


 

           

 

            
1 

 

 

 

 

 رهیافتپروپزال سامانه 

  سامانه پیش بینی تقاضا از طریق داده کاوی

 

 

 

 

 

 

 بهپویان امین منتظر دانش بنیان  مهندسی مشاور شرکت

 

 



 

           

 

            
2 

 فهرست

 3 ............................................................................................................................... مقدمه 

 3 ................................................................................................................ یموضوع اتیادب 

 4 ................................................................................................................ یزمان یسر یهامدل 

 4 .............................................................................................. یمصنوع هوش بر یمبتن یهاروش 

 6 ............................................................................. افتیره یسامانه در ینیبشیپ یکردهایرو 

 6 .............................................................................................................. ینیبشیپ یهاتمیالگور 

 6 ...................................................................................................................... میتقو از استفاده 

 7 ............................................................................................. ینیبشیپ بر موثر عوامل یریبکارگ 

 8 ......................................................................................... هاتیقابل و سامانه صفحات یمعرف 

 8 ..................................................................................................................... کاربر ورود صفحه 

 9 ....................................................................................................... افتیره سامانه یاصل صفحه 

 11 ..................................................................................................... هاداده یرسان بروز یصفحه 

 11 .................................................................................... یفعل یهاداده تیوضع گزارش یصفحه 

 13 .................................................................................................................. ینیبشیپ یصفحه 

 19 ............................................................................................................. یکاربر میتقو یصفحه 

 12 ........................................................................................................................... سامانه الگ 

 11 ....................................................................................................... کاربران تیریمد یصفحه 

 11 ............................................................................................................................. منابع 

 

 



 

           

 

            
3 

 مقدمه  

 یشود. توسعه تکنولوژ یمحسوب م یجوامع امروز شرفتیمهم در رشد و پ اریبس یاز شاخص ها یکیبرق  یانرژ

 گرید ییسو از یکیالکتر یکنترل بهتر و سهولت استفاده از انرژ تیقابل زیو ن ییمردم از سو یسطح زندگ ءو ارتقا

 نیراز مهمت یکی مصرف برقکوتاه مدت بار  ینیب شیپ برق شده است. یروز افزون مصرف انرژ شیسبب افزا

دارد  قرار یو اجتماع یعیعوامل طب ریتحت تأث مصرفاست. بار  برق همه فعاالن بازار یموضوعات مورد بحث برا

 رسانیبرق ستمیدر س یبرق نقش مهم -کوتاه مدت- مصرف بار قیدق ینیب شیپ د.نکنیبار را دشوارتر م ینیب شیکه پ

 .است دیمف انیرسبرق ستمیس ی، قابل اعتماد و اقتصادمنیاز عملکرد ا نانیاطم یبرا نهیبه یریگ میتصم ی، که برادارد

است.  رقب مصرف بار قیدق ینیب شیبر اساس پ زیو معامالت ن یگذار هی، سرماشبکه برق یزی، برنامه رنیعالوه بر ا

ار چالش کبینی بار مصرف ارائه پیش، گذارندیم ریتأث مصرف برقکه بر بار  یادیعوامل ز لی، به دلوجود نیبا ا

های با توجه به ساز و کار جریمه و پاداش بازار برق و همچنین تامین انرژی به صورت بهینه، شرکتاست.  یزیبرانگ

ای است ی از میزان بار مصرف هستند. ساز و کار جریمه و پاداش بازار برق به گونهبینی دقیقتوزیع برق ملزم به پیش

نها اعمال ای به آبینی دقیقی از بار مصرف داشته باشند، عالوه بر آن که جریمههای توزیع برق پیشکه اگر شرکت

مصرف انرژی  تر بارینی هر چه دقیقبشود، امکان دریافت پاداش نیز دارند. این مسئله، تولید یک سامانه برای پیشنمی

بینی شهای ساعتی هستند، عالوه بر پیبینی با گامهای توزیع برق نیازمند پیشاز آنجایی که شرکتکند. را توجیه می

  بار مصرف، نیازمند آگاهی از یک الگوی مصرف دقیق از میزان مصرف مشترکین هستند.

