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شبکه عصبی مصنوعی و مدلهای آریما
5

فرزاد فیروزی جهانتیغ ،4بهاره فنودی ،2سهیال خسروی
چكيده
سابقه و هدف

یکي از مباحث عمده در سیستم های بهداشت و درمان جهاني ،مسئله بهبوود عملکورد زنریوره یوامیع و عود
قطعیت موجود در یقاضا ميباشد .هدف مطالعه حاضر ،پیش بیني میزان یقاضای پالکت خون با مدلهای شبکه
عصبي مصنوعي و آریما ،در زنریره یامیع سازمان انتقال خون استان سیستان و بلوچستان بود.
مواد و روشها

در ایع مطالعه کاربردی ،دادههای مربوط به یقاضا برای  8نوع پالکت خون در بوازه زمواني سوالهوای 4561
لغایت  4561از مرکز انتقال خون زاهدان جمعآوری گردید .سپس با بهرهگیوری از مودلهوای شوبکه عصوبي
مصنوعي و آریما ،پیشبیني یقاضای روزانه انرا پذیرفت .در انتها با یوجه به معیار ارزیوابي کوارآیي ، MSE
نتایج به دست آمده از روشهای مذکور با هم مقایسه شدند .یحلیل دادهها بوا نور افزارهوای MatlabR2016b
و  Eviews 6انرا شد.
يافتهها

نتایج ایع مطالعه حاکي از دقت باالی مدلهای شبکه عصبي و سپس آریما نسبت به روند فعلي سوازمان بوود.
دقت میانگیع با یوجه به  MSEدو مدل موذکور بورای انوواع پالکوت عبارینود از (، O+ )1/1452 ± 1/1118
(، B+)1/1224 ± 1/1189(، A- )1/14183 ± 1/1155( ، A+ )1/1213 ± 1/1115( ، O- )1/1443 ± 1/1114
( AB+ )1/1459 ± 1/1154( ، B- )1/1113 ± 1/1116و ( AB- )1/1151 ± 1/1113که به یرییب بیانگر میانگیع
و انحراف معیار خطا ميباشد.
نتيجه گيري

نتایج ایع مطالعه نشانگر دقت باالی مدلهای شبکه عصبي مصنوعي و سپس آریما در پیشبیني یقاضای پالکت
خون است .لذا استفاده از مدلهای شبکه عصبي مصنوعي جهت پیشبیني یقاضا به جای روشهای پیشبینوي
آماری رایج در مراکز انتقال خون قابل یوصیه ميباشد.
كلمات كليدي :پالکتهای خون ،آریما ،انتقال خون

تاريخ دريافت69/4/31 :
تاريخ پذيرش69/1/31 :
 -3مؤلف مسئول PhD :مهندسی صنايع ـ استاديار دانشکده مهندسی شهید نیکبخت ـ دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ زاهدان ـ ايران ـ کدپستی3361633333 :
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنايع ـ دانشکده مهندسی شهید نیکبخت ـ دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ زاهدان ـ ايران
 -1پزشک عمومی و  MPHـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پايگاه منطقهای آموزشی انتقال خون زاهدان ـ زاهدان ـ
ايران
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ارائه مدلی جهت پیشبینی تقاضا در زنجیره تامین پالکت خون با رویکرد

فرزاد فیروزی جهانتیغ و همکاران

پیشبینی تقاضا در زنجیره تامین پالکت
مقدمه

انجا شده است امروزه شبکه عصبی مصـنوعی(

يکی از مباحث عمده در سیستمهای بهداشت و درمـان

Nets = ANN

 )Neuralکــه يکــی از مولاــههــای هــوش

محاسباتی میباشد ،جايگاه ويژه ای در حوزههـای مختلـف
علو و تحقیقـات يافتـهانـد ( )1ايـن شـبکه هـا بـه دلیـل
هوشمند بودن ،سرعت باالی پردازش دادهها ،قابلیت تطبی

انسانها دارد ،يکی از پیچیـدهتـرين و چـالش برانگیزتـرين
زنجیره تامینها را داراست مسايلی از قبیل عد قطعیت در

با تغییرات محیطی ،قابلیت تعمیم و مدلسازی سیسـتمهـای

تقاضا ،برنامهريـزی بـرای مـديريت موجـودی و سـاارش،
تاريخ انقضاء و منابع محدود انسانی از جملـه چـالشهـای

هوشمند و توانا برای استااده در مسـازل تصـمیمگیـریهـا

فرآوردههای آن میباشـند( )3 ،2از طرفـی برنامـهريـزی و

مناسب میباشند( )8 ،6روند فعلی برای پیش بینی تقاضای
پالکت در سـازمان انتقـال خـون اسـتان ،اسـتااده از روش

