براثر آن در کشورهای مختلف افزایشیافته است و همچنان علیرغم تمام تالشهای دولتها در حال
پیشروی میباشد .گسترش ویروس کووید 19-خطرات زیادی دارد و به برنامهها و سیاستهای خاص سختگیرانهای نیاز دارد؛ بنابراین،
برای درنظرگرفتن برنامهها و سیاستها ،پیشگویی و پیشبینی موارد تأییدشده و فوتشده در آینده حیاتی است.
اخیرا تحقیقاتی درزمینه پیشبینی اپیدمی کووید 19-انجامگرفته است .در پژوهش راس و همکاران )2020( 2به پیشبینی افرادی که مبتالبه
بیماری کووید 19-شدهاند را با استفاده از مدل رگرسیون خطی و مدل رگرسیون خطی چندگانه پرداختهشده و نتیجه بهدستآمده نشان
میدهد که در هند و اودیشا به ترتیب  52290و  9358نفر در ماه اوت  2020به بیماری کووید 19-مبتال میشوند (راس و همکاران،
 .)2020در پژوهش کانیا )2020( 3اوج اپیدمی کووید 19-در کشور ژاپن را پیشبینی کرده است .روش مورداستفاده در این پژوهش مدل

مقایسه  SEIRکه یک روش مبتنی بر حداقل مربعات با نویز پواسون است و به این نتیجه رسیدهاند که اوج اپیدمی در ژاپن اوایل تابستان

است (کانیا .)2020 ،والسکز و الرا )2020( 4به پیشبینی و ارزیابی انتشار کووید 19-در آمریکا با رگرسیون فرایند گوسی کاهشیافته
پرداختهاند .این مدل پیشبینی میکند که این اپیدمی در جوالی  2020در ایاالتمتحده آمریکا به اشباع خواهد رسید .یافتهها نشان میدهد
که اقدامات جدید قرنطینهای با محدودیتهای بیشتر که در آمریکا اجرا میشود ،میتواند با موفقیت انجام شود؛ اما در دوره اخیر ،میتواند
باعث عفونت و مرگومیر برای دو ماه آینده شود (والسکز و الرا.)2020،
در پژوهش نیکسیرت و ناصری )2020( 5یک مدل شبکه عصبی-فازی برای پیشبینی تعداد موارد مبتال و مرگومیر ناشی از بیماری
کرونا د ر کشورهایی که بیشتر با این بیماری درگیر هستند ،پیشنهاد کردند .عملکرد شبکه عصبی -فازی پیشنهادی با شبکههای عصبی
پیشبینی سری زمانی و همچنین شبکههای عصبی توابع پایهای شعاعی مقایسه شدهاند .مدل پیشنهادی آنها قادر است تعداد موارد مبتال
و مرگومیر ناشی از بیماری را برای یک دوره  15روز آینده با نرخ خطای کم پیشبینی کند .پژوهشگران در مقالهای به تحلیل سری زمانی
کووید 19-با استفاده از سیستم منطق فازی شهودی باقابلیت یادگیری شبکه عصبی مصنوعی ارائه دادهاند .ایده اصلی در این مطالعه استفاده
از سیستم منطق فازی شهودی است که امکان تردید و داشتن تابع عضویت و غیرعضویت را فراهم میکند که برای پیشبینی موارد شیوع
بیماری در کشور نیجریه بهینهسازی شده است .مدل منطق فازی باقابلیت تردید با سیستم منطق فازی کالسیک و شبکه عصبی مصنوعی
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مقایسه شده و نشان دادهشده که عملکرد بهتری دارد .بااینحال ،سیستم منطق فازی شهودی برحسب زمان محاسبات باال با سیستم
منطق فازی کالسیک با مشکل مواجه میشود (ایو و همکاران.)2021 ،1
در مطالعهای موارد تائید شده کووید 19-در کشورهای دانمارک ،بلژیک ،آلمان ،فرانسه ،انگلستان ،فالند ،سوئیس و ترکیه از سه روش
مختلف 3NARNN،2ARIMAو 4LSTMمدلسازی شدهاند .برای انتخاب دقیقترین مدل با شش معیار ارزیابی شد .با توجه به نتایج
مشخص شد که  LSTMدقیقترین مدل نسبت دو روش دیگر است .در این پژوهش ،در میان کشورهای موردمطالعه ،فنالند پایینترین
تعداد موارد تأییدشده و انگلستان باالترین میزان موارد تأییدشده در طی شیوع بیماری همهگیر مشاهدهشده است (کرباس و
همکاران .)2020،5بیل گیل )2021( 6میزان مرگومیر کرونا در کشور ترکیه ،و ژائو و همکاران )2020( 7میزان مبتالیان به کرونا را با
مدل ورهالست پیشبینی کردند و همگی دقت مناسب مدلهایشان را گزارش کردهاند .در پژوهشی عملکرد کشورهایی که بهطورجدی