های فاده از روشبا است )راهبرد هوشمندانه یافتن تقاضا( "رهیافت"شرکت بهپویان با عنوان  بینی تقاضای پیشسامانه

انه با پردازد. این ساممی و الگوی مصرف مشترکین بینی دقیق بار مصرف انرژیکاوی به پیشهوش مصنوعی و داده

ر مصرف را توجیه کمک کنند، قادر توانند تغییرات بای مصرف و همچنین عوامل موثری که میاستفاده از تاریخچه

 بینی دقیقی از بار مصرف انرژی ارائه کند. است پیش

 ادبیات موضوعی 

 یمدل ها را م نی، ایاند. به طور کلبار برق ارائه داده ینیب شیپ یرا برا یادیز ی، محققان مدل هاریاخ یدر سال ها

 ی.هوش مصنوع یهامدل )آماری( و یزمان یسر یهاکرد: مدل یطبقه بند یدسته اصل دوتوان در 

 ARIMA، [۲] یفصل ونیرگرس-اتو[ ، ۱]یخط ونیمانند رگرس یزمان یسر یهااز مدل یکیبار الکتر ینیبشیپ یبرا

استفاده  رهی[ و غ۶] (SARIMA) فصلی ةشد تلفیق كمتحر میانگین، [۵کالمن ] لتری، ف[۴آستانه ] ونیرگرس-اتو، [۳]

 یسر فقط استفاده از مدل اشته وقرار د یادیعوامل ز ریتأث حتبرق ت مصرف ، بارهمانطور که در باال ذکر شد شود.می

 یهانی، ماش[۸خبره ] یهاستمیمانند س یهوش مصنوع یها، مدلنی[. بنابرا۷] کنندفراهم نمی یخوب جهینت یزمان

 شیپ یبرا و غیره [۱۲حالت اکو ] یهابکه، ش[۱۱] یمصنوع یعصب یها[، شبکه۱۱] ی، منطق فاز[۹] یبانیبردار پشت

ر نظر د زیرا ن یگرید رگذارید عوامل تأثنتوانیم یهوش مصنوع هایاند. اگرچه مدلشده مطرح مصرف برقبار  ینیب
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ها وجود در این مدل از حد شیو آموزش ب یخاص مانند حداقل محل یکمبودها با این وجود همچنان، اما ردیبگ

 پردازیم.ادامه به بررسی این دو رویکرد کلی میدر  .دارد

 های سری زمانیمدل 

 یروش ها نیتر یمیو از قد اندبار استفاده شده ینیبشیدر پ یاها به طور گستردهدهه یبرا یزمان یسر یهاکیتکن

د که انظهور کرده یزمان یسر ونیرگرس یاز مدل ها یدو کالس اصل شوند.محسوب می ینیب شیمورد استفاده در پ

عبارتند  یمفهوم یهاکه دو کالس گسترده از مدل شدهادعا  [۱۳در ]پردازند. یم یزمان اسیمختلف به مق یهابه روش

 و یتک معادله ا یهامدل نیب زیتما نی(. ای)بردار یچند معادله ا ی( مدل ها۲و ) یتک معادله ا ی( مدل ها۱از: )

خود استفاده  هایبینیپیشدر  یاد معادلهجهت مهم است که ما از روش چن نی)بردار( از ا یاچند معادله یهامدل

، یاسهیاست. به طور مقا [۱۸ - ۱۴]کنند شامل  یاستفاده م یچند معادله ا یمفهوم کردیکه از رو ی. مقاالتمیکن یم

بار  ینیب شیپ یبرا ریاخ یهاحال، تالش نینسبتاً غالب بوده است. با ا یاتک معادله کردیرو مطالعات انجام شده،در 

و همکاران  راماناتانکه توسط  یا. مدل چند معادلهستا افتهی شیچند معادله گرا کردیبه سمت رو یادیتا حد ز

 نسبت به سایر مدلها دقت پیش بینی بهتری داشته است. ،شده فیتوص

، یزمان یمدل سر کی، هنگام ساخت اتخاذ شده باشد یامعادله -چند ای ایمعادله -تک کردیرو نکهیصرف نظر از ا

 بودن ی، فصل(cyclicality)، چرخه (Trend) : روندرندیمورد توجه قرار گ دیلفه وجود دارد که باوچهار م

(seasonality) یتصادف یو خطا ( نویز سفیدrandom white noise error).  بر این اساس به منظور پیش بینی، می

  توان از رویکردهای مستقلی )مدلهای مختلف سری زمانی( برای هر یک از مولفه ها فوق استفاده کرد.

 های مبتنی بر هوش مصنوعیروش 

( همانطور که معموالً به آنها اشاره یپارامتر ری)غ 1AIبر  یمبتن هایروش ای یبر هوش مصنوع یمبتن یهاروش

بر  یبتنم یهاکی. تکنهایی هستند که به طور گسترده مورد استقبال محققان قرار گرفته استاز جمله روش، شودیم

 یازبه تجربه مدل سنیازی بار  ینیب شیپ یهستند و برا یریانعطاف پذ اریبس یرخطیغ یهاروش یهوش مصنوع

 ریکنند و آنها را با مقادیم یرا طبقه بند یورود یهامورد استفاده به طور خودکار داده  یهاتمی. الگوردارندن یقبل

 «اهیجعبه س»از نوع  یغالباً به عنوان ابزار یبر هوش مصنوع یمبتن یهاروش [.۱۹]د سازنیمربوطه مرتبط م یخروج

 اهاین روشد که ندهینشان م یروزمره عمل یحاصل از کاربردها ی، اگرچه شواهد تجربگیرندمورد استفاده قرار می

 یعمصنو یعصب یشامل شبکه ها یبر هوش مصنوع یمبتن یهاکیتکن از نمونه ی. برخ[۲۱]دارند  یبعملکرد مطلو

(ANN)[۲۱]است  پشتیبان بردار یهانیخبره و ماش یهاستمی، سی، منطق فاز . 