غیر خطی با پیچیدگی های زياد از جملـه ابزارهـای قـوی،

اساسی در حوزه سالمت و به ويژه زنجیـره تـامین خـون و
مديريت در زنجیره تامین فرآوردههای خونی با فسادپذيری

میانگینگیری میباشد که نسبت به تغییرات تقاضا حسـا

باال ،به ويژه پالکت خون يک مسأله ضروری بـرای حیـات
انسانها محسوب میشود( )1پالکت پرهزينهترين محصول

نیست بنابراين مطالعه حاضر با ارايـه مـدلهـای کـاربردی
شبکه عصبی مصنوعی و اريمـا ،جهـت پـیش بینـی میـزان
تقاضادر زنجیره تامین پالکت سازمان انتقـال خـون اسـتان

خون است که با دارا بودن عمر ماید  1روز و هزينه بـاالی
تولید و نگهداری تعداد زيادی از آن در مراکز خون مقـرون

سیستان و بلوچستان ،سعی در کاهش عد قطعیـت تقاضـا

به صرفه نیست تامین خون از طرف اهداکنندگان اغلب بـه
صورت نامنام و تقاضـا بـرای فـرآوردههـای آن تصـادفی

جلوگیری از کمبود است

تصــمیم گیرنــدگان و کارشناســان ايــن حــوزه را در زمــان

مواد و روشها

افزايش تقاضای پالکت و يـا کـاهش مراجعـهکننـدگان بـه

معرفی دادهها:

مراکز جمع آوری خون ،با مشکل مواجه سـاخته اسـتا از
طرفی در زمان کاهش تقاضای پالکت و يا افزايش مراجعـه

مطالعه حاضر از نوم کاربردی بود و به مناـور بررسـی
مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و آريما ،دادههـای روزانـه

کنندگان نیز ،محدوديتهـای بسـیاری در مـورد نگهـداری

مربو به میزان تقاضای بیمارستانها و مراکز درمانی بـرای

پالکتها و يا تولیـد بـیش از تقاضـای آن وجـود دارد بـه

 8نـوم پـالکت خون(،)O+ ,O-, A+, A-, B+ , B-, AB+, AB-

همین دلیل توجه به مسئله تطـاب میـزان تولیـد پالکـت در
مراکز خون با تقاضـای مـورد نیـاز بیمارسـتانهـا و مراکـز

از سازمان انتقال خون استان سیسـتان و بلوچسـتان پايگـاه
منطقهای آموزشی زاهدان جمعآوری گرديد با توجه به اين

درمانی ،بسیار حـازز اهمیـت اسـت( )1،4کـوپرا و مینـدل

که روش نمونهگیری تصادفی سـاده بـود ،بنـابراين از بـین

معتقدند پايه و بنیاد همه برنامهريـزیهـا وزمانبنـدیهـا در

دادههای روزانه ثبت شده در پايگاه داده سازمان ،بازه زمانی

زنجیره تامین  ،پـیش بینـی دقیـ و اطـالم ازمیـزان تقاضـا

سالهای  3161لغايت  3164به صورت تصـادفی انتخـاب

میباشد( )3داشتن اطالعات دقی تقاضا به ويژه زمانی کـه
عمر ماید محصول کوتاه اسـت ،منجـر بـه تصـمیم گیـری

شدند

صحیح در زمینه تامین مقدار سـاارش مـورد نیـاز ،کـاهش

مدل : ARIMA

دارد که نتیجـه آن کـاهش ضـايعات ،هزينـههـای تولیـد و

است ،که اين عد قطعیت موجود در زنجیره تامین پالکت،

ضايعات منابع ،جلوگیری از کمبـود وهزينـههـای سـالمت

سری زمانی ،دنبالهای از مشاهدات متوالی است کـه بـر

میشود ( )9لذا توجه بـه ايـن مسـئله امـری ضـروری در
زنجیره تامین میباشد در پژوهش های پیشـین ،مطالعـاتی

حسب زمان مرتب شدهاند مهمترين قـد در تحلیـل ايـن
سریها ،يافتن مدل مناسب میباشد ،که معروفترين روش

ARIMA

يـک استراتـژی چنـد مرحلـهای با نا آريما است و توسط

در زمینه پیش بینی تقاضـای خـون بـا مـدلهـای
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جهانی ،مسئله بهبود عملکرد زنجیره تامین مـیباشـد ناـا
سالمت به دلیل ارتبـا مسـتقیمی کـه بـا سـالمتی و جـان