3

تحت تأثیر کنترل سرایت و درمان پزشکی کووید 19-قرارگرفتهاند ،با استفاده از تحلیل پوششی دادهها مورد ارزیابی قرارگرفته است.
مقادیر بهرهوری بر اساس شرایط کشورها و تعداد موارد تائید شده در مرحله اول بهمنظور ایجاد مبنایی برای تجزیهوتحلیل با توجه به
کنترل سرایت محاسبه شد .در مرحله دوم ارزیابی عملکرد با توجه به تعداد کل موارد تأییدشده ،موارد مرگ و موارد بازیابی شده برای
ارزیابی کارایی درمان پزشکی در کشورها انجام شد .این کشورها نیز با استفاده از نمودار مساحت به چهار گروه طبقهبندی و برای هر
و همکاران.)2020 ،8
روش پیشبینی  ARIMAیکی از مدلهای پیشبینی کوتاهمدت در تحلیل سری زمانی است .این مدل توسط باکس و پایرس)1970( 9
ارائه شد .آریما یکی از پرکاربردترین مدلها در پیشبینی سریهای زمانی در طول سالهای گذشته بوده است ،اما پیشفرض اصلی آن
این است که رابطهی خطی میان مقادیر سری برقرار است ،بنابراین رابطههای غیرخطی بهوسیلهی مدل آریما نمیتوانند خوب تفسیر شوند

(ژانگ .)2003 ،10یکی دیگر از روشهای مورداستفاده برای تصمیمگیری و پیشبینی که بهعنوان یکی از شاخههای هوش مصنوعی
مطرح است شبکه عصبی مصنوعی  11ANNاست .یکی از مشکالتی که در شبکه عصبی مصنوعی موجب ناپایداری مدل و کاهش

صحت پیشبینی مدل میگردد ،هم خطی چندگانه است .این حالت زمانی رخ میدهد که متغیرهای کمکی با یکدیگر همبستگی نسبتا
قوی داشته باشند .این مشکل به خصوص زمانی که تعداد متغیرهای کمکی (ورودی) زیاد باشد ،بسیار محتمل است (پورحسین قلی و

همکاران .)2006 ،12خان و همکاران )2021( 13با استفاده از یادگیری ماشین و یادگیری عمیق به پیشبینی درزمینه کرونا پرداختهاند.
عقدایی و حسین زاده کاشان )2018( 14در پژوهشی با استفاده از روش پیشبینی فیلتر کالمن ،به برنامهریزی اجرایی پروژه بهصورت که
بتوان پروژهها را در شرایط عدم قطعیت ،پیشبینی و افق زمانی پیش روی آنها را خیلی دقیق و با کمترین خطا برای مدیران پروژه ترسیم
نمود و با کمترین تأخیر زمانی و هزینهای ،پروژه را به اتمام رساند ،پرداختند .روشهای دیگری برای پیشبینی درزمینه مختلف بیماری
کرونا توسط پژوهشگران مورداستفاده قرارگرفته است (پور همایون و شکیبی2021 ،15؛ ساتپاسی و همکاران.)2021 ،16
امروزه جهت پیشبینی از روشهای مختلفی استفاده میشود .هر چه اطالعات بیشتری در دسترس باشد ،پیشبینیها دقیقتر خواهد
بود؛ اما جمعآوری اطالعات نیازمند صرف زمان و هزینه است .صرف زمان بیشتر اگرچه منجر به افزایش دقت پیشبینیها میشود
اما از میزان مربوط بودن و بهموقع بودن اطالعات میکاهد .از طرف دیگر ،تمام اطالعات موردنیاز ،همواره در دسترس نیست؛ بنابراین
استفاده از روشهایی که بتواند با کمترین اطالعات ،پیشبینیهای دقیقی را ارائه نماید ،حائز اهمیت است .اصل اولویت اطالعات
جدید یک اصل مهم در پیشبینیها است .به این معنی که آخرین اطالعات بیشترین ارزش مرجع را برای مدلسازی دارند .اطالعات
مربوط به کرونا ویروس نوعی عدم قطعیت است که اطالعاتی کافی از آن در اختیار نداریم .از مهمترین ویژگیهای مدلهای خاکستری
پیشبینی در محیطهایی با شرایط عدم قطعیت و عدم اطالعات کافی از نحوه عملکرد سیستم مورد پیشبینی و اجرای مدل با تعداد
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)Artificial Neural Network (ANN
Pourhosaingholi et al.
13
Khan et al.
14
Aghdaee and Husseinzadeh Kashan
15
Pourhomayoun and Shakibi
16
Satpathy et al.

Eyo et al.
)Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA
3
Nonlinear Auto Regressive Neural
)Network (NARNN
4
)Long-Short Term Memory (LSTM
5
Kırbaş et al.
6
Bilgil
7
Zhao et al.
8
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9
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پیشبینی میزان مرگومیر ناشی از ویروس کووید  19در جهان با استفاده مدلهای سیستم خاکستری

گروه ،چند پیشنهاد و تحلیل ارائه دادهاند .نتایج عملکرد کشورها را در رابطه با کنترل سرایت و درمان پزشکی نشان میدهد (شیرویه زاد

دادههای کم و محدود و همچنین بهروز بودن اطالعات است .با توجه به ماهیت سیستم خاکستری و قدرت مواجهه آن با عدم قطعیتهایی
ازایندست ،در پژوهش حاضر از چندین روش پیشبینی خاکستری به پیشبینی تعداد کل مرگومیر براثر ابتال به ویروس کووید 19-در
جهان پرداختهشده است.
نظریه سیستم خاکستری توسط جوالنگ )1980( 1معرفی شد .اگر اطالعات واضح و شفاف یك سیستم را بارنگ سفید و اطالعات کامال
ناشناخته یك سیستم بارنگ سیاه تجسم شود ،در این صورت اطالعات مربوط به بیشتر سیستمهای موجود در طبیعت اطالعات سفید
(کامال شناختهشده) و یا سیاه (کامال ناشناخته) نیستند بلکه مخلوطی از آن دو یعنی به رنگ خاکستری هستند .اینگونه سیستمها را