مطالعه  ردمو ایبه طور گسترده ۱۹۹۱از سال  بار ینیبشیپ( در 2ANN) یمصنوع یشبکه عصب یاستفاده از مدل ها

                                                       
1 artificial intelligence 

2 artificial neural network 
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بر  یمبتن کیتکن نیتررسد محبوبیاند و به نظر مرا داشته استقبال نیشتریب ANN یها. مدل[۲۲] قرار گرفته است

 یهارا به روش یبر هوش مصنوع یمبتن یهااساس، ما بحث خود در مورد روش نیهستند. بر ا یهوش مصنوع

 یرخطیغ ی( مدل هاANN) یمصنوع یشبکه عصب یهاکرد. مدل میمحدود خواه ینوعمص یعصب یهاشبکه

در استفاده از  .مورد استفاده قرار بگیرندکوتاه مدت  ینیبشیپ یتوانند در صنعت برق برایهستند که م یریپذانعطاف

بولتزمن،  نیشا)به عنوان مثال ، م یدر مورد تعداد معمار دی، بابار ینیب شیپ یبرا یبه طور عمل یشبکه عصب کیتکن

 یریگ میها تصمیها و خروجیورود نیجهته ب کی ایدو جهته  یوندهایها و پهی، اتصال ال، انتشار عقب( لدیهاپف

شامل  ی، مراحل بعدشودیاستفاده م یزمان یها یسر ینیب شیپ یکه برا یمدل شبکه عصب ی. پس از طراح[۲۳]شود 

 . [۲۴]است  دهیشبکه آموزش د شی، و سپس آزمایصبآموزش شبکه ع

مناسب  ینیبشیپ کاربرد یبرا ید به خوبنوجود داشته باش یحیتوض ریمتغ نیکه چند یهنگام یشبکه عصب یهامدل

 نوشت: ریتوان به شرح ز یرا م یشبکه عصب ینیبشیپ یمدل کل کی .[۲۵]هستند 

Y (یوابسته )خروج ریمتغ ،X ها(ی)ورود یحیتوض یرهایاز متغ یمجموعه ا ،F و  یخروج هیال یفعال ساز ابعتH 

 یمعمول ونیرگرساوزان در روش  نیبه تخم هیروند آموزش شبی عصبی در شبکههستند.  پنهان هیال یتوابع فعال ساز

 د. نرسانیمدل را به حداقل م یشبکه است که خطاها یهاوزن افتنیاست. هدف 

ی بینی نشان داده است، معماری شبکهی عصبی که عملکرد قابل توجهی در حوزه پیشهای شبکهیکی از معماری

باشد که در آن های عصبی بازگشتی میدر واقع یک معماری از شبکه LSTMی عصبی شبکه است. 3LSTMعصبی 

 بکه به اندازهش)اگر  مرسوم یبازگشت یبشبکه عصهای عصبی برطرف شده است. های این نوع شبکهبرخی از ناتوانایی

که  میکنیاما در عمل مشاهده مای را تولید کند. هدیچیپ یهادنبالهباشد تا  قادر دیبا یبزرگ باشد( از نظر تئور یکاف

 ناتوان است.گذرد، ، که زمان زیادی از ورود آنها میگذشته یهایاطالعات مرتبط با ورود یساز رهیشبکه در ذخ نیا

 کند،یم فیبلند مدت تضع یساختارها یسازدر مدل بازگشتی )مرسوم( را شبکه ییتوانا هیصصخ نیا نکهیعالوه بر ا

 . دریقرار گ یداریدنباله در معرض ناپا دیدر زمان تولشبکه تا  شودیباعث م «یفراموش» نیا

خود  ریاخ خچهیاگر شبکه نتواند از تار یچرا که حت ،کننده است تیاثر تثب موجب ایجاد حافظه بلند مدت کی داشتن

در  ژهیور وبط یداریخود را کامل کند. مشکل ناپا ینیب شیپ ،گذشته بهکند، قادر است با نگاه  دایپ یحیدرك صح

آن  یبر رو یآموزش یهاکه داده یفولدیاز مان توانندیها مینیبشیچرا که پ شودیم میوخ یزمان مواجه با داده اعشار