Artifitial
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باکس و جنکینـز( )Box-Jenkinsدر سـال  3611ارايـه شـد

(

( )31 ،33يــک مــدل آريمــا ترکیــب خطــی از خطاهــای

مرحله بـازبینی تشـخی

گذشته و مقادير گذشته يک سری ايستا میباشد اين مـدل

مناســب بــودن مــدل انتخــابی از آزمــون الجانــ

با  1پارامتر  q ،pو dمعرفی میشود که به ترتیب عبارتند از:
مرتبه مؤلاه اتورگرسـیو ،مرتبـه مؤلاـه میـانگین متحـر و

باکس( )Ljung-Boxاستااده گرديد و درصـورتی کـه مـدل
انتخابی نامناسب باشد ،بايد مـورد تعـديل و اصـال قـرار

مرتبه تااضلگیـری الز بـرای ايستايـی و در صـورتی کـه

گرفته و به مراحل قبل بازگردد در انتهـا پـس از تشـخی

مـدل ،جهـت بررسـی کاايـت و
ـ

)ARMA(p,q

بهترين مدلهای اريما ،به پیشبینی میزان تقاضـای پالکـت

تبديل میشـود مـدل کلـی اريمـا بـه صـورت معادلـه()3

برای دوره بعد پرداخته میشـود( )8 ،34تمـامی تنایمـات

میباشد(:)32 ،31

مربو به مدل آريما با نر افزار  Eviewsانجا پذيرفت
∑

∑

مدل شبکه عصبی مصنوعی:
شبکه عصبی شامل شبکه ای از عناصر پردازشی ساده به

فرمول  4مدل کلي آریما

کــــه در آن ،c ،
،

نا نورون است ،که مـیتوانـد رفتـار پیچیـده کلـی تعیـین
شده ای از ارتبا بین عناصر پردازش و پارامترهـای عنصـر
،

را نمايش دهد از کنار هم قرار گرفتن مجموعه نورونهای

،

و به ترتیـب نمايـانگر سـری زمـانی ،ضـريب

سطری ،يک اليه ايجاد میشود و مجموعه چند اليـه بـاهم

ثابت ،پارامترهای مدل اتورگرسیو ،پارامترهای مدل میانگین

تشکیل يک شبکه میدهد()33

متحر  ،وقاههای  pا متغیر وابسته ،وقاههای  qا خطـای

برای طراحی شبکه عصبی مصنوعی ،عـالوه بـر انتخـاب
مجموعهای از متغیرهای ورودی ،بايد ساختمان شبکهای بـا

پژوهش از روش مدلسـازی آريمـا کـه شـامل سـه مرحلـه
شناسايی مدل ،تخمین و بازبینی تشـخی مـدل مـیباشـد

بهتريــن پـیشبینـی را بــا آزمــون و خــطا شناسايـــی

گذشته و خطـای پـیشبینـی مـدل مـیباشـد( )33در ايـن

کرد()39

استااده شد در مرحله شناسايی ،پس از پردازش و بررسـی

در مطالعــه حاضــر از شــبکه عصــبی پرس ـ ترون چنــد
اليه( )Multi Layer Perceptron = MLPبـا قـانون يـادگیری

اطمینان حاصل کرد لـذا ابتـدا فـری ايسـتايی دادههـا بـا

پــــس انتشــــار( )Back-Propagationاســــتااده شــــده

استااده از آزمونهای مرسـو ديکـی  -فـولر تعمـیم يافتـه

است(شکل )3اين شبکه عصـبی از سـه اليـه شـامل :اليـه

(Philips-

ورودی( ،)Input Layerاليه مخاـی( )Hidden Layerو اليـه

 )Perronانجا پذيرفت جهت شناسايی نوم و مرتبه مـدل،

خروجی( )Output Layerتشکیل شـده اسـت کـه در آن ،R
 b ،a ،f ،Sو Wبه ترتیب بیانگر تعداد ورودیها( ،)Pتعـداد

همبستگی جزيی( )Partial Autocorrelation =PACبـه کـار
میرود در مرحله تخمین و آزمون پارامترهای مـدل نیـز از

نورنها( )nدر هراليه ،تابع فعـالسـازی ،خروجـی هراليـه،

اطالعــات ،بايــد نســبت بــه ايســتايی( )stationaryدادههــا

(Dicky- Fuller

 )Augmentedو فیلی ـ س پــرون

نمودارهای خود همبستگی

(=AC

)Autocorrelationو خود

جمله اريب و بردار وزنها است(شکل)31()3

روش حداقل مربعات( )Least Squares = LSاستااده شـد و

بــا کمــک نــر افــزار  MATLABR2016bســاختارهای
متعددی از نوم پرس ترون به مناور پیشبینی تقاضا طراحی

