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(SÜREÇ ÝYÝLEÞTÝRME)

Üretim sahasýnda
zaman serisini
kullanma
Ronald J.M.M. Does
J. Stuart Hunter

Princeton University

ÇOK YÖNLÜ BÝR GELÝÞÝMÝ
YÖNETEBÝLMEK ÝÇÝN, ALTI
SÝGMA’NIN KARMAÞIKLIÐI,
ANALÝZ ETME YETENEÐÝNE;
YALIN’IN BASÝTLEÞTÝRME VE
SADELEÞTÝRME OLANAKLARINA
ÝHTÝYAÇ VARDIR.
Bu makale, ASQ (American Society for Quality) tarafýndan yayýnlanan
Six Sigma Forum Magazine dergisinin 2007 yýlý mayýs sayýsýndan alýnarak
aslýna uygun olarak tercüme edilmiþtir.
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A

ltý Sigma kalite mühendisleri toplu gözlemlenmiþ verilerin ve zaman serilerin ardýþýk
olarak çizildiðini sýkça görmüþlerdir. The
Shewhart run grafiði bizim için çok önemli bir
örnektir. Ayrýca, kalite mühendisleri aylýk stoklarýn, günlük üretim miktarlarýnýn ve saatlik örnek
analizlerin grafiklerini dikkatlice gözlemlemektedirler. Þirket hisse deðerlerinin günlük kapanýþ
deðerleri her zaman ilgi noktasý olmuþtur.
Büyük ölçüde dikkat çeken bir nokta da kalite
çalýþmalarýnda çok önemli bir uygulama olan
zaman serileri Altý Sigma mühendislerinin istatistiksel eðitimlerinin bir parçasý olmamaktadýr.
Bu, gerçekten çok üzücü bir durum. Günümüz
dünyasýnýn hýzlý hesaplama süreçlerinde bir çok
sayýda deðerli ve kolay uygulanabilir zaman
serileri araçlarý mevcuttur.

Tekli gözlemler, yi , için kullanýlan Swewhart run
grafiði, süreci kontrol eden bir kararlýlýk garantörü gibi davranmaktadýr. Bu grafik özel (olaðandýþý) durumlarýn tanýmlanmasýna yardýmcý olur.
Böylelikle, özel durumlarýn açýklanabilir sebeplerini belirleyerek süreç iyileþtirmelerine olanak
saðlar.

süreç iyileþtirme fýrsatlarý ihmal edilmektedir. Eðer veriniz
zaman serisi oluþturuyorsa (zamana baðlý bitiþik gözlemlerden
elde edilen veriler ile güçlü iliþki mevcuttur), o zaman verinize
zaman serisi gibi davranýlmalýdýr. Bunlarýn dýþýnda birþey
yapmak mevcut tüm bilgiyi kaybetmemize sebebiyet verir.
e
Modelde, yt = h
, yer alan t zamanýndaki yt , cevap (çýktý),
t+
ifadesini D
t periyodundan sonra gelen yt+1 takip etmektedir. Bu
durumda ortalamanýn, h
t , artýk sabit olmadýðýna dikkat
edilmeli fakat bunun yerine zaman içerisinde ilerlediði
varsayýlmalýdýr. Söz konusu ilerleme trend, uzaklaþma yada
daðýnýk þekilde dolaþma þeklinde olabilir. Copernýcus'un ifade
ettiði gibi, dünya yýldýzlarýn bulunduðu bir yerde sabit deðil
fakat dünya kendi etrafýnda dönmektedir. Hareketli ortalama
varsayýmý gözlemlenen verinin iki elemanýnýn olduðunu ifade
etmektedir:

Hangi matematiksel model Shewhart run grafiðini desteklemektedir? Sürekli veriler için grafik
her bir gözlemlenen verinin yi (i = 1, 2, ... n), iki
adet h
+
e
i unsurdan oluþtuðunu varsaymaktadýr.
Birinci unsur olan h
, eta, sabit bir sayý olarak
varsayýlan ortalamanýn, E(y) tahmini deðeridir.
Hata epsilonu olarak ifade edilen e
i Gaussian
beyaz gürültü olarak ifade edilmiþtir. Bir baþka
deyiþle, normal daðýlým göstererek parametreleri
2 dir.
• Birinci eleman, e
, ölçüm ve örneklemeden ileri
E(e
i) = 0 ve sabit varyans olan Var(e
i) = s
gelmektedir. Eðer zamaný durdurabilir ve
Kontrol grafiklerinin limitleri genellikle h
±
3
s
gözlemlenenleri
alýrsanýz veri deðiþkenliði
deðerinin tahmini deðeri olarak oluþturulmakgözlemlenebilir.
tadýr. Mevcut veri, bahsedilen limitlerin içinde
kalýyorsa sürecimiz istatistiksel olarak kararlýdýr
• Ýkinci eleman, ortalamayý ilerleten sisteme gelen
ve sürecimize herhangi bir müdahale yapmamýza
þoklardan kaynaklanmaktadýr.
gerek yoktur sonucuna varabiliriz. Ýstatistiksel
kararlýlýða ulaþýldýðýnda, proses yeterliliðimizi
Dolayýsýyla, ortalamayý, h
+d
, sabit ve þokun
t=t
t , hedefin, t
ölçen yeterlilik indeksleri güvenli bir þekilde
d
t olacak þekilde ayarlarýz. Ortalamýnýn hareket etme nedeni:
oluþturulabilir.

Kararlýlýk garanti altýnda mý?

• Birçok þoklar sürekli olarak ortalamayý yeni bir düzeye
iten diþli çark mandalý gibi hareket etmektedirler (toplu
hammadde veya personel degisimi).

• Zaman içinde diðer þoklar ortalamayý yavaþ yavaþ
Fakat bir proses her zaman gerçekten kararlý
deðiþtirirler (çözücünün yavaþ yavaþ zayýflamasý gibi).
mýdýr? Þimdi gözlemlediklerimiz ve yt = h
e
t +
için baþka bir model tasarlayalým. Modelde yer
• Diðer þoklar dinamik olarak hareket eder ve etkileri D
t
alan altsimgelerin “i” den “t” deðiþtiðini fark
zamanda gelir ve gider (hava deðiþimi).
ettiniz mi? Alt simge “i” verinin grafikte iþaretleniþ
sýrasýný belirlemekte ve verinin zaman iþareti ile
Yeni modelimizde, d
'lerin parametrelerinin ölçüm ve örnekleme
hiçbir iliþkisi bulunmamaktadýr. Gözlemlerin
2 ile
hatalarýnýn parametreleri olan E(e
) = 0 and Var(e
)=s
e
sýrasýný deðiþtirebilir ve böylelikle run grafiði
benzer
olduðu
varsayýlmaktadýr.
Ayrýca,
rastgele
þoklarýn
parametrelerinin düzenini bozmamýþ olursunuz.
2 dýr.
ikincisi olan d
'lerin parametreleri E(d
) = 0 ve Var(d
)=s
d
e
'ler ve d
'ler birbirinden baðýmsýzdýr. d
'ler küçük olmasýna
Fakat, alt simge “t” zaman serisi için önemli olan
2 <s
2
verinin sýrasýný belirlemektedir. Maalesef, zaman
karþýn (s
d e ), ortalamayý hareket ettirmektedirler. George
serisi modellerinin yararlarý boþa harcanarak
Box'un uyun bir þekilde ifade ettiði gibi “d
'nýn sopasý.”1, 2
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Hareketli Ortalama
Kesinlikle tüm süreçler zaman içinde deðiþirler. Sürecin hedef
deðerden 1.5 standard sapma kaymasýna izin veren Altý Sigma
spesifikasyonun içerisinde hareketli ortalama kavramý kesinlik
arz etmektedir. Dolayýsýyla yt = h
+e
t+d
t modeli çok uygun
bir modeldir.
Þimdi: “Ortalama hareket halinde iken hangi istatistiksel araç
faydalý olduðunu kanýtlamaktadýr?” Ýyi ve saðlýklý bir cevap tüm
geçmiþ verileri kullanýrken katlanma modele (exponential
model) uymayan geçmiþte gözlemlenen verilere aðýrlýk veren
basit bir zaman serisi istatistiði olan aðýrlýklý katlanarak
hareket eden ortalamadýr (the exponentially weighted
moving average (EWMA)). EWMA, tabiki, Shewart run
y=h
+e
modelinde kullanýlabilir. Fakat EWNA'nýn özel
kullanýmý, zaman serisi içindeki kendi uygulamalarýndan ileri
gelmektedir.
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kendisinin %60 lýk tahmini ile birleþtirelim. O
zaman t=1 zamanda ortalama deðer için sizin en
iyi tahmininiz ve sonuçta sonraki gözlem için
oluþturulan tahmin (0.4)*82 + (0.6)*80 = 80.8
olacaktýr.
~

