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  کاّص ًَساى دادُ ّا تا استفادُ از تکٌیک هیاًگیي هتحرک سادُ در هیٌی تة 

 

 هقذهِ

ضيَُ  هقالِدر ايي  دادُ ّا هی تَاى اس تکٌيک ّوَار ساسي دادُ ّا استفاد ًوَد. تِ هٌظَر کاّص ًَساى هَخَد در 

در اتتذا هفَْم هياًگيي هتحزک را  هَرد تزرسی قزار هی گيزد.هياًگيي هتحزک سادُ دادُ ّا تِ رٍش ّوَارساسي 

ٌی تة هَضَع را  تػَرت کارتزدي ٍ ػولی دًثال حل يک هثال تِ کوک ًزم افشار هي تياى خَاّين ًوَد ٍ سپس  تا

 خَاّين کزد.

 

 هیاًگیي هتحرک سادُهفَْم  -1

حظِ، دادُ ّا را هياًگيي هتحزک يک ضيَُ ّوَار ساسي است. ايي رٍيِ تا هتَسط گيزي اس هطاّذات هتَالی در ّز ل

اي در هطاّذات را کاّص هی دّذ. هياًگيٌْاي هتحزک تزهَخَد يا اختالل  Noiseّوَار هی کٌذ. تِ ايي هؼٌی کِ 

 ( پٌْاى هاًذُ است، هفيذًذ.  Noiseسهاًی کِ سيگٌال اساسی تِ ٍسيلِ سزٍغذا )خست خَي الگَي دادُ ّا، 

ttدر يک فزآيٌذ ثاتت تِ ضکل  bx  ِک}{ t  2هتغيزّاي تػادفی غيزّوثستِ تا هياًگيي غفز ٍ ٍارياًس

 

يک پاراهتز ًاهؼلَم است کِ تايذ تزآٍرد  bهطاّذُ اخيز است.nهی تاضٌذ. هياًگيي هتحزک هؼادل تدشيِ ٍ تحليل

اس اّويت يکساًی تزخَردار تاضٌذ، در ايي غَرت هياًگيي ًوًَِ اي سزي  bاهی هطاّذات در تزآٍردضَد. اگز تو

 خَاّذ تَد.    bتزآٍرد هٌاسثی تزاي 





n

t

tx
n

b
1

1ˆ 

 طَد : هقذاري( تِ ضکل سيز تؼزيف هي nپزيَدي) nهياًگيي هتحزک سادُ
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n .ّواًطَر کِ داهٌِ هياًگيي هتحزک است. داهٌِ تؼذاد هطاّذات گذضتِ است کِ اس آًْا هياًگيي گزفتِ هی ضَد

هطاّذُ اخيز است. در ّز پزيَد قذيوی تزيي هطاّذُ حذف ضذُ ٍ  nدر ٍاقغ هياًگيي tmهالحظِ هی ضَد

 خذيذتزيي هطاّذُ تِ هدوَػِ اضافِ هی ضَد.

هطاّذات ٍاقؼی تا دًثالِ سيز خايگشيي تِ ػٌَاى هثال چٌاًچِ اس هياًگيي هتحزک سِ هقذاري استفادُ کٌين دًثالِ 

 خَاّذ ضذ:

 

 

tسزي خذيذ ًَساى کوتزي خَاّذ داضت. اها در ػَؼ تزخی اس هطاّذات اس دست خَاٌّذ رفت. در اًتْاي پزيَد

qt،پيص تيٌی تزاي پزيَد آيٌذُ  تػَرت
tqt mtx   خَاّذ تَد. ˆ)(

خَاظ رٍش هياًگيي هتحزک سادُ تستگی تِ داهٌِ آى دارد. داهٌِ تشرگ تاػث هی ضَد کِ هياًگيي هتحزک در 

 تِ کٌذي ٍاکٌص ًطاى دّذ ٍ داهٌِ کَچک ًتيدِ هؼکَس هی دّذ. bتزاتز تغييزات در پاراهتز

1bbاگز فزآيٌذ سزي ّاي سهاًی داراي ارسش    2تاضذ ٍ ًاگْاى تِ ارسش خذيذbb   هٌتقل ضَد، هياًگيي

 ساسگار تاضٌذ. bيی تَليذ کٌذ کِ تا هقذار خذيذپزيَدي ٍقت السم را خَاّذ داضت تا پيص تيٌی ّاnهتحزک

تػَرت  tmاگز خطاّاي تػادفی هتغيزّاي هستقل تاضٌذ، ٍارياًس 
n

2

 هی تاضذ. در ًتيدِ تزايn  ّاي

 ًسثتا تشرگ خَاّذ تَد. tmکَچک، ٍارياًس

را دقيقتز تخويي سد  bتشرگ استفادُ کٌين تا تتَاى هقذارnتٌاتزايي سهاًی کِ فزآيٌذ ٍاقؼا ثاتت است توايل دارين اس