و س س جهت انتخاب مـدل مناسـب معیارهـای اطالعـات

شد

معنادار بودن ضرايب در سطح اطمینان  %63بررسی گرديـد
 ،)Akaike infoمعیـار اطالعـات

از آن جا که میزان تقاضای پالکـت در ايـا هاتـه متاـاوت

آکازیـک(criterion = AIC

شوارتز ( ،)Schwartz criterion = SCمجموم مربعات خطـا

است و اين تغییرات روند تاريخی خاصی را طی میکننـد،

=  )Sum Square Errorو آمـاره دوربیـن واتســـون

بنابراين الز است تغییرات تقاضا در شـبکه لحـاگ گـردد،

(SSE
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 d= 1باشــد ،مــدل ) ARIMA(p,d,qبــه مــدل

stat = DW

 )Durbin-watsonبــه کارگرفتــه شــدند در

فرزاد فیروزی جهانتیغ و همکاران

پیشبینی تقاضا در زنجیره تامین پالکت

لذا اليه ورودی ،مربو به اطالعات سری زمانی تقاضـا در

صار را رد کرد لذا سری مربو به پالکت  O+دارای ريشـه

زمانهای قبل میباشد اليه خروجی ،میزان تقاضای پالکت

واحد نیست و ايستا میباشد به طور مشابه ايسـتايی ديگـر

روزانه را پیشبینی میکند اليه مخای(پنهان) شـامل تعـداد

پالکتها نیز بررسی شد و کلیه آنها در سطح ايستا بودند،

مناسبی نورون میباشد که اين نورونها بر مبنـای کمتـرين

لذا سریها نیاز به تااضلگیری نداشته و مرتبه تااضلگیری

میزان میانگین مربعـات خطـا( )MSEانتخـاب مـیشـود از

برای همه موارد صار مـیشـد( ،)d= 1بنـابراين مـدلهـای

مجموم دادههای موجود در بازه زمانی فوق برای هـر نـوم

) ARIMA(p,d,qبه مـدلهـای ) ARMA(p,qتبـديل شـدند

پالکت %11 ،دادهها برای آموزش ( )Trainingشبکه عصبی

برای شناسايی نـوم و مرتبـه مـدل مربـو بـه پالکـت

O+

 %33،برای اعتبارسنجی( )Validationو  %33ديگـر بـرای
آزمون( )Testشبکه استااده گرديده است تنایمات مربـو

نمودارهای  ACو PACهـردو دارای رونـد کاهشـی نمـايی
مــیباشــند ،لــذا مــدل مربــو بــه ايــن نــوم پالکــت بــه

به تابع محر ( )Transfer Functionدر اليه مخاـی و اليـه

) ARMA(p,qبسیار نزديک است(شکل )1
برای بررسی صحت و درستی ايـن موضـوم ،ترکیبـات

خروجی برای هر نوم پالکت بـه ترتیـب تـابع سـیگموزید

مختلف از وقاههای  MAو ARبررسـی شـد بـا توجـه بـه

( )Sigmoidو تابع خطی( )Purelinمیباشد

+

شکل  ، 1برای پالکت  Oتعداد وقاه هـای ، p= ،3،2، ،1
يافتهها

 q = 2،3 ،31و  d = 1در نار گرفتـه شـد کـه در مجمـوم

نمودار سری زمانی مورد استااده در مـدل آريمـا جهـت

شــامل  81مــدل مــیباشــد در مرحلــه تخمــین و آزمــون

پیشبینی تقاضای پالکت خون نـوم  O+در شـکل  2نشـان

پارامترهای تعیین شده ،از بین  81مدل موجود برای پالکت

داده شــده اســت .بــه دلیــل زيــاد بــودن انــوام پالکــت و
محدوديت فضا ،در اين مقالـه تنهـا محاسـبات مربـو بـه

 ، O+تنها مدلهای معنادار را پذيرفتیم مـدلهـايی معنـادار
میباشند که دو شر الز بـرای پذيرفتـه شـدن را دارنـد،

پالکت نـوم  O+آورده شده است و بقیه محاسبات به طـور

يعنی هم ضرايب مدلها در بازه ]3و [-3قرار دارنـد و هـم

مشابه میباشد ابتــدا ايستايـی سریها توسط آزمـونهـای

ضرايب آنها معنادار و لذا مخـالف صـار مـیباشـند(1/13

ديکی فولر و فیلی س پرون برای پالکـت  O+محاسـبه شـد

≤ )8( )pبه اين صورت مدلهای پذيرفته شده و رد شـده

مقدار قدر مطل آماره  tدر هر دو آزمون به ترتیب 33/141
و  43/981میباشد که از مقدار بحرانی آزمـون( )2/892در