4

سیستمهای خاکستری مینامند که اصلیترین مشخصه آنها ،کامل نبودن اطالعات مربوط به آن سیستم است .مطالعات در مورد نظریه
سیستم خاکستری به موارد زیر تقسیمبندی شود :تکنیکهای تولید خاکستری ،تحلیل رابطهای خاکستری ،ساخت مدل خاکستری ،پیشبینی
خاکستری ،تصمیمگیری خاکستری و کنترل خاکستری (جوالنگ .)1989 ،2در طول سه دهه گذشته مدل پیشبینی خاکستری بهطور

گسترده مورداستفاده قرارگرفته است .در زمینههایی مانند پیشبینی بیکاری ،پیشبینی تقاضای ساختوساز ،تقاضای مسافران صنعت
حملونقل هوایی ،مصرف گاز طبیعی ،مصرف انرژی خورشیدی ،مراقبتهای بهداشتی ،آبوهوا و غیره مورداستفاده قرارگرفته است

(لویس1982،3؛ لیو و همکاران2020 ،4؛ کارمونا بنتز و نیتو2020،5؛ چن2008 ،6؛ درو یشی سالوکالیی و همکاران2017 ،7؛ هانگ و
درویشی سلوکالیی و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره ویژه ،زمستان  ،1400صفحه1-15 :

لی.)2011 ،8
لیکسیا و همکاران )2019( 9در مقالهای با عنوان تجزیهوتحلیل سیستم خاکستری درزمینه پزشکی و بهداشت ،به پیشبینی میزان آلودگی
دستگاه تنفسی بیمارستان با استفاده از مدل ) GM(1,1خاکستری و فراهم کردن مبانی نظری برای مطالعه آیندهنگر در مورد مدیریت عفونت
دستگاه تنفسی بیمارستان پرداختهاند .پائو و همکاران )2012( 10از یک مدل برنولی خاکستری غیرخطی برای پیشبینی میزان انتشار کربن،
مصرف انرژی و رشد اقتصادی چین استفاده کرد .داینگ و همکاران )2020( 11یک مدل جدید پیشبینی خاکستری گسسته را برای تخمین

میزان انتشار  CO2مرتبط باانرژی چین پیشنهاد دادند .درویشی سلوکالیی و همکاران )2019( 12در مطالعهای فرآیند تولید انرژی تجدید
پذیر در ایران تا سال  2025را پیشبینی کردند .در این پژوهش از مدلهای مختلف خاکستری استفادهشده است .نتایج آنها نشان داد روش
سری فوریه خاکستری بهترین مدل در مورد خطای کمتری نسبت به سایر مدلها بوده است (درویشی سلوکالیی و همکاران .)2019 ،یانگ

و همکاران )2018( 13در پژوهشی به پیش بینی تب و حصبه در شهر ووهان چین پرداختند و برای پیشبینی از مدل)GM(1,1

با دادههای

واقعی سالهای  2004تا  2015بکار گرفتند و برای سال  2016پیشبینی انجام شد .به این نتیجه رسیدند که بروز  TPFدر شهر ووهان در
سه سال آینده بهآرامی کاهش مییابد.
صرف هزینه و زمان ،در دسترس نبودن اطالعات موردنیاز در روشهای پیشین محققان را به معرفی مدل جدیدی که بتواند با کمترین
اطالعات حداقل چهار داده پیشبینی نسبتا دقیقی ارائه دهد ترغیب نمود .رویکردها و مدلهای مختلف در پیشبینی خاکستری وجود دارد
که مهمترین و پایهایترین آنها مدل ) GM(1,1است .بااینوجود ،مطالعات متعدد نیز نشان دادهاند که اگرچه مدل ) GM(1,1زمانی که
دادههای نمونه روند رشد پایدار داشته باشند دقت باال دارد ،اما اگر دادههای نمونه حاوی نوسانهایی باشند ،مدل ) GM(1,1باید برای بهبود
دقت پیشبینی اصالح شود .نمونههایی از مدلهای اصالحشده شامل مدل غیرخطی برنولی و اصالحشده مدل مارکوف است (تسای و
همکاران.)2017 ،14
پژوهشهای زیادی درزمینه پیشبینی وضعیت این بیماری با روشهای مختلف انجامشده است اما برخالف همه آنها ،با توجه به اهمیت
برنامهریزی و توجه جامعه جهانی برای برنامهریزی و کنترل این بیماری فراگیر در دنیا ،این پژوهش به بررسی روند پیشبینی میزان مرگومیر
با استفاده از مدلهای مختلف نظریه سیستمهای خاکستری در کل دنیا پرداخته است .مدلهایی همچون )،Grey Verhulst ،GM(1,1
)NgBm (1,1)،DGM(1,1

و ) F-NgBm (1,1برای پیشبینی در نظر گرفته شد .سری فوریه به علت افزایش دقت پیشبینیها به کار گرفته
11
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Ding et al.
Darvishi Salookolaei et al.
13
Yang et al.
14
Tsai et al.
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3
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8
Huang and Lee
9
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شد .همچنین بهمنظور بررسی میزان خطای مدلها از معیارهای ارزیابی میانگین خطای مطلق ،1کمترین مربعات خطا2و میانگین درصد
خطای مطلق 3استفاده شد.
این مقاله به این صورت تنظیمشده است :پس از بیان مقدمه ،در بخش دوم رویکردهای مختلف پیشبینی خاکستری بیان میشود.
یافتههای پژوهش و ارزیابی مدل در بخش سوم بیان میشود .در پایان هم تحلیل یافته و نتیجهگیری ارائه میشود.

