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  ها وارد كردن داده
 

حتماً مي دانيد كه براي تخمين يك معادله يا محاسبه ضرايب اولين چيزي كه نياز داريم، اطالعات 
هاي مورد نياز مارا براي تخمين معادالتي كه درنظر داريم، داشته  افزار هم بايد داده بنابراين نرم. است
بار  ها را از روي دستور آموزش يك احل وارد كردن دادهتوصيه من به شما اين است كه ابتدا مر. باشد

هايي كه در  افزار خودتان را روي سيستم فعال كرده و خودتان شروع به واردكردن داده بخوانيد، بعد نرم
 .  وارد شده است، كنيدExcelافزار  نرم

ها دچار    وارد كردن آنها براي راحتي پرينت بگيريد تا در ها ابتدا از روي داده براي وارد كردن داده
 .مشكل نشويد

هاي آن   و از ميان گزينهNew گزينه Fileحاال از منوي . افزار را بگشاييد ابتدا صفحه اصلي نرم
Workfile ها را  با اين كار پنجره اي را مشاهده خواهيدكرد كه از شما دوره زماني داده.  را باز كنيد

براي . هاي بدون دوره زماني يا مقطعي نه، هفتگي، روزانه يا داده ماهه، ماها4ماهه، 6ساالنه، : خواهد مي
كنيم، به طور خالصه برايتان توضيح داده مي شود؛ اما  اينكه بدانيد كه هر گزينه را چگونه استفاده مي

 نرم افزار يا با مطالعه كتاب، به طور دقيق هر مورد را مطالعه Helpخودتان هم مي توانيد با استفاده از 
 را انتخاب مي كنيم و در Annualاييد؛ به هر حال چون داده هاي ما ساالنه است، اصوالً ما گزينه نم

  .كنيم نتيجه در دو مربع زير تاريخ سال شروع و پايان داده ها را وارد مي
 ديگر Semi Annualبا انتخاب گزينه !) دقيقاً مثل خود شما(ماهه باشد 6اما اگر داده ها نيم ساالنه يا 

بايد مشخص كنيد كه در !! توانيد فقط در مربع هاي پايين سال ابتدا و انتها را وارد كنيد و خالص مين
  !هر كدام از سال هاي ابتدا و انتها منظور شما دقيقاً كدام نيمه اش است؟

 داريد، پس در جدول ها وارد مي 85 تا نيمه اول سال 76مثالً شما داده هايتان را از نيمه دوم سال 
  1376:2                     1385:1:                يدكن

بود، بايد دقيقاً بگوييد كدام فصل منظورتان است، مثالً اگر ) ماهه4(همينطور اگر داده هاي شما فصلي 
 : باشد85) 2فصل( تا بهار 76) 1فصل(داده هاي شما از تابستان

                           1385:1                      1376:2  
  ...و

  ... را انتخاب كنيد Annualشما همان 



 پنجره تعيين دامنه بسته مي شود و پنجره كاري بدون نام OKاكنون پس از زدن دكمه 
Workfile:UNTITLED باز خواهد شد كه عمده كار شما در اين پنجره خواهد بود زيرا همان طور كه 

، اسم آن در همين پنجره به صورت آيكوني نشان داده بعدها خواهيد ديد، به محض واردكردن هر داده
 .                                                                                                                               مي شود

 به معناي بردار ضرايب و يك سري جمالت پسماند Cدر صفحه روبرويتان نمادي با حرف نشانه 
RESID همان( مي بينيدui  به تفاوت عالمت هاي بردار و سري كه در كنار ). ها در اقتصادسنجيC و 
RESID مي بينيد، دقت كنيد، االن از اين به بعد از روي اين نشانه ها بايد بفهميد كدام حرف نشان 

 .ري استدهنده بردار، و كدام نشان دهنده س
  :حاال نوبت به وارد كردن داده ها است

 و data: باالي صفحه اصلي يك نوار فرمان مي بينيد؟ در اين خط فرمان سفيدرنگ بنويسيد -
Enterرا بزنيد .  

، شما چند ستون مي بينيد كه سطور آن بر )Groupبه نام ( در جدولي كه ظاهر مي شود -
 شده است، سال به سال و از سال ابتدا تا انتها اساس اين كه دوره زماني شما ساالنه انتخاب

حاال بايد يك طوري در اين ستون ها هريك از داده هايتان را وارد . گذاري شده است شماره
  :كنيد

خواهيد ديد كه همه ستون خاكستري . روي قسمت خاكستري اولين ستون يك كليك كنيد -
  yمثالً: اسم متغيرتان را تايپ كنيد) ينه پنجره اصل(مي شود؛ حاال در نوار فرمان همين پنجره

  . را بزنيدEnterو بعد 
  

 .مي بينيد كه ستون شما به نام متغيرتان درآمده است
  
 حاال روي خانه اولين سال كليك كنيد و مقدار آن سال را وارد كرده، سپس براي رفتن به سال بعد -

دتان استفاده كنيد و مقادير بقيه سالها را روبه پايين صفحه كلي) فلش(توانيد از كليدهاي مكان نماي مي
  .هم وارد كنيد

  
 Groupبقيه متغيرها را هم در باقي ستون ها به همين نحو وارد كنيد و سپس اقدام به بستن پنجره 

  يك نام Groupكنيد؛ اگر عالقه مند به نگه داشتن داده ها به اين نحو در كنار هم هستيد، براي اين 
 .به صفحه سفيد اصلي نگاه كنيد كه گروهتان با چه عالمتي ذخيره مي شودانتخاب كنيد و سپس 

 نگاه كنيد، هركدام از Workfileحاال بعد از هر باليي كه به سر گروه آورديد، به صفحه سفيد 
 .نماد سري: بله اميدوارم درست گفته باشيد.... متغيرهايتان با چه نمادي جداگانه ثبت شده اند؟ 



 را بدهيد، Openار روي هركدام از سري ها دوبار كليك كنيد، يا باكليك راست دستور  از اين پس هرب
  ...آن سري باز مي شود

 ctrlهر چند سري كه دوست داشتيد، با نگه داشتن كليد . اگر گروهتان را ذخيره نكرديد اشكال ندارد
و با انتخاب گزينه در صفحه كليد انتخاب كرده، روي يكي از محل هاي انتخاب كليك راست كنيد 

open as groupآن را به صورت گروه باز كنيد ...  
  Eviews در Excel مي توانستيد از همان اول داده ها را از روي ! نياز نبود اين همه زحمت بكشيدالبته

 !!!كپي كنيد
 روش  تخمين معادله را بهدر جلسه بعد حداقل يك بار خودتان وارد كنيد تا  وولي اين كار را نكنيد

OLSياد بگيريد . 
  