Sembolleri kullanacak olursak, diyelim ki, y t (y
tilda), t zamanda ortalamanýn en iyi tahmini
deðeri ve ^
y t+1 (y þapka t + 1) ise t+1 zamaný
için en iyi tahmin deðeri olsun. Böylelikle,
^
EWMA = y~
t =y t+1 olur. Daha ayrýntýlý yazacak
olursak, EWMA = y~
yt + (1-l
)^
yt = ^
yt +1 .
t =l
EWMA'nýn parametresi l
duraðan/sabit olmayan
süreçleri ölçmektedir. (0 <
l
<
1).

Bu örnekte, l
=0.4, y~
t = 80, ve yt = 82. Biz
bugünün %40'lýk gözlemlerini aldýk ve 80.8 'i elde
etmek için söz konusu gözlemleri bugünün
tahminin %60'lýk kýsmýyla birleþtirdik. Ýkinci
Shewhart run kullanýlýrken dikkat edilmesi gereken önemli
gözlem y2=84 olduðunda, o zaman ~
y2 =
husus geçmiþ veriden elde edilen tahmini deðiþkenlik hem e
's
(0.4)*84 + (0.6)*80.8 = 82.08 = ~
y3
hemde d
's içerebilir. Böylelikle, Shewhart run kontrol limitleri
olmaktadýr. Diyelim ki y3 = 81, o zaman y~
3 'in
~
verilerin birleþmiþ ve daha büyük deðiþkenliðini yansýtacaktýr.
deðeri nedir? , örneðin, y4 ? Cevap? 81.648.
Sonuç olarak, Shewhart run kontrol limitleri içeren bir süreç
istatistiksel olarak kararlý ve süreç ortalamasý hala hareket
EWMA'nýn deðiþkenliði (birkaç ilk gözlemden
2 deðerine sabitlenmiþtir.
halinde olabilir. Ortalamada yaþanan hareket kalitenin
sonra) [ l
/ (2 - l
)] s
2/4 ve
düþmanýdýr.
l
=0.4 ile, EWMA'nýn deðiþkenliði s
böylelikle statdart hatasý (error) s
/2
EWMA = s
~
EWMA'yi nasýl hesaplarsýnýz? Örneðin, süreç ortalamanýz
olmaktadýr. Birçok yazýlým programý yt ve yt
h
=80) ve söz konusu orta0=80 (muhtemelen hedef deðer t
ile beraber ikisinin 3 sigma control limitlerine
lamayý, birinci gözlemin tahmini deðeri olarak kullanmaktailiþkin grafiklerini hýzlý bir þekilde çizebilmektedir.
sýnýz. Farzedelim, y1 = 82. O zaman, sizin süreç ortalamasýna,
h
1, iliþkin tahmininiz nedir? Bir baþka deyiþle, t= 2 zamanda,
sonraki gözlem için tahmininiz nedir?
EWMA ile Hedefte Kalmak
Eðer gerçekten ortalamanýn sabit olduðuna inanýrsan, o zaman
Süreç ortalamasýný hedefte tutmak için eylemde
sonraki gözlem için tahminin h
0 = 80 olacaktýr. Gözlemdeki
bulunmak gerektirmektedir. Deming 'in ifade
bilgi için sýfýr aðýrlýk deðeri verilmektedir. Ya da h
0 deðerini
ettiði
gibi; “Veri toplamanýn esas amacý eylem için
dikkate almayabilir ve yt = 82 gözlem deðerini tahmin edilebir platform oluþturmak yada tavsiyede
bilecek en iyi ortalama ve en iyi tahmin olarak kullanabilirsin.
bulunmaktýr. eylem için ta The ultimate purpose
(W. Edward Deming'in hunisini hatýrlýyor musunuz?)
of collect ing data is to provide a basis for action,
or a recom mendation for action. Veri toplama ile
Bir baþka yol ise, uzlaþmacý olarak mevcut gözlemden biraz bilgi
eylem
arasýndaki ara adým tahmindir.”3
ödünç alýr ve bu bilgiyi kendi tahminiyle birleþtirirsin. Kýsacasý,
EWMA hesaplamasý yapýlýr. Çok kolay. Þimdi %40 lýk bilgiyi
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(Kolanlarý okuyunuz)
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Tablo-1: Hedeften, zt =yt - t
, 100 sapma