 -2مدلهای پیشبینی خاکستری
اکثر روشهای پیشبینی نیازمند تعداد دادههای زیادی هستند و برای بررسی خصوصیات سیستم از روش آماری استفاده میشود .عالوه

5

بر این ،به دلیل آشفتگی ناشی از خارج سیستم و روابط متقابل پیچیده بین سیستم و یا بین سیستم و محیط اطراف ،بررسی سیستم بسیار
مشکل خواهد بود .مدل پیشبینی خاکستری بسیار کاربردی و ابزاری مناسب برای سیستمهایی با ساختار پیچیده و نامطمئن و نامنظم
است (شیه و لیو .)2009،4مدل پیشبینی خاکستری سادهتر از روشهای دیگر بوده و در بسیاری از رشتهها ازجمله مدیریت ،علوم
اجتماعی ،امور مالی ،اقتصادی ،پزشکی ،مهندسی و هواشناسی استفادهشده است (لیو و همکاران .)2017 ،5مدلهای مختلفی در

 -2-1مدل پیشبینی خاکستری )GM(1,1

مدل پیشبینی خاکستری ) GM(1,1یک مدل پیشبینی سری زمانی است که شامل گروهی از معادالت دیفرانسیل سازگار با واریانس
پارامترها و همچنین یک معادله دیفرانسیل مرتبه اول و یک متغیره است .مدل ) GM(1,1کاربردیترین مدلهای مدل پیشبینی سری
زمانی است و اساسا یک مدل نمایی است (جوالنگ.)1989 ،
در این مدل برای سفید کردن یک دنباله خاکستری از ابزاری مانند عملگرتجمعی 6استفاده میشود بهطوریکه قوانین پنهانشده در

دادههای آشوبناک اولیه بهخوبی روشن میسازد و عملگر تولید انباشته معکوس 7برای مشخص کردن برآوردهای اصلی دادهها استفاده
میشوند .مراحل مدل پیشبینی خاکستری) GM(1,1بهطور خالصه بهصورت زیر بیان میشود:
گام اول :فرض کنید
گام دوم:

) )X ( 0 ) = ( x ( 0 ) (1),x ( 0 ) ( 2),...,x ( 0 ) (n

) )X ( 1) = ( x ( 1) (1),x ( 1) ( 2),...,x ( 1) (n

دنبالهای از دادههای اولیه با

دنباله تجمعی

)X (0

x(0)  0

و  n  4باشد.

است که
k

()1

k = 1,2,...,n.

;)x (k) =  x ( 0 ) (i
)( 1

i =1

گام سوم Z ( 1) = z ( 1) ( 2),z ( 1) ( 3),...,z( 1) (n) :سری همسایگان مجاور
()2

)X ( 1

است که

Z (1) (k) = αx (1) (k) + (1 − α)x (1) (k − 1), k=2,3,....,n

که معموال α

را  0.5در نظر میگیرند.

گام چهارم :معادله دیفرانسیل خاکستری مدل ) GM(1,1بهصورت زیر در نظر بگیرید:
()3
که در آن

x ( 0 ) (k) + a z (1) (k) = b.
α

ضریب توسعه و  bضریب کمی خاکستری یا پارامتر خاکستری گویند.

5

Liu et al.
)Accumulating Generation Operator (AGO
7
)Inverse Accumulating Generation Operator (IAGO

6

1

)Mean Absolute Error (MAE
)Root Mean Squared Error (RMSE
3
)Mean Absolute Percentage Error (MAPE
4
Xie and Liu
2
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سیستمهای خاکستری برای پیشبینی مسائل وجود دارد که در ادامه به معرفی اجمالی آنها خواهیم پرداخت.

گام پنجم :معادله سفید شده معادله دیفرانسیل خاکستری بهصورت زیر است:
) dx ( 1) (t
+ ax ( 1) (t ) = b.
dt

()4

گام ششم :با بکار بردن تخمین حداقل مربعات میتوانیم مقادیر
دنباله تجمعی معکوس

6

)x (p0 ) (k + 1

را به دست میآوریم.
b
b

x (k + 1) = x ( 0 ) (1) −  e −ak + .
a
a

)(0
)( 1
)( 1
x p (k + 1) = x p (k + 1) − x p (k), k = 1,2,...,n.

()5

)(1
p

()6
مقادیر

و  bرا میتوانیم با روش تخمین حداقل مربعات از معادله ( )7به دست آورد

α

−1

درویشی سلوکالیی و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره ویژه ،زمستان  ،1400صفحه1-15 :

()7
که در آن

α

و  bرا محاسبه کنیم ،سپس دنباله تجمعی مرتبه اول

)x (1
)p (k + 1

و

=  BT B  BT y ,
T

,x ( 0 ) (n) 

a,b 

T

 y = x ( 0 ) ( 2),x ( 0 ) ( 3),و
 −z ( 1) ( 2) 1 
) ( 1

−z ( 3) 1 

=B
.