 یهاینیبشیبه پ زینو قیمطرح شده است تزر یشرط یهامدل یراه حل که برا کی. رندیاند فاصله بگقرار گرفته

 یهایر قبال ورودد هشبک تیکار باعث تقو نیا است. یبعد یآنها به گام زمان هیصورت گرفته توسط شبکه قبل از تغذ

 . شودیم رمنتظرهیغ

 یبکه عصبش کیدر  ،شودیم یسیاز نو بازنو یکه در آن محتوا در هر گام زمان مرسوم یبازگشت یشبکه عصب برخالف

کند.  یریگ میتصم تعبیه شده یهادروازه قیاز طر یحافظه فعل نگهداریشبکه قادر است نسبت به  ،LSTM یبازگشت

                                                       
3 Long-Short Term Memory 
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 تواندیم یبسادگ ،دهد صیتشخ ییابتدا یهاگام یدر دنباله ورود را یمهم یژگیو LSTMاگر واحد  یبطور شهود

 .منتقل کند یطوالن ریمس یاطالعات را ط نیا

هایی که باشد. بنا بر پژوهشمی (MLP)های شبکه عصبی، شبکه عصبی پرسپترون چندالیهیکی دیگر از انواع مدل

عملکرد  صبیهای عنوع از شبکهدر سالیان اخیر در زمینه پیش بینی وضعیت یک سیستم در آینده انجام شده است، این 

 ییهایاز معمار یکی انتشار به عقب کردیبا رو پرسپترون چندالیه عصبی شبکه بسیار موفقی از خود نشان داده است.

فاده شده است. است ندهیدر آ ستمیس کی تیوضع ینیبشیپ یها برااز آن یو صنعت یاست که مقاالت متفاوت دانشگاه

  .ستا نوع تابع نییتع تیمحدود نبدو یرخطیو غ یخط یهایمنحن برازش یشبکه عصب یهاروش یایاز مزا یکی

 یخاص از روش شبکه عصب یمعمار کیبه عنوان  تواندیها ماز حالت ی)در برخ ونیکه در روش رگرس یدر حال

 شود. نییآن به عنوان مجهول، تع بیضرا ییاز شناسا شیحتما نوع تابع پ یستیدر نظر گرفته شود( با

 ی رهیافتبینی در سامانهرویکردهای پیش 

 بینی های پیشالگوریتم 

کند. دو رویکرد کلی ی استفاده میبینی رهیافت از رویکردهای آماری و هوش مصنوعی برای انجام پیشسامانه

ر های موثر دی عصبی است. در صورت شناسایی عاملهای شبکههای رگرسیون و مدلاستفاده از مدلبینی، پیش

بینی دخیل ای طراحی شوند تا بتوان این عوامل را در فرآیند پیشها به گونهبینی، این قابلیت وجود دارد که مدلپیش

اده از توان بهره برد، استفبینی بار مصرف مشترکین خانگی میکرد. به عنوان مثال، یکی از عواملی که برای پیش

توان این عوامل موثر ای توسعه داده شده است که میهیافت به گونهی رای است. سامانهاطالعات دما و رطوبت ناحیه

 را در معماری مدل )رگرسیون/شبکه عصبی( دخیل کرد. 

 Generalizedتوان به مدل می برای پیش بینی در سامانه رهیافت رگرسیون بکار گرفته شده هایاز جمله مدل

Regression  وExponential Smoothing هایاشاره کرد. معماری LSTM وMLP  ی های شبکهنیز از جمله مدل

های سال، ی جغرافیایی و فصلاست. بسته به الگوی مصرف، منطقه عصبی است که در این سامانه بکار گرفته شده

ق های بربینی بار مصرف صنایع )مربوط به شرکتبینی مدلها متفاوت می باشد. برای مثال برای پیشدقت پیش

. دهندهای رگرسیون از خود نشان میعملکرد بهتری نسبت به مدل LSTMی عصبی مانند های شبکهای( مدلمنطقه

ا درنظر و بهای توزیع( بینی بار مصرف مشترکین خانگی )مربوط به شرکتدر پیش MLPشبکه عصبی از سویی دیگر

بینی سهم بسزایی در ارائه پیش ترکین و تاریخهای آبوهوایی، میزان مصرف مشویژگیعوامل موثری همچون  گرفتن

 بار و الگوی مصرف مشترکین دارد. دقیق از

 تقویماستفاده از  

بندی الگوهای مصرف ی رهیافت، استفاده از تقویم است. این سامانه به منظور خوشههای سامانهیکی از قابلیت
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بندی به ویژه برای روزهای کاری و کند. این خوشهبندی مشترکین، قادر است بر اساس روزهای تقویم آنها را دسته

انه دارای است. تقویم سام های توزیع( بسیار برجستهتعطیل سال برای مشترکین خانگی و اداری )مربوط به شرکت

