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مقدمه:
در ایي بخص آهَزش تَلیذ اػذاد تصادفی با اًَاع تَزیغ ّا در ًرم افسار  eviewsبیاى ضذُ است .دقت داضتِ
باضیذ کِ در ّر هرحلِ هی تَاًیذ برای آهَزش گستردُ تر از هٌَی  helpدر ًرم افسار استفادُ کٌیذ.

تولید اعداد تصادفی:
ابتذا یکی از پرًٍذُ ّای هَجَد در سیستن را باز هی کٌین .در ایي هتي دادُ
ّایی هربَط بِ قیوت گازٍئیل ٍ هیساى تغییرات آى در ًظر گرفتِ ضذُ است.
برای تَلیذ اػذاد تصادفی هسیر زیر را طی کٌیذ.
… Quick > Generate Series

پس از آى پٌجرُ رٍبرٍ باز هی ضَد .در قسوت Enter equation

ًام هَرد ًظر برای سری جذیذ را تایپ هی کٌینً S1 .ام سری
جذیذ است .ػبارت  nrndبِ هؼٌای تَلیذ سری جذیذ با تَزیغ
ًرهال استاًذار یا تَزیغ ًرهال با هیاًگیي صفر ٍ اًحراف استاًذارد 1
است .در قسوت  Sampleسری اػذاد هتٌاسب با آًچِ در دادُ ّای
قیوت گازٍئیل تٌظین ضذُ بَد بیاى هی ضَد کِ البتِ ایي ػبارت
قابل تغییر است .در ایٌجا دادُ ّا بِ صَرت هاّاًِ از سال  2002تا
سال  2012است.

ًام سری تَلیذ ضذُ

پس از اًجام تٌظیوات بیاى ضذُ دکوِ  okرا بسًیذ .در ایٌجا سری
از اػذاد تصادفی تَلیذ هی ضَد کِ دارای تَزیغ ًرهال با هیاًگیي
صفر ٍ اًحراف استاًذارد  1است .هاًٌذ تصَیر رٍبرٍ.

تَزیؼی کِ سری از
آى تبؼیت هی کٌذ.
سری تَلیذ ضذُ هتٌاسب
با بازُ زهاًی تؼریف ضذُ
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سری جذیذ تَلیذ ضذُ در پٌجرُ ی ً Workfileوایص دادُ هی ضَد.
اًجام ایي فرایٌذ با ًَضتي خط دستَر ًیس هوکي هی باضذ .هی خَاّین
سری  S2را هاًٌذ قبل ایجاد کٌیذ .در پٌجرُ دستَر ػبارت زیر را تایپ
ًواییذ.
Series s2=nrnd

با زدى دکوِ ی  Enterسری جذیذ تَلیذ ضذُ ٍ در پٌجرُ ی جذیذی
ًوایص دادُ هی ضَد ٍ ًام فایل جذیذ در پٌجرُ ی ً Workfileوایص دادُ
هی ضَد.
چٌاًچِ بخَاّیذ هی تَاًیذ اػذاد تصادفی هبتٌی بر تَزیغ ّای دیگر باضذ
هی تَاًیذ دستَرات جایگسیٌی را بِ جای ػبارت  nrndتایپ کٌیذ .بِ ػٌَاى
هثال برای تَلیذ اػذاد تصادفی با تَزیغ لگاریتن ًرهال با هیاًگیي  ٍ 2اًحراف
استاًذارد  5ػبارت زیر را در پٌجرُ ی دستَرات ٍ یا در زیر هٌَی …  Generate Seriesتایپ ًواییذ.
)series s3=@rlognorm(2,5

تَزیغ لگاریتن ًرهال
سری جذیذ تَلیذ ضذُ

سری جذیذ

برای تَلیذ اػذاد تصادفی با تَزیغ یکٌَاخت با با هیاًِ ی  5 ٍ2ػبارت زیر را در پٌجرُ ی دستَرات ٍ یا در زیر
هٌَی …  Generate Seriesتایپ ًواییذ.
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)Series s3=@runif(2,5

سری جذیذ

تَزیغ یکٌَاخت سری
جذیذ تَلیذ ضذُ

ػبارت ّای تایپ ضذُ در
پٌجرُ ی فراهیي را هی تَاًیذ
در تصَیر رٍبرٍ هطاّذُ
ًواییذ.

برای دسترسی بِ دستَراتی ٍ ػبارت ّای هٌاسب برای تَابغ ٍ تَزیغ ّای هختلف هی تَاًیذ از هٌَی Help

کوک بگیریذ .هطابق تصَیر رٍبرٍ در زیر هٌَی  Function Referenceصفحِ ای کاهل از ػبارت ّایی کِ در
ًرم افسار برای تَابغ ٍ تَزیغ ّا تؼریف ضذُ است قرار دادُ ضذُ
است.
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صفحِ ای هطابِ تصَری پاییي

هٌبغ :
هَسسِ فرٌّگی دیجیتال بْگاهاى www.behkaman.ir
هٌَی  Helpدر ًرم افسار EViews
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