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هقذهِ:
ًشم افضاس  Eviewsتا ّذف تحلیل سشی صهاًی ٍ تش پایِ ی اقتػاد سٌجی ًَضتِ ضذُ است .تواهی خذهاتی کِ
دس ایي ًشم افضاس دس ًسخِ ّای پیطشفتِ تِ آى اضافِ ضذُ است ّوگی هثتٌی تش اقتػادسٌجی است ٍ تِ کاستشاى
دس ایي صهیٌِ ّا کوک هی کٌذ.

هذیریت دادُ ّا
دس اتتذا تشای ٍسٍد دادُ ّا الصم است تا ساختاس دادُ ّا هثل فػلی یا هاّاًِ تَدى ،آغاص ٍ پایاى ،تؼذاد دادُ ّا ٍ
 ...هطخع تاضذ .ایي ًشم افضاس ایي قاتلیت سا داسد کِ دادُ ّای اص فشهت ّای هختلف هاًٌذ ٍ excel, sas, spss
اهثالْن فشاخَاًی کٌذ ٍ هحاسثات سا اًجام دّذ .دس اداهِ سٍش ّای هختلفی فشاخَاًی دادُ ّا ٍ فشاهیٌی کِ
تشای فشاخَاًی دادُ ّا الصم است سا تیاى کشدُ ٍ آهَصش هی دّین.
پس اصکلیک کشدى آیکَى ًشم افضاس پٌجشُ خَش آهذگَیی تاص هی ضَد ٍ اجاصُ هی دّذ تا پٌجشُ جذیذ تاص کٌین،
دادُ ّا سا اص پٌجشُ هَجَد تاص کٌین ٍ دادُ ّا اص پشًٍذُ ّایی تا قالة ّای هختلف فشاخَاًی کٌینّ .وچٌیي هی
تَاى تِ پشًٍذُ ّایی کِ اخیشا ٍیشایص ضذُ اًذ دستشسی داضتِ تاضین ٍ .اص ساٌّواّای هختلف ًشم افضاس تْشُ هٌذ
ضَین ٍ دس پایاى فشهاى ظاّش ضذى دٍتاسُ ی پٌجشُ دس ّش تاس تاص کشدى ًشم افضاس سا دادُ ٍ یا تشداسین.
راٌّواّای ًرم افسار

ایجاد پٌجرُ جذیذ
فراخَاًی دادُ ّا از پٌجرُ هَجَد
فراخَاًی دادُ ّا از فایل ّای هختلف

دسترسی تِ پرًٍذُ ّای
اخیرا ٍیرایش شذُ

فرهاى ظاّر شذى دٍتارُ ایي پٌجرُ
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پٌجشُ ی اتتذایی ًشم افضاس ضاهل ًَاس ػٌَاىًَ ،اس هٌَ ٍ ًَاس ٍضؼیت است کِ ضاهل پٌجشُ ّای دستَس ٍ هحیظ
کاسی هی ضَد.

ًَار ػٌَاى
ًَار هٌَ

پٌجرُ دستَر

پٌجرُ هحیط کاری

ًَار ٍضؼیت

ٍرٍد دادُ ّا:
 .1استفادُ از هٌَی : file
یکی اص سٍش ّای تؼشیف دادُ دس ایي ًشم افضاس استفادُ
اص هٌَی  ٍ fileصیش هٌَی  newاست .هسیش صیش سا عی
کٌیذ.
… File > New > Workfile

سپس پٌجشُ ی صیش تاص هی ضَد.
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دس ایي پٌجشُ دس قسوت ًَ Workfile structure typeع ساختاس دادُ ّا هطخع هی کٌین.
گضیٌِ ّای هَجَد دس ایي قسوت:
.I

رًٍذ دادُ ّا

تؼییي ًَع ساختار دادُ ّا

 : unstructured/undatedساختاس
تذٍى دادُ ّای هقغؼی هشتَط تِ دادُ
ّا

.II

: Dated-regular frequency
ساختاس ّوشاُ تِ سشی صهاًی دادُ ّا

.III

 : Balanced Panelدادُ ّا پٌل

اتتذا ٍ اًتْای دادُ

(پٌل هتَاصى)
دس تخص ٍ Date specificationضؼیت سًٍذ
دادُ ّا ،تاسیخ اتتذا ٍ اًتْای دادُ سا هطخع

اًتخاب ًام پرًٍذُ ٍ صفحِ

هی کٌین .دس قسوت ) Workfile names(optionalکِ اجثاسی تشای پش کشدى گضیٌِ ّا ًیست هی تَاى ًام
پشًٍذُ ٍ ًام غفحِ ی اٍل سا هطخع کشد .دس ایي تخص تِ عَس هثال فیلذّا سا تِ غَست تاال پش هی کٌین .پس
اص صدى دکوِ ی  OKغفحِ ی صیش تاص هی ضَد .دس ایي پٌجشُ دس قسوت تاال اعالػاتی هشتَط تِ داهٌِ ی
تاسیخی دادُ ّا تیاى ضذُ است .کِ دس ایي
جا تا تَجِ تِ گضیٌِ ّایی کِ دس اتتذا قشاس
دادُ ضذُ دادُ ّا اص سال  0891تا 4102

داهٌِ ی تاریخی دادُ ّا

تِ غَست هاّاًِ دس ًظش گشفتِ ضذُ است.
دس پٌجشُ ی هشتَط تِ هحیظ کاسی دادُ
ّای هشتَط تِ اضیا قشاس دادُ ضذُ است.