در هقاتل  tmّاي کَچک استفادُ کٌين تٌحَي کِ nٍ هَقؼی کِ فزآيٌذ در حال تغييز است توايل دارين اس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   خَاب دٌّذُ تاضذ.                                                                                                              bتغييزات

در يک فزآيٌذ داراي رًٍذ خطی تػَرت 
tt tbbx  21

ًيش هی تَاى اس رٍش هياًگيي ّاي هتحزک تزاي  

 ياًگيي هتحزک دٍگاًِ استفادُ هی ضَد.ّوَار کزدى دادُ ّا استفادُ کزد. در ايي حالت اس ه
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رٍضْاي هياًگيي هتحزک کِ تا کٌَى تزرسی کزدُ اين، در ردُ ّوَار کٌٌذُ ّاي دادُ ّاي خطی يا فيلتزّاي خطی 

را تا يک هياًگيي)احتواال ٍسًی( اس ًقاطی کِ اس لحاظ سهاى ًشديک آى ّستٌذ  txقزار دارًذ. يؼٌی آًْا ّز هطاّذُ

 خايگشيي هی کٌٌذ.

 

 Minitabهیاًگیٌْای هتحرک در  -2

در ايي قسوت تا حل يک هثال در هحيط ًزم افشار هيٌی تة هَضَع را تػَرت کارتزدي تزرسی خَاّين کزد. اس 

کليک ًوائيذ. سپس فايل   dataٍ  رٍي پَضِ را اًتخاب  open worksheetگشيٌِ   fileهٌَي 

MTW.EMPLOY  ايي فايل ضاهل سِ هتغيز  اًتخاب ٍ تاس کٌيذ.راTrade ،Food ٍ Metals  است. هتغيز

Trade ػاهل فػلی هی تاضذ. هتغيز داراي رًٍذ ٍFood   ًيش داراي ػاهل فػلی ٍاضحی هی تاضذ. اها هتغيز

Metals  .فاقذ رًٍذ يا الگَي فػلی هطخػی هی تاضذ 

 

 Metalsًوَدار سزي سهاًی  

تِ طَر کلی اس رٍيِ هياًگيي هتحزک تزاي تَليذ پيص تيٌی ّاي کَتاُ هذت در غَرتی کِ دادُ ّا فاقذ رًٍذ يا 

تٌاتزايي هی تَاى اس ايي رٍش تزاي پيص تيٌی ّاي کَتاُ هذت   . الگَي فػلی هطخػی تاضٌذ استفادُ هی ضَد

 استفادُ کزد.  Metalsسزي 

را اًتخاب هی کٌين. تا  Moving Average  گشيٌِ Time Series در هيٌی تة تزاي اخزاي ايي رٍيِ اس هٌَي

 اًتخاب ايي گشيٌِ پٌدزُ سيز تاس هی ضَد: 
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 پٌدزُ هياًگيي هتحزک 

 Variableگسيٌِ  2-5

 هی تاضذ، ٍارد کزد.  Metalsدر کادر هقاتل ايي گشيٌِ تايذ ًام هتغيز هَرد ًظز را کِ در ايٌدا هتغيز 

 

    MA lengthگسيٌِ  2-2

در ايي قسوت تايذ داهٌِ يا طَل هياًگيي هتحزک را هطخع کزد. تزاي يک سزي سهاًی غيز فػلی هؼوَال اس يک 

 در ًظز هی گيزين. 0ضَد. ها در ايي هثال طَل هياًگيي هتحزک را  هياًگيي هتحزک کَتاُ استفادُ هی

تيطتزي را اس هطاّذات حذف کٌذ. اها در ػَؼ  noiseيک هياًگيي هتحزک طَالًی تز)تا داهٌِ تشرگتز( قادر است 

در هَرد سزي ّاي فػلی هؼوَال طَل هياًگيي هتحزک را  .حساسيت آى ًسثت تِ تغييزات سزي کوتز خَاّذ تَد

 تزاتز تا طَل يک دٍرُ سالياًِ در ًظز هی گيزًذ.