) ( 1

 −z (n) 1 

()8

جهت یافتن مقدار پیشبینی دادههای اولیه در زمان

)( k + 1

عملگر تجمعی معکوس را به کار میبریم .مقدار پیشبینی دادههای اولیه از

طریق معادله ( )9به دست میآید
()9

b
x (p0 ) (k + 1) = x (p1) (k + 1) − x (p1) (k) = ( x ( 0 ) (1) − ) (1 − e a )e −ak ,k = 1,2,...,n.
a

 -2-2مدل پیشبینی برنولی خاکستری غیرخطی)NgBm (1,1

مدل

)(1,1

1

 NgBmیک مدل پیشبینی اصلی است که با ترکیب مدل

)(1,1

 gmبا معادله دیفرانسیل برنولی بهدستآمده است (لو و

همکاران2016 ،2؛ ژو و همکاران .)2009 ،3مدل ) gm (1,1یک فرم خاصی از مدل پیشبینی ) NgBm (1,1است .مراحل انجام مدل
پیشبینی ) NgBm (1,1به شرح زیر است:
گامهای اول ،دوم مدل ) NgBm (1,1دقیقا شبیه مدل ) gm (1,1است.
گام سوم Z ( 1) = z ( 1) ( 2),z ( 1) ( 3),...,z( 1) (n) :سری همسایگان مجاور
()10

)X ( 1

است که

Z (1) (k) = αx (1) (k) + (1 − α)x (1) (k − 1), k = 2,3,...,n.

گام چهارم :معادله دیفرانسیل خاکستری مدل ) NgBm (1,1بهصورت زیر در نظر بگیرید:
r

()11

x ( 0 ) (k) + a z (1) (k) = b z (1) (k)  .

Zhou et al.

3

1

Nonlinear Bernoulli Grey Model
Lu et al.

2

گام پنجم :معادله سفید شده معادله دیفرانسیل خاکستری به شرح زیر است:
r
)dx ( 1) ( k
+ ax ( 1) ( k) = b x ( 1) ( k)  .
dt

()12

گام ششم :مقادیر  aو  bرا میتوانیم با روش تخمین حداقل مربعات بهصورت زیر به دست آورد:
−1

()13
که در آن

=  BT B  BT y ,
T

,x ( 0 ) (n) 

a,b 

T

7

 y = x ( 0 ) ( 2),x ( 0 ) ( 3),و

()14

گام هفتم :بعد از محاسبه مقادیر  aو  bجواب معادله سفید شده معادله دیفرانسیل خاکستری به دست میآید:
1

()15

b
b  1 −r

x (k + 1) =  x ( 0 ) (1) ( 1 −r ) −  e −a( 1 −r )k + 
a
a


k = 1,2,...,n.

)( 1
p

جهت یافتن مقدار پیشبینی دادههای اولیه در زمان ) ( k + 1عملگر تجمعی معکوس را به کار میبریم .مقدار پیشبینی دادههای اولیه از
طریق معادله زیر به دست میآید:
()16

x (p0 ) (k + 1) = x (p1) (k + 1) − x (p1) (k).

در این مقاله ،برای به دست آوردن پارامترهای  rو α

PSO

بهینه در مدل ) NgBm (1,1از الگوریتم بهینهسازی ازدحام جمعیت 1یا بهاختصار

استفادهشده است (ایبرهارت و کندی1995 ،2؛ ژو و همکاران .)2009 ،پارامترهای بهینه مدل

)NgBm(1,1

تحت شرایط کمترین خطای  mapeبه شرح زیر است:

()17

n
)x ( 0 ) (k) − x (p0 ) (k
1
 x ( 0 ) (k) 100.
n k =1

= )f ( α,r

بهینهسازی مدل برنولی یک مسئله بهینهسازی ترکیبی است که در آن متغیرهای تصمیمگیری

min

 rوα

است و هدف بهینهسازی حداقل

رساندن  mapeاست.
 -3-2اصالح خطای باقیمانده مدل برنولی با سری فوریه )F-NgBm (1,1

یکی از روشهای مورداستفاده برای افزایش دقت مدل خاکستری ،روش اصالح خطای باقیمانده توسط سری فوریه است؛ بنابراین ،این
مطالعه از سری فوریه برای اصالح باقیمانده ) NgBm (1,1استفادهشده است (هانگ و لی.)2011 ،
گام اول :دنباله خطا )  ε ( 0را بهصورت زیر تعریف کنید:

Eberhart and Kennedy

2

Particle Swarm Optimization

1
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r
 −z ( 1) ( 2)  

r
)( 1
 −z ( 3)  
.


r
 −z ( 1) (n)  


) −z ( 1) ( 2

) ( 1
)−z ( 3
B=


) −z ( 1) (n


ε(k) = ε( 2),ε( 3),...,ε(n)  ,

()18
که در آن

k = 2,3,...,n,
)x ( 0 ) ( k

و

)x (p0 ) (k

)ε(k) = x ( 0 ) (k) − x (p0 ) (k

به ترتیب نشاندهنده مقدار واقعی و مقدار پیشبینیشده از مدل ) NgBm (1,1میباشند.

گام دوم :از سری فوریه برای تغییر مقادیر خطای ) NgBm (1,1مانند معادله زیر استفاده کنید:
()19

8

z

1
ε p (k) = a0 + ai cos( 2TΠi k) + bi sin( 2TΠi k) 
2
i =1

k = 1,2,3,...n.

در معادله فوق  T = n − 1دوره تناوب است و  z =  n2−1  − 1نشاندهنده حداقل فرکانس بسط سری فوریه را نشان میدهد.
گام سوم :بنابراین ،خطای باقیمانده بهصورت زیر برآورد میشود:
()20

ε = P  C.