Altý Sigma araç kitindeki EWNA'nýn rolü kesindir.
Þu anda süreç hedef deðerinin, t
, kalite dünyasýnda sabit olan tek þey olduðunu biliyoruz. Buna
ek olarak söz konusu t
deðerinden uzakta olmak
her zaman maliyetlidir. EWMA hareketli ortalamanýn lokasyonunu tahmin etmektedir. Eðer
EWMA'nýn tahmini, hedef t
deðerinden çok uzakta ise söz konusu süreç için harekete geçilmelidir.
(“kontrol”ü oku)

hareketli ortalama, h
t , için bir göstergedir. Bunun gibi veriler
için literature, s
'ü tahmin etmek için hareketli aralýk istatistiði
olan (moving range statistic) MR kullanmamýzý önermektedir.
MR, ardýþýk gözlemlerin birbirleri arasýndaki farkýn mutlak
deðerlerinin toplamýnýn 1.128'e bölünmesiyle elde edilmektedir,
dt =|yt-yt-1|/1.128. Burada, MR=(0.1159)/(1.128)= 0.1028
ˆ . Hedeften sapan 50 veri için çizilen Shewhart run grafiði
=s
Þekil 1 de gösterilmektedir. Hiçbir nokta 3 sigma control
limitlerinin dýþýna çýkmamaktadýr.

Modern endüstriler, süreçteki hedef kaymalarýný
dengelemek için otomatik süreç kontrol mekanizmalarý kullanmasýna karþýn, süreci hedefte tutabilmek için hala operatörlere ihtiyaç duymaktadýr. Sýnai olmayan sektörlerde, hizmet süresi için
bir tahminde bulunabilir yada bir cevap verebilirsiniz. Fakat hizmet süresini kontrol etmek için
insana gereksinim vardýr.

Western Electric kurallarýný kullanarak, çizilen grafikteki noktalardan gelecek sinyallere bakabiliriz (3s
dýþýnda bir nokta, 3

EWMA ve Box-Jenkins bounded adjustment
grafiðini tanýmak için bir örnek yapalým.4 Tablo
1'deki hedef deðerden, zt = yt - t
, sapan 100 adet
veri bulunmaktadýr. Gözlemlenen ilk 50 verinin
geçmiþteki kayýtlardan alýndýðý düþünülürse, söz
konusu ver kullanarak Shewhart run grafiðini
oluþturunuz. Þekil 1 de yer alan verinin grafiði,
trend eðilimi göstermektedir ki bu da bize olasý

Þekil-1: Shewhart Run Grafigi: Hedeften, zt, s
z = 0.10, 50 sapma
z(t) Shewhart run grafigi, n = 50, sigma = 0.1
0.40
ÜKL

0.30
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-0.40
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AKL = Alt Kontrol Limit
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Zaman (t)

EWMA

zt

1

(0.000)

-0.22

2

-0.044

+0.06

3

-0.023

-0.04

4

-0.027

+0.11

5

-0.001

-0.02

6

-0.002

noktanýn 2'si 2s
dýþýnda, 5 noktanýn 4'ü 1s
'nýn
dýþýnda, 8 nokta merkez doðrunun bir tarafýnda).
En son verileri içeren diðer kurallar da mevcuttur.
Söz konusu olan kuralar uygulama açýsýndan baþ
belasýdýr ve hepsi zaman baðlý veri içermektedir.
Þimdi, l
= 0.4, olarak EWMA kullanabiliriz. Bu
EWMA Western Electric 5 numaralý kuralýnda
tariflendiði gibi geçmiþ verileri de ihtiva
etmektedir.

