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مقذمٍ:
ًشم افضاس  S-PLUSیکی اص ایي ًشم افضاسّای تسیاس قَی آهاسی است کِ ػالٍُ تش اهکاًات دٍ ًشم افضاس Minitab

ٍ  ،SPSSقاتلیت تشًاهِ ًَیسی سا تِ تَاًایی ّایص اضافِ کشدُ است .ساختاس ایي ًشم افضاس تِ گًَِ ای است کِ تا
ًشمافضاسّای  Officeتثادل اطالػاتی خَتی اًدام هیدّذّ .وچٌیي صتاى تشًاهِ ًَیسی آى تِ گًَِ ای است کِ
تَاتغ ٍ تشًاهِ ّای پیطشفتِ سا هی تَاًذ تا حدن کوی اص دستَسات تِ هشحلِ اًدام تشساًذ ،تذٍى ایٌکِ هحقق تِ
صتاى تشًاهِ ًَیسی دیگشی احتیاج داضتِ تاضذ .ایي ًشم افضاس قاتلیت ّای تسیاسی دس صهیٌِ هذل ّای قذیوی،
تکٌیک ّای هذسى ٍ ًظشیِ ّای ًَیي آهاس اص قثیل ًاپاساهتشی ،سگشسیَى داسد .
عمذٌ تزیه مشایا ي قابلیت َای وزم افشار  S Plusعبارت است اس :
.1

داضتي سلسلِ سٍش ّای کاهل تشای تحلیل سشی ّای صهاًی

 .2اسائِ چٌذیي سٍش خْت تشسسی دادُ ّای گوطذُ ٍ ّوچٌیي اسائِ سٍش ّای قَی آهاسی خْت هؼتثش ٍ
قاتل اطویٌاى تش ساختي تش آٍسدّا
.3

قاتلیت ًوایص ٍ آًالیض هدوَػِ تضسگی اص دادُ ّا

.4

داضتي هحیط گشافیکی قَی ٍ ّوچٌیي هذلْای طئَگشافیکی تا تَاًایی سسن تشخی ًقطِ ّای GIS

 .5سسن ًوَداسّای کٌتشل ٍصفی ٍ هتغیش  ،سسن ًوَداسّای دٍتؼذی ٍ سِتؼذی دس اًَاع هختلف تالغ تش تیص
اص ًَ 111ع ًوَداس
 .6اًدام آهاسُّای تَصیفی  ،اًدام اًَاع تستّای ًاپاساهتشی ،اًدام آًالیض ٍاسیاًس یکطشفِ ٍ چٌذطشفِ،
اًدام سگشسیَى خطی ٍ غیشخطی
.7

اهکاى تشًاهًَِیسی دس هحیط ًشمافضاس

.8

داضتي پٌدشُ  Helpکاهل ٍ دقیق

ًشم افضاس ّ S-PLUSوچَى تسیاسی اص ًشم افضاسّا دس هحیط ٍیٌذٍص داسای اخضای هطخصی است کِ اص خولِ ی
آًْا ًَاس ػٌَاىًَ ،اس هًٌََ ،اس اتضاس استاًذاسد ،هحیط کاسی ٍ ًَاس ٍضؼیت است .دس تصَیش پاییي ایي اخضا هطخص
ضذُ است.
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وًار عىًان
وًار مىً

وًار ابشار استاوذارد

محیط کاری

وًار يضعیت

یکی اص هضیت ّای ایي ًشم افضاس تِ دیگش ًشم افضاس ّای آهاسی اتضاس  Helpاست .تا کلیک تش سٍی ػالهت
دس ًَاس اتضاس استاًذاسد ٍ کلیک تش سٍی ّش یک اص دکوِ ّا ٍ پٌدشُ ّای فؼال پٌدشُ ای تاص هی ضَد کِ هطالة
هشتثط تا آى سا ًوایص هی دّذّ .وچٌیي هی تَاى تا صدى دکوِ ی showاص دیگش هٌَّای هَخَد دس help

استفادُ کشد.
ٍ اص فْشست کاهل آى استفادُ
کشد.
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يريد دادٌ در وزم افشار:
.I

فزاخًاوی دادٌ َای پیش فزض

تِ صَست پیص فشض دادُ ّایی دس ًشم افضاس  S-PLUSقشاس گشفتِ ضذُ است کِ تا ًصة ًشم افضاس دس سیستن
هی تَاًیذ اص آى دادُ ّا استفادُ ًواییذ .تشای دستشسی تِ ایي دادُ ّا دس ًَاس اتضاس استاًذاس دکوِ ی object

 explorerسا صدُ تا پٌدشُ ای هطاتِ پٌدشُ پاییي ًوایص دادُ ضَد( .

)

دس قسوت  Search Pathصیش هٌَی  dataسا تاص کٌیذ .دس ایٌدا تواهی دادُ ّایی کِ تِ صَست پیص فشض دس
ًشم افضاس ٍخَد داسد ًوایص دادُ هی ضَد .تِ صَست ًوًَِ ها دس ایٌدا دادُ ّای  bladderسا اًتخاب هی کٌین.
دادُ ی هوووَسد ًظوووش داسای  8هتغیوووش ٍ 352
هطاّذُ دس ّوش هتغیوش اسوت .توا دتول کلیوک
کشدى توش سٍی ّوش دادُ (دس ایٌدوا )bladder
تواهی هطاّذات دس پٌدشُ ای خذیوذ ًووایص
دادُ هی ضَد.