درویشی سلوکالیی و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره ویژه ،زمستان  ،1400صفحه1-15 :

که در آن
()21

)  12 cos( 2 2TΠ ) sin( 2 2TΠ ) cos( 2 2 ΠT 2 ) sin( 2 2 ΠT 2
1
) cos( 3 2TΠ ) sin( 3 2TΠ ) cos( 3 2 ΠT 2 ) sin( 3 2 ΠT 2
P = 2

1
2Π
2Π
2Π2
2Π2
)  2 cos(n T ) sin(n T ) cos(n T ) sin(n T

cos( 2 2TΠz ) sin( 2 2TΠz ) 

cos( 3 2TΠz ) sin( 3 2TΠz ) 
.


cos(n 2 TΠz ) sin(n 2 TΠz ) 

و
()22

C = a0 ,a1 ,b1 ,a2 ,b2 ,...,az ,bz .

پارامترهای  a0 ,aiو  biرا با استفاده از روش حداقل مربعات میتوان به دست آورد.
()23

C = ( P T P) −1 P T ε.

گام چهارم :سرانجام ،سری اصلی پیشبینی بهصورت زیر اصالح میشود:
()24

k = 2,3,...,n.

)x (pf0 ) (k) = x (p0 ) (k) + ε p (k

 -4-2مدل ورهالست خاکستری ))GreyVerhulst

مدل )GM (1,1برای دنباله داده هایی که الگوی نمایی و دارای تغییرات یکنوا ،مناسب است .برای دنباله دادههایی که تغییرات غیر یکنوا
داشته و موجدار یا  Sشکل هستند از مدل ورهالست استفاده میشود .این مدل معموال برای پیشبینی جمعیت انسانی ،رشد بیولوژیکی،
تولد ،چرخه عمر اقتصادی محصول مصرفی و نظایر آن به کار میرود (ون و هانگ .)2004 ،1مدل ورهالست بهصورت زیر است:
گامهای اول ،دوم و سوم مدل ورهالست خاکستری دقیقا شبیه مدل ) gm (1,1است.
گام چهارم :اگر در معادله مدل ) NgBm (1,1بهجای  r = 2قرار دهیم معادله برنولی خاکستری تبدیل به معادله ورهالست خاکستری
میشود؛ بنابراین خواهیم داشت:
()25

x ( 0 ) (k) + a z (1) (k) = b(z (1) (k)) 2 .

Wen and Huang

1

گام پنجم :معادله سفید شده معادله ورهالست خاکستری به شکل زیر است:
)dx ( 1
+ ax ( 1) ( k) = b( x ( 1) ( k)) 2 .
dx

()26

گام ششم :مقادیر  aو  bرا میتوانیم با روش تخمین حداقل مربعات بهصورت زیر به دست آورد:
−1

()27
که در آن

a,b 

T

=  BT B  BT y ,
T

,x ( 0 ) (n) 

9

 y = x ( 0 ) ( 2),x ( 0 ) ( 3),و
 −z ( 1) ( 2) z ( 1) ( 2) 
) ( 1

−z ( 3) z ( 1) ( 3) 
B=
.


) ( 1

)( 1
 −z (n) z (n) 

()28

)ax ( 0 ) (1
.
bx ( 0 ) (1) + (a − bx ( 0 ) (1))e ak

()29

)x (1
= )p (k + 1

مقدار پیشبینی دادههای اولیه با بهکارگیری عملگر تجمعی معکوس بهصورت زیر است:
))ax ( 0 ) (1)(a − bx ( 0 ) (1
) (1 − e a )e a( k −2

.
) (bx ( 0 ) (1) + (a − bx ( 0 ) (1))e a( k −1) (bx ( 0 ) (1) + (a − bx ( 0 ) (1))e a( k −2

()30

 -5-2مدل خاکستری گسسته )DGM (1,1

= )x (p0 ) (k

1

مدل ) DGM (1,1شکل گسسته مدل خاکستری را با معادله دیفرانسیل متناهی درجه اول با یک متغیر را نشان میدهد (لیو و فورست،2
 .)2010مراحل مدل پیشبینی ) DGM (1,1در ذیل بیان میشود:
گامهای اول و دوم ) DGM (1,1همانند گامهای اول و دوم مدل ) GM (1,1است.
گام سوم :فرم گسسته یک معادله پیشبینی خاکستری با پارامترهای
()31

x (1) (k + 1) = β1 x (1) (k) + β 2 .

گام چهارم :پارامترهای

β1

و

β2

را میتوان به روش حداقل مربعات محاسبه کرد؛ یعنی:
−1

()32
که در آن

β1

و

β2

بهصورت زیر تعریف میشود:

=  BT B  BT y ,
T

,x ( 0 ) (n) 

 β1 , β2 

T

 y = x ( 0 ) ( 2),x ( 0 ) ( 3),و

Liu and Forrest

2

)Discrete Grey Model (DGM

1
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گام هفتم :جواب معادله سفید شده ورهالست خاکستری به فرم زیر است:

x ( 1) ( 2) 1 
) ( 1

x ( 3) 1 

=B
.


) ( 1

x (n) 1 

()33

گام پنجم :پاسخ سری زمانی ) DGM (1,1بهصورت زیر بیان میشود:

10

k = 2,3,...,n.