 گذاری شده توسط کاربر.بندی است: روزهای رسمی سال و روزهای نشانهدو دسته

 روزهای رسمی سال 

ی گیرد، روزهای سال را به پنج خوشهبه صورت یک سامانه مستقل مورد استفاده قرار میی تقویم که خود سامانه

 ها(، روزهایشنبهکند: روزهای عادی )کاری(، روزهای تعطیلی، روزهای قبل تعطیلی )مانند پنجبندی میمجزا دسته

دی کند و بنگوهای مصرفی را خوشهتواند البندی میها( و روزهای بین تعطیلی. این دستهبعد تعطیلی )مانند شنبه

بینی بندی انجام دهد. مسلما برای استفاده از تقویم در فرآیند پیشبینی، عملیات خود را بر اساس این خوشهموتور پیش

 توانند کامال متفاوت باشد. ی جغرافیایی میهای مختلفی وجود دارد که بسته به نوع مشترکین و منطقهمدل

 ی شده توسط کاربرگذارروزهای نشانه 

های مشخص و تخصیص آنها به روزهای یا تگ ی ماژول تقویم، امکان تعریف نشانههای برجستهیکی از قابلیت

تواند های شمسی، میالدی و قمری باشد. برای مثال کاربر میتواند متعلق به روزخاصی از سال است. این تخصیص می

را در تقویم تعریف کرده و آن را به روزهای ماه رمضان )قمری( تخصیص  «روز رمضان»ای با عنوان در تقویم نشانه

ای هستند را استخراج دهد. بر این اساس، سامانه رهیافت قادر خواهد بود تا تمامی روزهایی که دارای چنین نشانه

ینی میزان بار و پیش ببینی را بر اساس فیلتر صورت گرفته انجام دهد. به این معنی که برای ایجاد الگو کرده، و پیش

مصرف در یک روز ماه رمضان، ابتدا تمامی روزهایی که دارای چنین تگی هستند جداسازی شده، و الگوی مصرف 

 شود.آن روزها توسط سامانه تحلیل می

 بینیبکارگیری عوامل موثر بر پیش 

ذار باشد. بینی تاثیرگمیزان دقت پیشتواند بر بینی، برخی عوامل وجود دارند که بکار گیری آنها میی پیشدر حوزه

. بی تواند در میزان بار مصرف تاثیر گذار باشدی جغرافیایی میبرای مثال برای مشترکین خانگی، دما و رطوبت منطقه

ینی بار مصرف بتوانند متفاوت باشند. به عنوان مثال، برای پیشی کاربرد، این عوامل میشک بسته به سناریو و حوزه

ثر بر بینی هر حوزه ابتدا الزم است عوامل موتواند تاثیری بر میزان بار مصرف داشته باشد. برای پیشدما نمیصنایع، 

رفته بینی )سری زمانی یا شبکه عصبی( بکار گمیزان بار مصرف مورد بررسی قرار گرفته و سپس در مدل معماری پیش

 شوند. 

دهند، الزم است دارای دقت قابل قبولی باشند، را در اختیار قرار میعالوه بر این، عوامل موثری که گزارشی از آینده 

گیری دهند. از این رو بایستی دقت و خطای مقادیر اندازهبینی آینده جهت میچه بسا که این عوامل به نوعی به پیش

 شده برای این پارامترها قابل اعتماد باشند. 

جددا بینی قرار داد. متوان این عوامل موثر را در دل موتور پیشکه می ای توسعه داده شده استسامانه رهیافت به گونه
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شویم که ابتدا الزم است میزان و نحوه دخالت این عوامل موثر مورد بررسی قرار گرفته و سپس با تنظیمات متذکر می

بینی شدقت موتور پی بینی لحاظ شوند تا با ارائه گزارش مناسبی از آینده، به افزایشمناسبی در معماری مدل پیش

 کمک کنند. 

 هاسامانه و قابلیت صفحات معرفی 

ی داخلی برای کلیه کاربرانی که اجازه دسترسی برای سامانه رهیافت یک نرم افزار تحت وب است که از طریق شبکه

ت موجود اباشد. در این بخش به بررسی صفحات سامانه رهیافت پرداخته و امکانآنها تعریف شده قابل استفاده می

های کلی سامانه که در هر صفحه قابل دسترس است را توضیح کنیم. همچنین قابلیتدر هر صفحه را تشریح می

 دهیم. می

 صفحه ورود کاربر 

توانند با وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور در این صفحه، کاربرانی که برای آنها اجازه دسترسی تعریف شده، می

تواند زبان سامانه را معین کند و آن را تغییر دهد. در حال حاضر، این صفحه، کاربر همچنین می وارد سامانه شوند. در

 سامانه رهیافت برای دو زبان فارسی و انگلیسی توسعه داده شده است.