 

 Center the moving averages گسيٌِ  2-3

ايي گشيٌِ هقاديز هياًگيي هتحزک را در هزکش رًح قزار هی دّذ. در حالت پيص فزؼ ايي هقاديز در اًتْاي رًح قزار 

 هی گيزًذ.
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تاضذ، اٍليي هقذار هحاسثِ ضذُ در پزيَد دٍم قزار هی گيزد ٍ  0اگز داهٌِ هياًگيي هتحزک يک ػذد فزد هاًٌذ 

 خَاّذ تَد. missingدٍهيي هقذار در پزيَد سَم ٍالی آخز. در ايي حالت هقذار اٍليي ٍ آخزيي پزيَد 

هتحزک اٍليي چْار هقذار را هحاسثِ  تاضذ، هيٌی تة هياًگيي 3اگز داهٌِ هياًگيي هتحزک يک ػذد سٍج هاًٌذ 

هی  ma2هی ًاهذ. سپس هياًگيي هتحزک تزاي دٍهيي چْار هقذار را هحاسثِ کزدُ ٍ آى را   ma5کزدُ ٍ آى را 

هياًگيي گزفتِ ٍ آى را در پزيَد سَم قزار هی دّذ ٍ ّويي رٍال را تزاي  ma5  ٍma2ًاهذ. حال در ستَى سَم اس 

ّذ. در ايي حالت هقذار هياًگيي هتحزک تزاي اٍليي دٍ پزيَد ٍ آخزيي دٍ پزيَد سايز هطاّذات اداهِ هی د

missing .خَاّذ تَد 

 

Generate forecasts گسيٌِ  2-4  

در  هؼوَال تزاي تَليذ پيص تيٌی ّاي کَتاُ هذت اس رٍضْاي ّوَار ساسي هاًٌذ هياًگيي هتحزک استفادُ هی ضَد.

ايٌدا ها تا هارک دار کزدى ايي گشيٌِ هی خَاّين هقذار سزي را تزاي ضص هاُ آيٌذُ پيص تيٌی ًوايين. تٌاتزايي در 

 sessionػذد ضص را ٍارد هی کٌين.تا تکويل پٌدزُ فَق ًتيدِ در پٌدزُ  Number of forecastsکادر هقاتل 

  تِ غَرت سيز خَاّذ تَد.
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 استفادُ اس رٍش هياًگيي هتحزک سادُتا Metalsپيص تيٌی سزي  

درغذ تزاي ايي پيص  71ّواًطَر کِ هالحظِ هی ضَد هقاديز پيص تيٌی تزاي ضص هاُ آيٌذُ ٍ حذٍد اطويٌاى 

ٍ در ًوَدار هزتَطِ دادُ ضذُ است.  sessionتيٌی ّا در پٌدزُ 

پاياى.

تَضیحات:

اثر هصطفی خرهی ٍ  "زهاًی تا ًرم افسار هیٌی تةتجسيِ ٍ تحلیل سريْای  "هطالة فَق تخطی از کتاب 

عالقِ هٌذاى تِ يادگیری تکٌیکْا ٍ رٍضْای تحلیلی ٍ پیص تیٌی دکتر اتَالقاسن تسرگٌیا هی تاضذ .

الکترًٍیک ايي کتاب را تِ راحتی  ًرم افسار هیٌی تة هی تَاًٌذ ًسخِسريْای زهاًی ٍ آهَزش عولی تا 

 :ُ پردازی آهاری اطویٌاى ضرق تِ ًطاًیاز فرٍضگاُ ايٌترًتی ضرکت داد

 http://spss-iran.ir/eshop.php،  دریافت نمایند.

جسئیات کاهل در قالة حل هثالْای تا صفحِ هی تاضذ ٍ  هثحث سريْای زهاًی را  353ايي کتاب دارای 

فصَل ٍ فْرست  ،هتٌَع در ًرم افسار هیٌی تة تَضیح هی دّذ. ترای آضٌايی تیطتر تا ايي کتابٍاقعی ٍ 

http://spss-iran.ir/eshop.php
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هطالة ٍ صفحات اٍل آًرا هی تَاًیذ تصَرت رايگاى از لیٌک زير داًلَد ًوائیذ.) کافیست در کیثرد 

ضذُ را تائیذ لیک ًوائیذ ٍ پیغام ًوايص دادُ را فطار دادُ ٍ رٍی لیٌک زير ک ctrlسیستن خَد کلیذ 

 کٌیذ.(

 تجسيِ ٍ تحلیل سريْای زهاًی تا ًرم افسار هیٌی تة: فصَل کتاب ًام داًلَد فْرست هطالة ٍ 

 

تزاي ّز گًَِ اػالم ًظز  آهاري اطويٌاى ضزق داًلَد ضذُ است.ايي هقالِ اس ٍب سايت تخػػی ضزکت دادُ پزداسي 

 در خػَظ هقالِ تِ ها ايويل تشًيذ.

 تزاي سفارش ّز گًَِ خذهات تخػػی آهاري تا ها تواس تگيزيذ:

mojtaba.farshchi@gmail.com - 37578583775- iran.ir-www.spss 

 

http://www.spss-iran.com/Download/Time%20Series%20Analysis%20with%20Minitab-%20Demo.pdf
http://www.spss-iran.com/Download/Time%20Series%20Analysis%20with%20Minitab-%20Demo.pdf
http://www.spss-iran.ir/