()34


β 
β
x (p1) ( k) = β1k  x ( 0 ) ( k) − 2  + 2
1 − β1  1 − β1


جهت یافتن مقدار پیشبینی دادههای اولیه در زمان ) ( K + 1عملگر تجمعی معکوس را به کار میبریم .مقدار پیشبینی دادههای اولیه از
طریق معادله زیر به دست میآید:
β2
)β1k −1 , k = 2,3,...,n
1 − β1

()35

)(1
)(0
)x (p0 ) (k) = x (1
p (k) − x p (k − 1) = ( β1 − 1)( x (1) −
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x (1) = x (1) = x (1).
)(0

)(1

)(0
p

x (0) = 0,
)(0
p

در بخش بعدی با توجه به دادههای جمعآوریشده به پیشبینی میزان مرگومیر مبتالیان به بیماری کرونا با مدلهای بیانشده خواهیم
پرداخت.

 -3یافتههای تحقیق
در این پژوهش ،دادههای ماهانه میزان مرگومیر افراد براثر ابتال به ویروس کرونا در جهان از سایت  www.worldometers.infoاقتباسشده
است .با استفاده از سری زمانی تعداد مرگومیر شش ماه اول سال  ،2021پیشبینی برای شش ماه دوم سال  2021بر اساس پنج مدل
پیشبینی خاکستری که عبارتاند از مدلهای خاکستری ) NgBm (1,1)، DGM(1,1)،Grey Verhulst ،GM(1,1و )F-NgBm (1,1

انجامشده است .سپس با استفاده از روش ارزیابی خطای  RMSE ،MAEو  ،MAPEدقت روشهای پیشبینی مقایسه شده است .همانطور
که در جدول  1نشان دادهشده است ،ستونهای اول و دوم از سمت چپ مربوط به تاریخ و میزان مرگومیر ماهانه هستند .ستون سوم جدول
با مقادیر پیشبینیشده توسط مدل ) GM(1,1است .ستون چهارم جدول  1مقادیر پیشبینیشده مدل ) DGM(1,1است .روش موردبررسی
در ستون پنجم جدول  1مدل  Grey Verhulstاست .روش ) NGBM(1,1که یک مدل برنولی خاکستری غیرخطی است که ستون ششم
جدول  1مقادیر پیشبینیشده آن را شامل میشود .در ستون آخر جدول مدل ) F-NGBM(1,1آورده شده که با اعمال روش اصالح باقیمانده
سری فوریه مقدار پیشبینیشده به مقدار واقعی نزدیکتر میشود .با توجه به دادههای جمعآوریشده و با استفاده از روشهای ذکرشده در
بخش  ،2نتایج حاصل در جدول  1آمده است.
جدول  -1میزان واقعی و پیشبینیشده میزان مرگومیر براثر ابتالی ویروس کرونا.
Tabe 1- Actual and predicted rates of death from coronavirus.
)F-NGBM(1,1

)NGBM(1,1

Grey Verhulst

)DGM(1,1

)GM(1,1

Actual Data

Date

422909
262380
322460
373265
366527
302979
269390
255655
299419
335655
309150
250958

422909
316502
323585
326357
326750
325641
323512
320657
317269
313483
309395
305080

422909
375260
453062
468492
413171
315610
215009
135014
80405
46359
26222
14679

422909
318909
321201
323509
325833
328175
330533
332908
335300
337710
340136
342581

422909
318908
321199
323507
325832
328173
330532
332907
335299
337708
340135
342579

422909
302306
287457
373795
390673
263380

2021/01/31
2021/02/28
2021/03/31
2021/04/30
2021/05/31
2021/06/30

همانطور که در جدول  1قابلمشاهده است پیشبینی میشود که در مدل ) GM(1,1و ) DGM(1,1بهآرامی میزان مرگومیر در ماههای
آینده در حال کاهش است .با توجه به واکسیناسیون افراد ممکن است منطقی باشد.
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شکل  -2میزان واقعی و پیشبینیشده با روش ).DGM(1,1
Figure 2- Actual and predicted value by DGM (1, 1) methods.

در مدل  Grey Verhulstمیزان مرگومیر حالت کاهشی دارد بهطوریکه ماه آخر  2021به تعداد  14679میرسد که ممکن است خیلی
واقعی نباشد.
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شکل  -3میزان واقعی و پیشبینیشده با روش .Gery Verhulst
Figure 3- Actual and predicted value by gery verhulst method.
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شکل  -1میزان واقعی و پیشبینیشده با روش).GM (1, 1
Figure 1- Actual and Predicted value by GM (1, 1) method.

در مدل ) NGBM(1,1و ) F-NGBM(1,1میزان مرگومیر حالت کاهشی دارد که به ترتیب در ماه آخر  2021به تعداد  305080و 250958
خواهد رسید که ممکن است با انجام واکسیناسیون و پیگیری رعایت پروتکلها بهصورت گسترده و همهجانبه از سوی دولتها و مردم این
مهم قابلدسترس باشد.

12

شکل  -4میزان واقعی و پیشبینیشده با روش  NGBMو ).F-NGBM(1,1

درویشی سلوکالیی و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره ویژه ،زمستان  ،1400صفحه1-15 :

Figure 4- Actual and predicted value by NGBM and F-NGBM (1, 1) methods.

نمودار مربوط به مقایسه یافتههای پژوهش که با روشهای مختلف بهدستآمده ،در شکل  4بهصورت زیر آورده شده است.

شکل  -5مقادیر واقعی و پیشبینیشده میزان مرگومیر افراد براثر ابتالی ویروس کرونا.
Figure 5- Actual and predicted valuse of death from coronavirus.