 
 صفحه ورود کاربر 

 
 انتخاب زبان سامانه 
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 صفحه اصلی سامانه رهیافت 

شود. در صورتی ی اصلی سامانه میعبور خود و احراز هویت، وارد صفحهکاربر پس از وارد نمودن نام کاربری و رمز 

 های زیر وارد شود:تواند به بخشافزار دسترسی داشته باشد، میهای نرمکه کاربر به تمامی بخش

 ی پیکربندی مشترکینصفحه 

 بینیی پیشصفحه 

 ی مدیریت کاربرانصفحه 

 :)بخش گزارشات )خود شامل دو بخش مجزا است 

 های فعلیی گزارش وضعیت دادهفحهص 

 های گذشتهبینیی پیشصفحه 

 های بروزرسانی دادهصفحه 

 ی یادگیری دوبارهصفحه 

 ی تقویم کاربریصفحه 

 ی الگ سامانهصفحه 

 

 
 صفحه اصلی سامانه 

 های هر صفحه به صورت جداگانه خواهیم پرداخت.در ادامه به قابلیت

 ی پیکربندی مشترکینصفحه -۳ -۴

شود تعریف می شوند. برای این منظور با کلیک بر روی بینی میدر این صفحه، مشترکینی که بار مصرف آنها پیش
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 توان یک مشترك جدید به سامانه اضافه کرد.ی افزودن )+( میدکمه

 
 ی پیکربندی مشترکینصفحه 

ها و تاریخ شروع دریافت دادهبرای افزودن یک مشترك جدید الزم است شناسه مشترك، کد مشترك، نام مشترك، 

، این اطالعات به APIفعال/غیرفعال بودن آن وارد سامانه شود. در صورت قابل دسترس بودن اطالعات از طریق 

 شوند.صورت خودکار تکمیل می

 
 پنجره تعریف مشترک جدید 
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نیز دارد. کاربر همچنین در این صفحه، کاربر امکان دریافت خروجی اکسل و همچنین ارسال اطالعات به چاپگر را 

 تواند با انتخاب هر مشترك، اطالعات آن را ویرایش و یا حذف نماید.می

 
 خروجی چاپگر مربوط به اطالعات مشترکین 

 های بروز رسانی دادهصفحه 

تم، سهای مربوط به هر مشترك را وارد سامانه کند. کاربر به محض ورود به این سیتواند دادهدر این صفحه، کاربر می

های دریافت نشده(. پس از انتخاب ی دادهکند )زبانههای دریافت نشده از هر مشترك تا روز جاری را مشاهده میداده

به سامانه وجود دارد.  APIهای دریافت نشده از طریق درگاه اکسل یا درگاه رکوردهای مورد نظر، امکان ورود داده

 ها وارد سامانه شوند.و معتبرترین داده بینی الزم است آخرینبرای دقت بهتر در پیش
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 ی اطالعات سامانهبروزرسانی روزانه –ها ی بروزرسانی دادهصفحه 

 
 یا ورودی اکسل APIانتخاب اطالعات دریافت نشده جهت دریافت از طریق سرویس  

( وارد درگاه تعبیه شده )های دما و رطوبت را نیز از طریق تواند دادهها، کاربر میی بروز رسانی دادهدر صفحه

 نماید.

 های فعلیی گزارش وضعیت دادهصفحه 

های دریافت شده از هر مشترك قابل مشاهده است. کاربر با انتخاب مشترك، تاریخ ، گزارشی از دادهدر این صفحه

ا در تاریخ هتواند نمودار مربوط به بار مصرف مشترك مربوطه را )در صورت وجود دادهشروع و تاریخ پایان می
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شود. ( رسم میμ – ۳*σو  μ + ۳*σانتخاب شده( مشاهده کند. هنگام ترسیم نمودار مصرف، یک کران باال و پایین )

ی پرت نمایش داده شده تا در صورت صالحدید گیرند، به عنوان دادههایی که خارج از این دو حدآستانه قرار میداده

ز های رسم شده نییین هر نمودار گزارشی از ماکزیمم، مینیمم و میانگین دادهکاربر اصالح شوند. عالوه بر این، در پا

 شود. ارائه می

های دریافت شده را بروز رسانی کند. در کاربر در این صفحه همچنین این امکان را دارد تا از طریق درگاه اکسل، داده

 ن پذیر است.این صفحه همچنین امکان دریافت خروجی اکسل و خروجی چاپگر نیز امکا

 
 های دریافت شده )پشته داده(ی گزارش وضعیت دادهصفحه 

 بینیی پیشصفحه 

دارد  بار وجود -بینی را انجام دهد. در سمت راست این صفحه یک سایدتواند عملیات پیشدر این صفحه کاربر می