از هم تاکیـک شـدند از میـان مـدلهـای پذيرفتـه شـده،
کوچک بودن معیارهای اطالعاتی AICو ، SCمقدار کوچک

سطح اطمینان  %63بیشتر اسـت بنـابراين مـیتـوان فـری

 SSEو نزديک بودن معیار  DWبه عدد ، 2مبـنای انتخــاب
118
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شکل  2نمودار سری زماني برای پالکت نوع

O+

شکل  5نمودار خود همبستگي و خود همبستگي جزیي برای پالکت نوع

O+

بهترين مدل آريمـا مـیباشـد ،کـه در اينجـا مـدل ()3،1،3

بنابراين همبستگی بین اجزای اخالل مدل وجود ندارد()36

 ARIMAبرای تمامی معیارهـای ککـر شـده بـا دارا بـودن

پس مدل ( ARIMA )3،1،3صحیح انتخـاب شـده اسـت و

، SSE

بهترين مدل برای پیشبینی پالکت  Oمـیباشـد(جدول)3

-3/2336

 DW = 3/666ارجــح اســت بــرای بررســی صــحت ايــن
موضوم ،تشخی استقـالل پسمانـد مـدل انتخابـی توسط

به طور مشابه برای انوام ديگر پالکتها همـین رونـد طـی
شده و مدل نهايی برای هر نوم ثبت گرديد(جدول )2برای

آزمون  Ljung-Boxانجا پذيرفت(()38جدول )3در هر سه

انتخاب مناسبترين مدل شـبکه عصـبی بـرای پـیشبینـی

وقاه  24/32و  19مقدار آمـاره  Qمحاسـبه شـده از مقـدار

تقاضای پالکت ،معماریهای متاـاوتی از شـبکه بـا تعـداد

کایدوی جدول کوچکتر میباشـد و يـا بـه عبـارت ديگـر،

اليههای پنهان(بین  2تا  33نورون) 31 ،متغیـر ورودی و 3

احتمال آن از سطح اطمینان در نار گرفته شده باالتر اسـت،

متغیر خـروجی بـررسی شدند و در نهايت مدلی با کمترين

=

-3/2426 ، AIC

=

11/1116 ، SC

+

=

فرزاد فیروزی جهانتیغ و همکاران

پیشبینی تقاضا در زنجیره تامین پالکت

جدول  4آزمون  Ljung-Boxبرای یشخیص پسماند مدل ) ARIMA(1,0,1برای پالکت نوع

(ARIMA )3،1،3

کای دو

درجه آزادی

p-value

6

1/166

32

34/148

34/1

1/398

24

29/841

21/3

23

1/141

19

13/411

13/8

11

جدول  2بهتریع مدلهای  ARMAجهت پیش بیني یقاضای انواع پالکت خون
نوع پالکت

بهتریع مدل

MSE

O+

(ARMA)3،3

1/1399

O-

(ARMA)4،4

1/1344

A+

(ARMA)3،1

1/1219

پارامترهای مدل
yt = 1/213 + 1/621yt-1 – 1/821 Ut-1+ 1/311

1/112 - 1/492yt-1 – 1/114 yt-2 + 1/426 yt-3 + 1/633yt-4 + 1/469 Ut-1 +

= yt

1/341 Ut-2 – 1/198 Ut-3 - 1/848Ut-4 +1/322
1/318 - 1/131yt-1 + 1/419 yt-2 + 1/619 yt-3 – 1/163yt-4 – 1/181yt-5 +