ًوًَِ ای هٌتخة جْت تحلیل دادُ ّا
اطالػات هرتَط تِ اشیا

تشای هطاّذُ جضئیات تش سٍی ّش یک اص
اضیا دتل کلیک کشدُ ٍ پٌجشُ ای تاص هی
ضَد کِ هحتَیات هشتَط تِ ّش یک اص اضیا

اسن در ًظر گرفتِ شذُ ترای صفحِ ی اٍل

دس آى قشاس دادُ ضذُ است .دس قسوت
پاییي هحیظ کاسی ّن اسوی است کِ
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تشای غفحِ اٍل دس ًظش گشفتِ تَدین .تا تستي ایي پٌجشُ دادُ ای دس ًشم افضاس رخیشُ ًوی ضَد ٍ .تشای رخیشُ
تایذ دکوِ ی  saveسا صد.
دس پٌجشُ ی  Workfile structure typeتا اًتخاب گضیٌِ ی اٍل یؼٌی  unstructured/undatedدس فیلذ
سٍتشٍ  observationقشاس دادُ ضذُ است کِ تایذ تؼذاد هطاّذات سا قشاس دّین ٍ قسوت ّای پاییي هاًٌذ حالت
قثل پش هی ضَد .تا صدى دکوِ ی  okپٌجشُ ای هاًٌذ حالت قثل تاص هی ضَد تا ایي تفاٍت کِ دس قسوت قثل
سًٍذ سشی صهاًی تشای دادُ ّا ٍجَد داضت ٍ دس ایي حالت تٌْا تؼذادی دادُ داسین کِ سًٍذ فػلی هاّاًِ ٍ یا ...
ًذاسد.
تا اًتخاب گضیٌِ ی  Balanced Panelفیلذّای قشاس گشفتِ ضذُ ّواًٌذ حالت Dated-regular frequency

است تٌْا دس قسوت  Date specificationقسوتی تا ػٌَاى  Number of cross sectionقشاس دادُ ضذُ است
کِ تایذ تؼذاد هقاعغ ػشضی سا تٌَیسین.
 .2استفادُ از خط دستَر
ضوا هی تَاًیذ ّویي سِ ضکل تشای تاص کشدى دادُ ّا سا اص عشیق فشاهیٌی دس ًشم افضاس ًَضتِ ٍ غفحاتی
ّوچَى حالت قثل ایجاد کٌیذ .دس قسوت پٌجشُ دستَس فشهاى صیش سا تٌَیسیذ.
wfcreate(wf=gdp,page=prop)m 1980 2014

تا صدى کلیذ  enterپٌجشُ هشتَط تِ حالت سًٍذ صهاًی ٍ سشی صهاًی تاص هی ضَد .دس ایي ًَضتِ  mتؼشیف سًٍدذ
هاّاًِ اػذاد اٍل ٍ دٍم اتتذا ٍ اًتْای سًٍذ ٍ کلوات  prop ٍ gdpاساهی است کِ تشای پَضِ ٍ غفحِ ی اٍل دس
ًظش گشفتِ ضذُ است.

wfcreate(wf=gdp,page=prop)u 20

فشهاى تاال تشای ایجاد پَضِ ای تذٍى سًٍذ صهاًی است کِ ػذد ً 41طاى دٌّذُ تؼذاد هطاّذات است.
wfcreate(wf=gdp,page=prop)q 1980 2014 100

فشهاى قشاس گشفتِ ضذُ دس اًتْا ًطاى دٌّذُ سًٍذ فػلی اص ضشٍع سال  0891تا  4102است ٍ تؼذاد هقاعغ
ػشضی  011است.
ّواًٌٌذ تػَیش سٍتشٍ .تَجِ داضتِ تاضیذ دس ایي فشاهیي پشاًتضٍ ،یشگَل ،فاغلِ ّا اّویت داسد ٍ اضتثاُ دس ًَضتاس
تاػث ایجاد خغا هی گشددً ٍ .تیجِ ی هغلَب سا
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دس تشًذاسد.
 .3فراخَاًی هٌثغ خارجی
حالت سَم تشای فشاخَاًی دادُ استفادُ اص فایل ّایی است کِ اص قثل دس فشهت ّای هختلفی اص جولِ
 ... ٍ spss ،sas ، excelرخیشُ ضذُ است .دس اغغالح تِ ایي فایل ّا هٌثغ خاسجی گفتِ هی ضَد.
یکی اص سٍش ّای فشاخَاًی دادُ ّای
رخیشُ ضذُ دس فایلْای خاسجی دسگ
کشدى آى فایل تش سٍی ًشم افضاس Eviews

است .پس اص دسگ کشدى پٌجشُ ای
هطاتِ پٌجشُ سٍتشٍ تاص هی ضَد کِ دادُ
ّا دس آى ًوایص دادُ هی ضَد ٍ .تِ عَس
هؼوَل ًشم افضاس ساختاس دادُ ّا سا
ضٌاسایی هی کٌذ سا ًوایص هیذّذ.