هده کند. کاربر با کلیک بر روی این های ثبت شده در سامانه را مشاتواند گزارشی از دادهکه در باالی آن، کاربر می

 کند.  ها را مشاهده میهای فعلی شده و نمودار دادهی گزارش وضعیت دادهای مشابه صفحهدکمه وارد صفحه
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 بینیی اصلی انجام پیشصفحه 

 
 بینیها قبل از انجام پیشنمایش دادهی پیشپنجره 

شود. در ابتدا بینی برای کاربر باز میهای دریافت شده توسط سامانه از سوی کاربر، تنظیمات پیشپس از تایید داده

شود که یای برای کاربر باز مپنجره« تاریخ»بینی را معین کند. با کلیک بر روی دکمه ی پیشکاربر باید تاریخ بازه

بینی )با تایپ نی را مشخص نمود. کاربر پس از انتخاب تاریخ بازه پیشبیتوان تاریخ شروع و پایان پیشتوسط آن می

های مشخص شده ( دکمه ثبت را جهت تایید تاریخDateTimePickerدر فیلدهای مربوطه و یا با استفاده از افزونه 

 کند. کلیک می
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 بینیساید بار مربوط به تنظیمات پیش 

 
 بینیی پیشپنجره انتخاب تاریخ بازه 

تواند ش زمانی میشود. بربینی انتخاب میبینی، برش زمانی برای انجام عملیات پیشاز انتخاب و تایید تاریخ پیش پس

های دریافت ساعته باشد. تعیین برش زمانی وابسته به مقیاس دادهساعته، ربعساالنه، ماهانه، هفتگی، روزانه، ساعتی، نیم

ساعته یمبینی به صورت نارد شده به سامانه به صورت ساعتی باشد، انجام پیشهای وباشد. برای مثال اگر دادهشده می

بینی به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه یا ساالنه ممکن شود. اما در این مثال امکان انجام پیشساعته انجام نمییا ربع

 است. 
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 بینیتنظیم پارامتر برش زمانی برای پیش 

بینی کند که گام پرش برای انجام پیششود. این پارامتر، مشخص میمانی تعیین میپس از انتخاب برش زمانی، گام ز

وی کند. برای مثال اگر کاربر برش زمانی را رچگونه باشد. فیلد مربوط به این پارامتر تنها اعداد طبیعی را دریافت می

 ۱۲، ... ، ۶، ۴، ۲های صفر، برای ساعت بینیقرار دهد، پیش ۲تنظیم کند و پس از آن گام زمانی را برابر با « ساعتی»

 شود.محاسبه می

مربوط به تغییر مقیاس بوجود آمده ناشی از انتخاب برش زمانی است. این پارامتر دارای « نوع عملیات برون یابی»فیلد 

ر از مقیاس گتشود که برش زمانی انتخاب شده بزراست. این پارامتر زمانی بکار گرفته می« میانگین»و « جمع»دو مقدار 

ها به صورت ساعتی وارد سامانه شده باشند، و از طرف های دریافت شده در سیستم باشد. برای مثال اگر دادهداده

ا ی مقدار روزانه، حاصل جمع یدیگر کاربر برش زمانی را روی روزانه تنظیم کرده باشد، طبق انتخاب کاربر، نماینده

شود. الزم به ذکر است که انتخاب این فیلد کامال وابسته به جنس داده و ظ میمیانگین مقادیر ساعتی در آن روز لحا

ی های است، گزینهایی که مقیاس اندازه گیری آنها سرعت لحظهباشد. برای مثال، برای دادهگیری آن میمقیاس اندازه

 شود.انتخاب می« یابینوع عملیات برون»به عنوان « میانگین»

 
 یابیعملیات برون تنظیم پارامتر نوع 

 بینی را انتخاب کند.ی پیشتواند الگوریتم محاسبه، کاربر می«هاالگوریتم»در قسمت 
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 بینیهای پیشانتخاب الگوریتم 

گیری بینی را انتخاب کند. خطا تنها در صورت اندازهگیری خطای پیشتواند معیار اندازهدر آخرین قسمت کاربر می

 ی واقعی نیز در سامانه موجود باشد.بینی، دادهای پیشهشود که برای تاریخمی

 
 گیری خطاانتخاب معیارهای اندازه 

بینی را آغاز کند. ش، فرآیند پی«بینی کنپیش»تواند با کلیک بر روی دکمه بینی، کاربر میپس از تنظیم پارامترهای پیش

نمایش »ی وند. نمودار و جدول اول که در زبانهشبینی دو نمودار و دو جدول ترسیم میپس از اتمام فرآیند پیش

کنند. محور افقی های واقعی در صورت وجود( ارائه میبینی )و دادهاند، گزارشی از مقادیر پیشقرار گرفته« هاداده

 بینی است. نمودارها مربوط به زمان و محور عمودی آن مربوط به مقدار پیش

بینی و واقعی در صورت وجود( از جمله ها )پیشاطالعات کلی از داده در جدول قرار گرفته شده در این صفحه،

( کلیه iشود. با کلیک بر روی آیکون آبی رنگ باالی جدول )ماکزیمم مقدار، مینیمم مقدار و متوسط مقدار گزارش می

وجی اکسل و شود. کاربر همچنین قابلیت دریافت فایل خرهای مربوط به این نمودارها در جدولی لیست میداده

 پرینت را نیز از این صفحه دارد.