= yt

1/412Ut-1 – 1/294 Ut-2 – 1/623 Ut-3 + 1/391

A-

(ARMA)3،3

1/1312

1/144 + 1/849yt-1 – 1/182Ut-1 + 1/339

= yt

B+

(ARMA)2،2

1/1282

1/364 - 1/311yt-1 + 1/891 yt-2 + 1/241 Ut-1 – 1/133 Ut-2 + 1/314

= yt

B-

(ARMA)3،3

1/1132

1/122 + 1/864yt-1 – 1/823Ut-1 + 1/111

= yt

AB+

(ARMA)3،3

1/1336

1/1182 + 1/613yt-1 – 1/828Ut-1 + 1/328

= yt

AB-

(ARMA)3،3

1/1118

1/136 - 1/612yt-1 + 1/684Ut-1 + 1/192

= yt

Hidden Layer

Input Layer

Output Layer

+

W

b

1

13

7

شکل  1معماری مدل شبکه عصبي( )45 : 4برای پالکت نوع

O+

جدول  5بهتریع مدل شبکه عصبي برای انواع پالکت خون بر حسب معیار
مشخصات

معماری
شبکه
MSE

MSE

O+

O-

A+

A-

B+

B-

AB+

AB-

()31:1:3

()31:3:3

()31:8:3

()31:3:3

()31:1:3

()31:6:3

()31:8:3

()31:3:3

1/1168

1/1189

1/1313

1/1183

1/1391

1/1116

1/1334

1/1111

141
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مدل

وقاه

آماره

Q

O+
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مقدار  MSEانتخاب گرديد(جدول )1معماری مدل شبکــه

بیشتر مطاب با روند واقعی دادهها انجا میدهد

عصبـی( )31:1:3بـرای پـالکت نوم  O+در شـکل  4نشـان
داده شده است

بحث

نتايج به دست آمده نشان میدهد که دقت پیشبینی

مطالعـه حاضـر بـا به کارگیری مدلهای کاربردی شبکه

مدلهای فوق با توجه به معیار  MSEدر شبکه عصبی
باالتر از ساير روشها میباشد جداول( 2و )1و شکل()3

عصبی مصنوعی و آريما ،سعی در پـیشبینـی دقیـ میـزان

همان طور که مشاهده میشود ،شبکه عصبی برخالف
روش

ARIMA

و روند فعلی سازمان ،نسبت به تغییرات

موجود در روند تقاضا بسیار حسا بوده و پیشبینی را با
دقت باالتری انجا میدهد(شکل )3در همه گروههای
نوم AB-

تقاضا و متعاقباً کاهش عد قطعیت موجـود در آن دارد در
ابتدا برای مدلسازی با روش آريما ،پـس از بررسـی فـری
ايستايی دادهها توسط آزمـونهـای ديکـی فـولر و فیلیـ س
پرون ،هر  8نوم پالکت خون در سطح ايستا شدند و مرتبه
تااضلگیری آنها صار بود در مرحله تعیین نـوم و مرتبـه

و

مدل با استااده از نمودارهای  ACو  PACو ترکیب مناسب
تعداد وقاه ها ،تعداد کل مدلهای موجـود بـرای هـر نـوم

ثابت شد دقت

پالکت محاسبه گرديد در مرحله تخمین و آزمون پارامترها

میانگین مربو به  MSEدو مدل  ANNو  ، ARIMAبرای
انوام پالکت عبارتند ازO- ،)1/1312 ± 1/1148( O+ :

از میان کل مدلهای موجود ،تنها مدلهای معنادار کـه هـم

پالکت ،به استثناء

که در آن هر دو مدل

ANN

 ARIMAدقـت تقريبـاً يکسانـی داشتنـد ،در بـاقی گروهها
برتری روش

ANN

نسبت به

(1/1143

±

،)1/1333

(1/1111

±

،)1/13183

ARIMA

A+

(1/1141

±

)1/1213

B+

(1/1189

±

، )1/1223

+

ضرايب آنهـا در بـازه ]3و [-3و هـم ( )p≤ 1/13پذيرفتـه

A- ،

شدند
سـ س از میـان مـدلهـای پذيرفتـه شـده بـا توجـه بــه

-

معیارهـــای  DW ،SSE ،SC ،AICو آزمـــون

B-

(، )1/319 ± 1/1113( AB ،)1/1143 ± 1/1116
( )1/1114 ± 1/1113که عدد اول بیانگر میانگین خطا و
AB

Ljung-Box

بهتــرين مــدل آريمــا بــرای هــر نــوم پالکــت مشــخ

میشود

گرديد(جدول )2در ادامه ساختارهای متعدد شبکه عصـبی
پرس تـرون چنـد اليـه بـرای هر نوم پالکت ،با تغییر تعداد

با دقت خوبی پیشبینی

نورونهای اليه پنهان از  3تا 33نـورون 31 ،متغیـر ورودی،

تقاضا را انجا میدهند اما باز هم با توجه به ماهیت کاتی و
قابلیت يادگیری تطبیقی و تعمیم شبکه عصبی مصنوعی،

 3متغیر خروجـی و اسـتااده از  %13دادههـا بـرای فرآينـد
آمـوزش شــبکه و  %33دادههـا بــرای آزمـون شــبکه مــورد