تا دتل کلیک تش سٍی ّش یک اص هتغیشّا (تشای هثال دس
ایٌدووا هتغیووش )sizeخووذٍلی اص کویٌووِ ،چوواس
هیاًووِ(چاس

دٍم) ،هیوواًگیي ،چوواس

خالصٍ مشاَذات Size

اٍل،

سووَم ٍ تیطوویٌِ

ًوایص دادُ هی ضَد.
تا فشاخَاًی دادُ ّای خذیذ ًَاس اتضاسی تا ػٌَاى  Data setدس پاییي ًَاس اتضاس استاًذاسد ظاّش هی ضَد کِ اتضاسی
گشافیکی ٍ ٍیشایطی تشای ًوایص دادُ ّای فشاخَاًی ضذُ است.
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دس ایي ًَاس اهکاى تٌظین تشاص سلَل ،دقت اػطاسی هطاّذات ،حزف ٍ یا اضافِ کشدى یک سطش ٍ یا ستَى ،هشتة
کشدى دادُ ّا تِ صَست صؼَدی ٍ یا ًضٍلی ،تٌظین پٌْای ستَى ّا ٍخَد داسد.
.II

يريد دادٌ َای جذیذ

تشای ٍسٍد دادُ دس ایي ًشم افضاس تایذ دس ًَاس اتضاس استاًذاسد تش سٍی دکوِ ی  new data setکلیک کٌیذ(.
) تا کلیک تش سٍی ایي دکوِ پٌدشُ ای ّوچَى فضای اکسل تاص هی ضَد کِ هی تَاًیوذ دادُ ّوا سا دس آى تایو
ًواییذ.کاستش هی تَاًذ تا استفادُ اص دکوِ ّای خْت تیي سلَل ّا خاتِ خا ضَدٍ .یشایص ّش هقذاس ًیض تا کلیوک
تش سٍی آى سلَل هیسش هی ضَد .دس صَست خالی هاًذى ّش سلَل اص دادُ ًشم افضاس ػثاست  NAسا تای هی کٌوذ
کِ تِ هؼٌای دادُ ی گن ضذُ است .تا دتل کلیک تش سٍی ًام ّش هتؼیش هی تَاى ًام سا تغییش داد.
مکان وام گذاری دادٌ

مکان يريد دادٌ

تا کلیک تش سٍی اٍلیي خاًِ اص تاال ٍ سوت چ پٌدشُ ای تاص هی ضَد کِ دس آى هی تَاى ًام هدوَػِ دادًُ،وَع
پیص فشض دادُ ّاًَ ،ع سایض سًگ تَپشًگی کح تَدى فًَت سا تٌظین کشد.
وام مجمًعٍ دادٌ

وًع پیش
فزض دادٌ

تشای رخیشُ کشدى دادُ ّا کافی است اص دکوِ ی saveدس ًَاس اتضاس استاًذاسد استفادُ ًواییذ.
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تشای رخیشُ ی دادُ ّا دس قالة دیگش هی تَاًذ هسیش صیش سا طی ًواییذ.
…File > Export Data > To File

پٌدشُ ی سٍتشٍ تاص هی ضَد.

دس قسوت  Files of Typeقالة هَسد ًظش
خَد سا اًتخاب هی کٌیذ .دس ایٌدا ها فشهت

مشخص کزدن وام ي مکان پزيوذٌ

 savکِ فشهت ًشم افضاس  SPSSاست اًتخاب
کشدُ این .تا کلیک تش دکوِ  Browseهکاى

مشخص کزدن قالب پزيوذٌ

ٍ ًام پشًٍذُ سا هطخص هی کٌین.

.III

فزاخًاوی دادٌ َا اس قالب َای متفايت

تشای فشاخَاًی دادُ ّای اص قالة ّای هتفاٍت هسیش
صیش سا طی ًواییذ.
…File > Import Data > From File
دس قسوت  File Nameآدسس پشًٍذُ ٍ دس File

 Formatقالة هَسد ًظش کِ دادُ ّا دس آى رخیشُ
ضذُ است سا اًتخاب هی کٌین ٍ .دس قسوت Data

 setپشًٍذُ ای کِ هی خَاّین دادُ دس آى تاص ضَد
سا اًتخاب هی کٌین.
دس طَل ایي هشاحل هوکي است خطاّایی ظاّش
ضَد کِ هؼوَال هشتثط تا دادُ ّای گن ضذُ است
کِ تایذ تِ صَست دستی دادُ سا ٍاسد ًوایین ٍ
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هشتثط تا هقادیش ًیستٌذ .خطاّا هؼوَال دس پٌدشُ ی پیغام ّا ٍ دس کٌاس ًَاس ٍضؼیت ًوایص دادُ هی ضَد.

هٌثغ:
http://scipost.wikipg.com
هَسسِ فشٌّگی دیدیتال تْگاهاى www.behkaman.ir
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