تا صدى دکوِ  finishپٌجشُ ی worfshop

تاص ضذُ ٍ توام هتغیشّایی کِ دس فایل
هشتَعِ تؼشیف ضذ تَدًذ ًوایص دادُ هی
ضَدّ .واًغَس کِ هی تیٌیذ دس ایي فایل
دادُ ّا تا ساختاس تذٍى صهاى ٍ سًٍذ سشی
صهاًی است ٍ تا  04هطاّذُ دس ًظش گشفتِ
ضذُ است.
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تا کلیک تش سٍی ّش یک اص دادُ ّا پٌجشُ ای تاص هی ضَد کِ هطاّذات هشتَط تِ ّش یک اص آى دادُ سا
ًوایص هی دّذ .هاًٌذ تػَیش پاییي .کِ دادُ ّای هشتَط تِ سا  series12سا ًوایص هی دّذ.

 12هشاّذُ هرتَط تِ series12

سٍش تؼذی دس فشاخَاًی دادُ استفادُ اص هٌَی فایل است .هسیش صیش سا عی کٌیذ.
…File > open > foreign data as workfile
پس اص کلیک پٌجشُ ای تا ػٌَاى open

تاص هی ضَد کِ دس ایي پٌجشُ فایلی کِ
هذ ًظش داسین ،سا تا تَجِ تِ آدسسی کِ
دس آًجا رخیشُ کشدُ این اًتخاب کشدُ ٍ
دکوِ ی  openسا هی صًین تا پٌجشُ ای
تا ػٌَاى ّ excel readواًٌذ قثل تاص
ضَد .اداهِ ی هشاحل تَضیحات هشتَعِ
هطاتِ سٍش دسگ کشدى است.
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گاّی ًیاص است تا هطاّذاتی خاظ اص یک پشًٍذُ تِ ًشم افضاس هٌتقل ضَد ٍ ًیاصی تِ فشاخَاًی توام دادُ ّا
ًیست .دس ایي حالت دادُ ّای هَسد ًیاص سا دس فایل هشتَعِ (هثال  ) EXCELاًتخاب کشدُ ٍ دکوِ ی کپی سا
اًتخاب هی کٌینّ .وچٌیي هی تَاى تشای اًتخاب دادُ ّایی خاظ اص آیکَى  Custom rangeدس پٌجشُ
 excel readاستفادُ کشد ٍ دس قسوت  end cell ٍ start cellتا تغییش دس ػذد ٍ حشف التیي ًَضتِ ضذُ دادُ
ّای هَسد ًظش سا اًتخاب
ٍ تقیِ سا حزف کشد .تا
صدى دکوِ ی  finishتا
هضوَى ػذم دسیافت ًام
پشًٍذُ ظاّش هی ضَد
کِ هی تَاى اص آى غشف
ًظش کشد.

دس پٌجشُ هشتَط تِ ًشم افضاس  Eviewsکلیک ساست کشدُ ٍ ػثاست Paste as a new
 Workfilesسا اًتخاب هی کٌینّ .واًٌذ سٍضْای قثل پٌجشُ ی آضٌای excel read

تاص هی ضَد ٍ .هشاحل سا اداهِ هیذّین.
توام هشاحل تاال تشای فشاخَاًی دادُ اص فایل خاسجی سا هی تَاى تا ًَضتي دستَس دس پٌجشُ ی هشتَط تِ دستَس
ًیض اًجام داد .هتي صیش سا دس قسوت پٌجشُ دستَس تایپ ًواییذ.
"wfopen(page=book1) "C:\Users\taheri\Desktop\Book1.xlsx

ػثاست هقاتل ً pageام هشتَط تِ فایل فشاخَاًی ضذُ ٍ ػثاست دسٍى " " هشتَط تِ آدسسی است کِ فایل دس آى
رخیشُ ضذُ است.تا صدى دکوِ  enterپٌجشُ ی  excel readتاص هی ضَد.
تشای تشاًْادُ کشدى دادُ ّای فشاخَاًی ضذُ هی تَاى اص گضیٌِ ای استفادُ کشدّ .وچٌیي تشایخظ دستَس هَسد
ًظش تایذ ػثاست  byrowسا دس اًتخاب ػثاست هَسد ًظش تٌَیسین.
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ػثارت هرتَط تِ تراًْادُ کردى دادُ ّا

هٌثغ :
هَسسِ فشٌّگی دیجیتال تْگاهاى www.behkaman.ir
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