اين روش تغییرات تقاضا را بهتر لحاگ نموده و پیشبینی را

ارزيابی قرار گرفت و مدلی با کمترين میزان  MSEبه عنوان

عدد دو نشاندهنده انحراف معیار خطای دو مدل میباشد
با توجه به دقت میانگین پايین ککر شده مشخ
که هر دو مدل  ANNو

ARIMA
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شکل  .3مقایسه روشهای بیان شده برای پیش بیني پالکت نوع+

O

فرزاد فیروزی جهانتیغ و همکاران

پیشبینی تقاضا در زنجیره تامین پالکت
جدول  1مقایسه میزان  MSEروشهای مذکور

ANN

ARIMA

روند فعلي سازمان

O+

1/1168

1/1399

1/391

O-

1/1189

1/1344

1/343

A+

1/1313

1/1219

1/823

AB+

1/1183
1/1391

1/1312
1/1282

1/113
1/996

B-

1/1116

1/1132

1/111

AB+

1/1334
1/1111

1/1336
1/1118

1/343
1/262

AB-

مدل بهینه انتخاب گرديد(جدول )1نتايج  MSEروشهـای

شبکه عصـبی مصـنوعی حساسـیت بـاالتری را نسـبت بـه

مذکور در جدول  4ادغا شده است

تغییرات تقاضا و روند واقعی دادهها نشان میدهـد (شـکل

نتايج به دست آمده نشانگر دقت باالی مدلهای شـبکه

 )3علت اين امر ماهیـت و ويژگـیهـای منحصـر بـه فـرد

عصبی مصنوعی و س س آريما نسبت به روند فعلی سازمان

روش شبکه عصبی مصنوعی به خصوص قابلیت يـادگیری

میباشد در همه گروههای پالکت ،به استثناء نـوم  AB-کـه
در آن دو مــدل  ANNو  ARIMAدقــت تقريبــاً يکســانی

تطبیقی و تعمیم آن میباشـد ،کـه پـس از آمـوزش ،شـبکه
میتواند در مقابل يک ورودی آموزش داده نشده قرار گیرد

داشتند ،در بـاقی گـروههـا برتـری روش  ANNنسـبت بـه

و يک خروجی مناسب ارازه نمايد()1

 ARIMAو روند فعلی ثابت شد(جدول ) 4دقـت میـانگین

فورچ و کاپلیو ( )2139در پژوهش خود بـه پـیشبینـی

بــا توجــه بــه  MSEبــرای دو مــدل  ANNو  ARIMAنیــز
نمايــانگر دقــت پــايین و کــارايی خــوب ايــن دو مــدل در

تقاضای ماهانه خون در مرکز خون نیويور پرداختنـد بـا
اســـتااده از مـــدلهـــای  ARMA ، ES ، MAو VARMA

پیشبینی میزان تقاضا میباشد ،که عبارتنـد از1/1148( O+ :

روش بهینه برای پیشبینی تقاضای ماهانـه خـون را تعیـین

1/1141( A+

±

کردند ،نتايج نشان داد دقت مـدلهـای  ARMAو سـادگی

1/1189( B+ ، )1/13183 ± 1/1111( A-

±

ايــن روش نســبت بــه  ، VARMAبهتــرين مــدل جهــت

، )1/1333 ± 1/1143( O- ، )1/1312 ±
، )1/1213
-

+

±

پـــیشبینـــی تقاضـــای خـــون مـــیباشـــد( )9فیلـــو و
همکاران( )2131جهت بهبود برنامـهريـزی و ايجـاد رونـد

1/1113( AB ، )1/1143 ± 1/1116( B ، )1/1223
 )1/1114 ± 1/1113( AB- ،)1/1319همان طور کـه ککـر
شد ،روند فعلی برای پیشبینی تقاضای پالکت در سـازمان

موجودی متعادل ،به پیشبینی تقاضـا بـرای توزيـع اجـزای

انتقال خون استان استااده از روش میانگینگیری مـیباشـد،

خون يک زنجیره تامین پرداختنـد آنهـا بـرای پـیشبینـی

که يکی از معايب استااده از اين روش حسـا نبـودن آن
نسبت به تغییرات تقاضا است در واقع اين روش تغییـرات

اجزای خون از مـدلهـای  BJ-SARIMAاسـتااده نمودنـد
مدلهای  BJ-SARIMAنشاندهنده مدل تک متغیره ضـربی

