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 ) ترازش هذل آریوا ( جٌکيٌس ٍ رٍش پيص تيٌی تاکس

 

 

 هقذهِ

ٍيٌترز -در هقاالت قثلی از رٍضْاي پيص تيٌی کوی يک هتغيرُ، رٍضْاي هٌحٌی رًٍذ، ّوَارسازي ًوايی ٍ ّلت

جٌکيٌس  کِ در عول تسيار هَرد استفادُ قرار هی گيرد را در  -هَرد تررسی قرار گرفت. ايٌک رٍش پيص تيٌی تاکس

جٌکيٌس ٍ ّوچٌيي تررسی  -فادُ از رٍش تاکساستراتژي هذل سازي تا استًرم افسار هيٌی تة تَضيح هی دّين. 

 تياى خَاّين کرد.را ًيس در هقاالت تعذي هٌاسة تَدى هذل ترازش ضذُ 

 

 جٌکيٌس در هيٌی تة -رٍش پيص تيٌی تاکس

 تِ دادُ ّا هی تاضذ. تراي تَليذ پيص تيٌی تر پايِ يک هذل ARIMA ايي رٍش اساسا ضاهل ترازش يک هذل

ARIMA پس از هطخع ضذى هذل ًْايی يعٌی تعيي هرتثِ تفاضلی کردى ٍ تعيي هرتثِ ّر يک از فرآيٌذّاي ،

AR ٍMA .... ٌِتر رٍي گسي ،Forecasts  در پٌجرُ اغلیARIMA  کليک کردُ ٍ در پٌجرُ تاز ضذُ تعذاد پيص

 تيٌی ّا ٍ ًقطِ ضرٍع آى را هطخع هی کٌين.

 را اًتخاب هی کٌين. ARIMA ٍ سپس گسيٌِ Time Seriesگسيٌِ  Statتراي ايي کار از هٌَي 
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 ARIMAپٌجرُ 

 

در ايي پٌجرُ تا تعييي ًَع ٍ هرتثِ ّر يک از هؤلفِ ّاي فرآيٌذ, هذل آزهايطی ضٌاسايی ضذُ را تِ دادُ ّا ترازش 

 هی دّين. 

هؤلفِ ّا ي Fit seasonal model چٌاًچِ هذل ضٌاسايی ضذُ از ًَع فػلی تاضذ، تا هارک دار کردى گسيٌِ 

تعييي هی کٌين ٍ هرتثِ Period فػلی هذل را هطخع هی کٌين. تِ ايي ترتية کِ طَل دٍرُ فػلی را در قسوت 

اتَرگرسيَ فػلی ٍ هياًگيي هتحرک فػلی ٍ ّوچٌيي درجِ تفاضالت فػلی را در رديف هرتَطِ در ستَى 

Seasonal .هی ًَيسين 

هرتثِ ّر يک از فرآيٌذّاي اتَرگرسيَ ٍ هياًگيي هتحرک  Nonseasonalچٌاًچِ هذل غير فػلی تاضذ در ستَى 

 ٍ ّوچٌيي درجِ تفاضلی کردى را هطخع هی کٌين.

را در هذل لحاظ هی کٌذ ٍ هذل را تا جولِ ثاتت ترازش هی دّذ. در  0هيٌی تة تطَر پيص فرؼ جولِ ثاتت 

ي ًتيجِ ترسين کِ ًيازي تِ حضَر جولِ ثاتت در هذل ًوی تاضذ، کافی غَرتی کِ تا تررسی هذل ترازش ضذُ تِ اي

را تردارين تا هذلی تذٍى جولِ ثاتت داضتِ   Include constant term in modelاست چک هارک عثارت 

 تاضين.

ي هذل هقادير اٍليِ را تراي ترآٍرد پاراهترّا ،چٌاًچِ الزم تاضذ Starting values for coefficientsدر قسوت 

تعييي هی کٌين. تِ ايي ترتية کِ هقادير اٍليِ هَرد ًظر را در يکی از ستًَْاي هيٌی تة رخيرُ کردُ ٍ سپس ًام 
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تکرار اًجام  51تا  ARIMAايي ستَى را در کادر هقاتل عثارت فَق ٍارد هی کٌين. الزم تِ رکر است کِ الگَريتن 

ب ّوگرا ًثاضذ، هی تَاى پاراهترّاي ترآٍرد ضذُ را رخيرُ کردُ ٍ هی دّذ تا هذل دادُ ضذُ را ترازش دّذ. اگر جَا

 از آًْا تِ عٌَاى هقادير اٍليِ تراي ترازش دٍم استفادُ کرد.

 worksheetجْت تعييي هقادير اٍليِ تراي تخويي پاراهترّا، تايذ ايي هقادير را تِ ترتية زير در يک از ستًَْاي 

ٍارد کٌين:

هقادير هياًگيي هتحرک فػلی ٍ هقذار ثاتت. -هقادير هياًگيي هتحرک -هقادير اتَ رگرسيَ فػلی -هقاديراتَرگرسيَ

 ًام ستًَی کِ ضاهل هقادير اٍليِ تراي ّر پاراهتر  Starting values for coefficients سپس در قسوت

 هی تاضذ را ٍارد هی کٌين. 

پایاى.

تَضيحات:

اثر هصطفی خرهی ٍ  "تجسیِ ٍ تحليل سریْای زهاًی تا ًرم افسار هيٌی تة "هطالة فَق تخطی از کتاب 

عالقِ هٌذاى تِ یادگيری تکٌيکْا ٍ رٍضْای تحليلی ٍ پيص تيٌی دکتر اتَالقاسن تسرگٌيا هی تاضذ .

الکترًٍيک ایي کتاب را تِ راحتی  ًرم افسار هيٌی تة هی تَاًٌذ ًسخِسریْای زهاًی ٍ آهَزش عولی تا 

 :گاُ ایٌترًتی ضرکت دادُ پردازی آهاری اطويٌاى ضرق تِ ًطاًیاز فرٍض

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

قالة حل هثالْای جسئيات کاهل در تا صفحِ هی تاضذ ٍ  هثحث سریْای زهاًی را  053ایي کتاب دارای 

فصَل ٍ فْرست  ،ٍاقعی ٍ هتٌَع در ًرم افسار هيٌی تة تَضيح هی دّذ. ترای آضٌایی تيطتر تا ایي کتاب

هطالة ٍ صفحات اٍل آًرا هی تَاًيذ تصَرت رایگاى از ليٌک زیر داًلَد ًوائيذ.) کافيست در کيثرد 

يذ ٍ پيغام ًوایص دادُ ضذُ را تائيذ ليک ًوائرا فطار دادُ ٍ رٍی ليٌک زیر ک ctrlسيستن خَد کليذ 

کٌيذ.(

تجسیِ ٍ تحليل سریْای زهاًی تا ًرم افسار هيٌی تة: فصَل کتاب ًام داًلَد فْرست هطالة ٍ 

http://spss-iran.ir/eshop.php
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
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تراي ّر گًَِ اعالم ًظر  تخػػی ضرکت دادُ پردازي آهاري اطويٌاى ضرق داًلَد ضذُ است.ايي هقالِ از ٍب سايت 

 در خػَظ هقالِ تِ ها ايويل تسًيذ.

 تراي سفارش ّر گًَِ خذهات تخػػی آهاري تا ها تواس تگيريذ:

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

 

http://www.spss-iran.ir/