= 0.4
Tablo-2: EWMA hesaplamasý, l
^
yt + 1 = ^
yt + l
(yt - ^
yt )

Þekil-2: EWMA run grafiði, l
= 0.4, s
EWMA = 0.05
EWMA Grafiði, L = 0.4
0.20
ÜKL

0.15
0.20
0.05
0.00
-0.05
-0.10
-0.15

AKL

-0.20
ÜKL = Üst Kontrol Limit
AKL = Alt Kontrol Limit

Tablo 2 birkaç hesaplamayý göstermektedir ve
Þekil 2/ EWMA 'nýn l
= 0.4 ile beraber üst ve alt
kontrol limitlerinin grafiðini ortaya koymaktadýr.
t = 16 ile 18 noktalarýnda çizilen EWMA,
ortalamanýn hedeften sapmasýnýn istatistiksel
olarak sýfýrdan farklý olduðunu ileri sürmektedir.
Geleneksel olarak, söz konusu olay açýklanabilir
nedenler için bir araþtýrma ortaya çýkartabilirdi.
Baþka bir seçenek olarak, t = 16 to 18
zamanlarýnda ya da ona yakýn deðerlerde,
operatör sürece müdahale edip bazý ayarlamalar
yaparak ortalamayý hedef deðere çekebilirdiyani kontrol faaliyetinde bulunabilirdi. Tabi ki, bu
birçok eylemi olasý kýlmakta ve belirli bir t
zamanda ayný zaman periyodu aralýðýnda, D
t,
uygulanabilir kontrol faktörü olan X degistirilebilirdi.
Hedef zt deðerinden gerçek sapmalar ve onlara
iliþkin EWMA (mavi çizgi) Þekil 3 te tekrar çizilmiþtir.

Þekil-3: zt için yardýmcý grafik ve EWMA, l
= 0.4

EWMA, L = 0.4, ile Shewhart run grafiði
0.40
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Dizginleri Ele Almak
Herhangi bir kontrol faktörü olan X kullandýðýmýzý hayal edersek her bir EWMA deðerinin sýfýra
eþit olmasý zorunlu hale gelir. Kontrolden sonra
açýða çýkan hedeften sapmalar Þekil 4 de bulunan
Shewhart run kontrol grafiðinde ortaya konulmuþtur. Uygulamada ortalamadaki h
t, hareket
ortadan kaldýrýlmýþ ve hedefteki deðiþkenlik azaltýlmýþtýr.

Herbir gözlemlenen veriden sonra operatörü
süreci kontrol etmesi/ayarlama yapmasý için
tutmak hayalci bir yaklaþýmdýr. Hedeften küçük
sapmalar hem doðal hemde beklenmektedir ve
asýl tehlike aþýrý kontrol faaliyetiyle ortalamadaki
küçük deðiþimi kovalarken sürece deðiþkenlik
ilave etmektir. Daha iyi bir çözüm önerisi ise Box
and Jenkins bounded control grafiðidir. Bu
grafikte EWMA tahmini gösterilmekte fakat
ayarlama için yapýlan faaliyete sadece tahminler
belirli sýnýrlarý aþtýðý zaman geçilmektedir. 6
Söz konusu sýnýrlar süreç sahibi tarafýndan
konulmuþ olabilir. Örneðin, süreç yöneticisi, süreç
tahminleri %5 'i aþtýðý zaman veya hedeften %3
daha düþük olduðu zaman ayarlamalara/deðiþikliklere izin verebilir. Sýnýrlarý kararlaþtýrmak için
kullanýlabilir örnekleme maliyeti, kontrol eyleminin kendisi ve hedeften uzaklaþýlan zaman gibi bir
takým araçlar bulunmaktadýr. 7
Þimdi, bir sonraki 50 veri için sýnýrlarý belirtilmiþ
control grafiði oluþturmak için Tablo 1 de yer alan
hedef gözlemlerden zt sapan ilk 50 verinin
saðladýðý bilgiyi kullanalým. L
'nýn deðerini ne seçmeliyiz? Yukarýdaki örnekte, l
= 0.4 seçilmiþti
çünkü o zaman EWMA, Western Electric kurallarýna çok benzer geçmiþ bir veriyi kullanmýþtý.
Fakat, l
tahmini deðerini elde etmek için geçmiþ
50 veriyi inceleyelim. Gelecek tahminler için en
iyi l
tahmini l
= 0.2. Kýsacasý, l
, gözlemlenen
ve tahmin edilen deðerler arasýndaki farkýn en
küçük kareleri toplamýný vermektedir. T=50
zamanýnda, hedef deðer sýfýra göre süreç sapmasý
için birinci tahminini gerçekleþtir ve s
= 0.10
seçerek ve sýnýrlarý ± 0.10 olarak belirle. EWMA
için hesaplamalar ve control eylemleri için
istenenler Tablo 3’te verilmiþtir.
Dikkat edilmesi gereken diðer bir husus ise, her ne
zaman EWMA tahmini sýnýrlarý aþarsa sýfýra
yönelik bir düzeltme yapýlmaktadýr. Söz konusu
düzeltme sonraki tüm gözlemleri deðiþtirmekte-