تقاضا را درگذشته دور و نزديک يکسان در نار میگیرد که

فصلی از روش  BOX-Jenkinsو  ARIMAاست

اين مسأله در شکل  3کامالً مشهود است( )21روش آريمـا

نويســندگان مقالــه معتقدنــد اســتااده از مــدلهــای

با وجود اين که مانند روند فعلی سازمان سیر خطی را طـی

 SARIMAبه جای روشهـای سـنتی میـانگین متحـر بـا

میکند اما عملکرد بهتری نسـبت بـه رونـد فعلـی سـازمان
دارد(شکل 3و جدول )4در میان روشهای مـذکور ،روش

وقاه هاتـهای ،کـارآيی و دقـت برنامـهريـزیهـا را بهبـود
میدهد( )23فیلو و همکاران ( )2132در پژوهش خـود بـا
142
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میزان
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در زنجیره تامین پرداختند در اين مطالعه بـه جـای اتخـاک

روشهای شبکه عصبی ،شبکه عصبی پويا( ،)NARXشـبکه

روش میانگین متحر بر پايه هاتهای ،يک مـدل پـارامتری

عصبی فازی ( ،)ANFISو هم چنین ترکیب ايـن شـبکه بـا

پیچیدهتر بر اسا  BOX-Jenkinsپیشنهاد شد نتـايج ايـن
مقاله بر بهتر بـودن روش اتخـاک شـده نسـبت بـه میـانگین

الگوريتمهای فرا ابتکاری نیز بررسی کـرد در مـواردی کـه
رابطه میان تقاضاهای انوام پالکت(نوم پالکت جـايگزين)

تاکیـد دارد( )22در مقايسـه بـا تحقیقـات فیلـو و

مطــر باشــد ،ب ـه خصــوص در بیمارســتان هــا کــه ايــن

همکاران ( 2131و )2132و کاپلیو و همکاران ( )2139کـه

جايگزينیهـا بسـیار بیشـتر اسـت ،مـیتـوان از مـدلهـای

پیشبینی تقاضای خـون را بـا روشهـای خطـی آمـاری و

پیشبینی چند متغیره  VARMAاستااده نمود

متحر

مدلهای  BOX-Jenkinsانجا دادهانـد ،مطالعـه حاضـر بـا
بهرهگیری از مدلهای  ARIMAو بـه ويـژه شـبکه عصـبی
مصنوعی به پیشبینی دقی تر میزان تقاضای پالکت پرداخته
و نتايج نشـان مـیدهـد کـه هـر دو مـدل از دقـت بـااليی
برخوردارند و به ويژه شـبکه عصـبی مصـنوعی حساسـیت
باالتری نسبت به تغییرات تقاضا و روند تاريخی موجود در
دادهها دارد بنابراين از آن جايی که هر چه پیشبینی تقاضا
دقی تر باشد ،میزان عد قطعیت موجود در تقاضـا کـاهش
میيابد ،لذا اين روش ها میتواننـد جـايگزين مناسـبی بـه
جای روشهای رايج در مرکز انتقال خـون باشـند و میـزان
تقاضا را با دقت بهتری پیش بینی نمايند
مدلهای نهايی و پارامترهای موجـود در ايـن پـژوهش
صرفاً برای مرکز خون مورد مطالعـه مـیباشـد نتـايج ايـن
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Abstract
Background and Objectives
One of the major issues in global healthcare systems is the issue of improving supply chain
performance and uncertainties in demand. The aim of this study is to forecast blood platelet
demand with artificial neural network and Arima Models in the blood transfusion supply chain
in Sistan and Baluchistan province.
Materials and Methods
In this applied study, the data on demand for 8 types of blood platelets were collected from the
Zahedan Blood Center between 2011 and 2015. Then, using artificial neural network models
and ARIMA models, daily demand forecasts were made. Then, according to MSE performance
evaluation criteria, the results of the above-mentioned methods were compared The data were
analyzed by MetlabR2016b and Eviews 6 softwares.
Results
The results of this study indicate the high accuracy of neural network models followed by
Arima compared to that calculated in the current profile of IBTO. The average accuracy
according to MSE of the two models for platelet types are: O+ (0.0132±0.0048), O- (0.0115 ±
0.0041), A+ (0.0205 ± 0.0043), A- (0.0108 ± 0.0033), B+ (0.0221 ± 0.0086), B- (0.0045 ±
0.0009), AB+ (0.0136 ± 0.0031), AB - (0.0034 ± 0.0005) which represent the mean and
standard deviation of the error, respectively.
Conclusions
The results of this study indicate the high accuracy of artificial neural network models followd
by Arima in predicting blood platelet demand. Therefore, using artificial neural network
models for prediction of demand is recommended instead of common statistical prediction
methods in blood centers.
Key words: Blood Platelets, Arima, Blood Transfusion
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