 
 بینیاجرای فرآیند پیش 
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 بینی و واقعیهای پیشنمودار و جدول داده 

کاربر همچنین این قابلیت را دارد تا فرمت نمایش نمودارها و همچنین رنگ بندی آنها را در این صفحه انتخاب کند 

(.) 

 

 
 های مختلف نمودارهای سامانهنمایش 
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کند. این جدول و نمودار بینی ارائه میگزارشی از خطای پیش« نمایش خطاها»ی نمودار و جدول ارائه شده در زبانه

بینی شده در سامانه وجود داشته باشند. نمودار این های پیشهای واقعی مربوط به تاریخزمانی کاربرد دارد که داده

دهد. جدول ارائه شده نیز مربوط به گزارشی زمانی را نشان میبینی در هر برش صفحه در واقع نمودار خطای پیش

باشد. برای یبینی مبینی هر الگوریتم بوده و شامل مینیمم خطا، ماکزیمم خطا و متوسط خطای پیشکلی از خطای پیش

ا در ( باال جدول کلیک کرد و گزارش خطiتوان بر روی آیکون آبی رنگ )بینی میمشاهده گزارش کامل خطای پیش

 هر گام را مشاهده نمود. عالوه بر این، امکان دریافت فایل اکسل و خروجی چاپگر نیز وجود دارد. 

 ی تقویم کاربریصفحه 

ی تقویم کاربری نمایش داده شده است. این سامانه به سامانه رهیافت متصل بوده و رهیافت صفحه ۲۱-۴در شکل 

کند. در سمت راست این صفحه، های مصرفی( از آن استفاده میبندی روزهای سال )فیلتر کردن دادهبرای دسته

ها را نیز تواند روزهای دیگر ماهمی« ماه قبل»یا « ماه بعد»اند. کاربر با کلیک بر روی روزهای ماه نمایش داده شده

 های مربوط به هر روز لیست شده است. مشاهده کند. در کادر سمت چپ این صفحه نیز مناسبت

چنین این امکان را دارد تا با انتخاب روز مشخصی )شمسی، قمری یا میالدی( به ماه مربوط به همان روز کاربر هم

 هدایت شود.

 
 تقویم کاربری 
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 انتخاب روز خاصی از سال )شمسی، قمری، میالدی( و نمایش ماه مربوط به آن روز 

های خاصی از دی را تعریف کرده و آن را به روزی تقویم، مناسب جدیکاربر همچنین این امکان را دارد تا در سامانه

سال )شمسی، قمری، میالدی( تخصیص دهد. همچنین این قابلیت وجود دارد تا اولویت مناسبت توسط کاربر تعریف 

 پوشانی چند مناسبت برای یک روز، ترتیب اولویت شناسایی شود.شود تا در صورت هم

 
 ی تقویمتعریف مناسبت جدید در سامانه 

 
 تخصیص مناسبت به روزهای خاص سال 

 الگ سامانه 

اهده اند قابل مشهای کاربرانی که در سامانه وارد شدهدر این صفحه، با انتخاب تاریخ شروع و پایان، کلیه فعالیت 

های انجام شده، کاربری که آن فعالیت را انجام داده و زمانی که فعالیت ی تاریخی فعالیتاست. پس از انتخاب بازه
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 شوند. در داخل سامانه صورت گرفته است نمایش داده می

 
 ی الگ سامانهصفحه 

 ی مدیریت کاربرانصفحه 

در ماژول سطح دستری که به عنوان یک سامانه مستقل مورد استفاده قرار می گیرد، برای هر فرد یک حساب کاربری 

ی مختلف هااکشنمجوز و یا عدم مجوز برای  توانیمافزار ی تعریف شده در نرمهاسمت. بر اساس شودیمایجاد 

افزار را برای آن سمت تعریف نمود. مجوزهای هر حساب نمایش/حذف/ویرایش/افزودن در هر کدام از صفحات نرم

 .شودیمتعیین  کندیمکاربری نیز بر اساس سمتی که به آن تخصیص پیدا 

 
 ی مدیریت کاربرانصفحه 
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