Zaman
t

Orijinal
gözlem
z(t)

51

Yeni
gözlem
e(t)

Tahmin
EWMA
l
= 0.2

Toplam
gerekli
olan
ayarlama

-0.02

0.0000

0.0000

52

0.16

-0.0040

53

0.24

0.0288

54

0.29

0.0710
Yeni gözlem

0.1148

55

0.34

0.2252

0.0000

56

0.24

0.1252

0.0450

57

0.31

0.1952

0.0611

58

0.26

0.1452

0.0879

59

0.38

0.2652

0.0993

Yeni gözlem

0.1325

60

0.29

0.0427

0.0000

61

0.25

0.0027

0.0005

62

0.26

0.0127

0.0030

63

0.23

-0.0173

-0.0011

64

0.34

0.0927

0.0177

65

-0.1148

-0,2473

0.0127

Tablo-3: Sýnýrlý kontrol grafikleri için hesaplamalar

Þekil-4: EWMA, l
= 0.4 düzeltmesinden sonra hedeften sapmalar
Kontrolden sonra hedeften sapmalar üzerine
Shewhart run grafiði
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
-0.10
-0.20
-0.30
-0.40

ÜKL

AKL

ÜKL = Üst Kontrol Limit
AKL = Alt Kontrol Limit
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Çeviri
Makale-3

EWMA sýnýrlý kontrol grafiði, limitler = +/-0.1, l
= 0.2
0.15
0.10

ÜKL

Zaman serileri kalitedeki amaçlarý geliþtirmek
için çok zengin fýrsatlarý içermektedir. Ýyi ki,
günümüzün bilgisayar yazýlýmlarý zaman serileri
hesaplamalarýný kolaylaþtýrmaktadýr. Altý Sigma
uygulayýcýlarý için eyleme geçme zamaný geldi.

0.05
0.00
0.05
-0.10

AKL

-0.15
ÜKL = Üst Kontrol Limit
AKL = Alt Kontrol Limit

Þekil-5: The Box-Jenkins Sýnýrlý Kontrol Grafiði, l
= 0.2, Sýnýrlar ±
0.10

dir. Þekil 5, her ne zaman EWMA sýnýrlarý aþarsa, eylem alýnmýþ
faaliyeti ortaya koyan EWMA grafiðini göstermektedir.
Shewhart run grafiði hala hayati bir rol oynamaktadýr.
Eðer control eylemleri uygunsa, hedeften yeni sapmalarýn
rastlantýsal yaklaþýk ortalama deðeri sýfýr ve sabit varyanstýr,
yani istatistiksel olarak kararlýdýr. Söz konusu yeni sapmalarda
Shewhart run grafiði kullanýlmasý kontrol sürecinde yapýlabilecek hatalarýn hýzlýca açýða çýkmasýna yardýmcý olacaktýr.
Buna ek olarak olaðandýþý olaylar üzerinde yapýlacak araþtýrma
ile süreç iyileþtirmesine olanak tanýyan açýklanabilir nedenlerin
bulunmasýnda yol gösterici olacaktýr. Ayrýca, düzeni bozan
karýþýklýklarýn kaynaðýný ortaya koyan zamana baðlý olarak
geliþtirilmiþ Xt control faaliyetlerinin grafiði de bulunmaktadýr.
Zaman serisi, Altý Sigma kalite mühendisinin alýþýlmýþ eðitiminin
bir parçasý deðildir. Teknik olarak konuþursak, yukarýdaki örnekteki EWMA, bir sýra için uygulanan bütünleþtirilmiþ hareketli
ortalama modelidir. Buda birçok azalan bütünleþtirilmiþ hareketli ortalama zaman serisi modelirine benzemektedir. Söz
konusu modeler tahminde bulunmak, dinamikleri tariff etmek,
faktörler ve cevaplar/çýktýlar arasýndaki transferleri izah etmek
ve periyodik olarak yapýlan faaaliyetleri kayýt altýna almak için
kullanýlmaktadýr.
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