 -3-1ارزیابی مدل

اختالف بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینیشده بهدستآمده با استفاده از یک مدل پیشبینی ،خطای پیشبینی مدل در نظر گرفته میشود.
تعیین خطای پیشبینی ،موفقیت یک مدل پیشبینی را نشان میدهد .معموال برای مقایسه دقت مدل از سه ابزار متداول میانگین خطای

مطلق ( ،)MAEکمترین مربعات خطا ) (RMSEو میانگین درصد خطای مطلق ( )MAPEاستفاده میشود (ونگ و پن .)2014 ،1روشهای
ارزیابی خطای مدلهای پیشبینی بهصورت زیر خواهد بود:
()1

n
)x ( 0 ) (k) − x (p0 ) (k
1
 x ( 0 ) (k) 100.
n k =1

= MAPE

n

()2
()3

(k) − x (p0 ) (k)) 2
.

)(0

( x
k =1

n

= RMSE

n

1
 x ( 0 ) (k) − x (p0 ) (k) .
n k =1

= MAE

Wang and Phan

1

وقتی خطای  MAPEنزدیک به صفر باشد ،پیشبینی مدل بسیار دقیق است و عملکرد خوبی را ارائه داده است و بالعکس .عالوه بر این،
مطابق با مقدار خطای  ،MAPEمیزان دقت پیشبینی مدل را میتوان در چهار سطح عالی ،خوب ،قابلقبول و نادقیق طبقهبندی کرد که
در جدول  2آورده شده است.
جدول  -2دستهبندی پیشبینی مدلها.
Table 2- Classification of prediction models.

قدرت پیشبینی

)MAPE (%

عالی

>10

خوب
قابلقبول
نادقیق

10-20

13

20-50
<50

با توجه به یافتههای تحقیق و مقادیر پیشبینیشده ،مقدار خطای مدلها در جدول  3آمده است .همچنین ،صحت پیشبینی انجامشده
توسط مدلهای مختلف موردبحث قرارگرفته است.

MAPE
11.98
11.98
22.11
11.66
7.21

RMSE
45360.67
45.60.67
86553.26
44196.06
26989.54

MAE
38377.68
38377.91
67997.26
37324.38
21533.94

Model/error type
)GM(1,1
)DGM(1,1
Grey Verhulst
)NGBM(1,1
)F-NGBM(1,1

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود در مدل ) GM(1,1مقادیر خطای  RMSE ،MAEو  MAPEبه ترتیب ،38377.68
 45360.67و  11.98درصد است .مقادیر خطای  RMSE ،MAEو  MAPEمدل ) DGM(1,1به ترتیب 45360.67 ،38377.91
و  11.98درصد است .در سطر سوم جدول فوق  86553.26 ،67997.26و  22.11درصد میزان خطای  RMSE ،MAEو MAPE

مدل  Grey Verhulstبهدستآمده است .سطر چهارم جدول  3میزان خطای MAE, RMSEو  MAPEمدل ) NGBM(1,1به ترتیب
 44196.06 ،37324.38و  11.66درصد نشان میدهد .سطر آخر جدول فوق  26989.54 ،21533.94و  7.21میزان خطای
 RMSE ،MAEو  MAPEمدل ) F-NGBM(1,1است .از جدول  2و نتایج بهدستآمده  MAPEدر جدول  3پیشبینی مدل

F-

) NGBM(1,1در دسته پیشبینی عالی قرار میگیرد و مدل  Grey Verhulstجزء دسته قابلقبول و بقیه روشها در دسته پیشبینیهای
خوب قرار میگیرند .همچنین مدل ) F-NGBM(1,1در مقایسه با چهار مدل دیگر کمترین خطا پیشبینی و درنتیجه بیشترین دقت را
دارد و برای پیشبینی مناسبتر است؛ بنابراین میزان پیشبینی این مدل قابلقبولتر خواهد بود.

 -4بحث و نتیجهگیری
روشهای مختلفی برای پیشبینی حوادث و وقایع طبیعی وجود دارد .اکثر روشهای پیشبینی نیازمند دادههای زیادی هستند و برای
بررسی خصوصیات سیستمها از روش آماری استفاده میشود .مدل پیشبینی خاکستری مزیت ایجاد یک مدل با دادههای کم و غیرقطعی
با دقت مناسب را داشته و ابزاری مناسب برای پیشبینی سیستمها در محیط عدم قطعیت است .ازآنجاییکه دادههای تاریخی زیادی برای
پیشبینی تعداد مرگومیرهای کرونایی وجود ندارد ،ازاینرو استفاده از مدلهای پیشبینی خاکستری بسیار مناسب خواهد بود .با توجه
به یافتههای پژوهش اصالح خطای باقیمانده مدل برنولی با سری فوریه ) F-NGBM(1,1با توجه به میانگین درصد خطای مطلق
( )MAPEبرابر  7.21مناسبترین مدل نسبت به مدلهای دیگر است .در کوتاهمدت استفاده از مدلهای پیشبینی خاکستری با میزان
خطای بسیار کم درزمینه پیشبینی موارد موردنیاز در برنامهریزی مقابله با بیماری کرونا در دنیا مفید خواهد بود .همچنین میتوان
پیشبینی را برای بازه زمانی بیشتری انجام داد اما نباید از تأثیر دادههای جدید غافل بود .شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر ایجاد جهش
و موج مرگومیر ناشی از این بیماری و پیشبینی موجهای احتمالی بعدی این بیماری موضوع مطالعات و پژوهشهای آینده نویسندگان
خواهد بود.
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جدول  -3مقایسه خطای پیشبینی مدلها.
Table 3- Comparison prediction error of models.
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