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 گزینش موردها 

یا  دستَر گشیٌص ّا در تحلیل است.ّا، اًتخاب هَردّای خاظ ٍ استفادُ اس آىدُجایگشیي دیگز تزای دستَر تقسین دا

ّا تِ چٌذ قسوت تقسین تا ایي تفاٍت کِ در ایي دستَر، دادُ ؛کٌذّا عول هیهَردّا هطاتِ دستَر تقسین دادُ اًتخاب

ضَد. ّای هٌتخة اجزا هیر هَرد دادُّا تٌْا دّا گشیٌص ٍ اًتخاب ضذُ ٍ تحلیلضًَذ تلکِ هَردّای خاصی اس دادًُوی

دّذ تا گشیٌص هَردّا تِ ها اهکاى هی دستَرهٌذ تاضین. ّای داًطجَیاى هزد یا تزک عالقِهثال هوکي است فقط تِ پاسخ

ضاى تزک است ّای هزتَط تِ ایي دستِ اس داًطجَیاى را هَرد تزرسی قزار دّین. تا گشیٌص هَاردی کِ قَهیتدادُ فقط

ّا( تِ ّا )یا قَهیتّای هزتَط تِ داًطجَیاى تزک اًجام خَاّذ ضذ ٍ سایز دادُّای تعذی فقط تز رٍی دادُحلیلتوام ت

 ضًَذ.طَر هَقّت کٌار گذاضتِ هی

  

ّا را تِ طَر هَقّت اس خَاّین فقط ًوزات داًطجَیاى تزک را هَرد تحلیل قزار دّین ٍ داًطجَیاى سایز قَهیتهی

 ٌار تگذارین. ّایواى کتحلیل

 :اجـ ـرا

 کٌین:هسیز سیز را دًثال هی

Data ---> Select cases 

 

 

 

 

 

 

 

 …Ifکٌین ٍ سپس تز رٍی گشیٌِ را فعال هی If condition is satisfiedگشیٌِ 

 کٌین تا ٍارد پٌجزُ گشیٌص هَردّای هَردًظز ضَین.کلیک هی

ـالـمثـ  
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ضَد ٍ فقط ّای داًطجَیاى تزک اًجام هیّا اًجام دّین صزفا تز رٍی دادُتعذ اس ایي کار ّز تحلیلی کِ تز رٍی دادُ

 ضَد.اى دادُ هیّای هزتَط تِ داًطجَیاى تا قَهیت تزک در خزٍجی تزًاهِ ًطتحلیل

 این:ّا اضارُ کزدُکِ در اداهِ تِ تزخی اس ایي رٍش خاظ ٍجَد داردهختلفی تزای اًتخاب هَردّای ّاییا رٍش ّاحالت

  گذارین.هیّا را اًتخاب کٌین، کذ قَهیت هذًظز را تعذ اس عالهت هساٍی اگز تخَاّین فقط یکی اس قَهیت روش اول:

. در حالت اٍل تٌْا داًطجَیاى تزک را اًتخاب کزدین ٍ در حالت دٍم تٌْا Ghomiat =3یا    Ghomiat =1هاًٌذ: 

 ضًَذ.داًطجَیاى کزد اًتخاب هی

ٍ  (2ٍ داًطجَیاى فارس تا کذ  1ا کذ داًطجَیاى تزک ت )را اًتخاب کٌین 3چٌاًچِ تخَاّین کذّای کوتز اس  روش دوم:

 تز استفادُ کٌین.اس عالین تشرگتز یا کَچک ذتایّا را اس تحلیل کٌار تگذارین، سایز قَهیت

 ضًَذ.( اًتخاب هی2ٍ  1است )یعٌی کذ  3ّا کوتز اس ّایی کِ کذ آى. در ایي حالت قَهیتGhomiat < 3هاًٌذ: 

اجزای  ّایاًتخاب کٌین. یکی اس رٍش ار 3ٍ داًطجَیاى کزد تا کذ  1داًطجَیاى تزک تا کذ  هی خَاّین روش سوم:

 3ٍ تِ داًطجَیاى فارس کذ  2ّا را هجذدا کذگذاری کٌین ٍ تِ داًطجَیاى کزد کذ یي است کِ قَهیتا ایي دستَر

 تذّین ٍ هاًٌذ هثال قثل عول کٌین.

ضًَذ ٍ هَرد تحلیل ّا اًتخاب هیّا یا دادُّای تعذی فقط ّواى گزٍُّا را کِ اًتخاب کٌین، در تحلیلکذام اس حالتّز

 ضًَذ.ّا تِ طَر هَقّت اس تحلیل کٌار گذاضتِ هیدادُسایز  ٍ گیزًذقزار هی

رٍی داًطجَیاى تزک اًجام تذّین. هتغیز قَهیت را اس کادر سوت چپ ّا را فقط خَاّین تحلیلهی
کٌین ٍ ( را اًتخاب هی=کٌین ٍ اس کادر دستَرات ٍ هحاسثات ریاضی، گشیٌِ هساٍی )ٍارد کادر هی
 1است، در ًتیجِ تعذ اس هساٍی عذد  1کٌین. کذ داًطجَیاى تزک تزاتز تا را ٍارد هی 1سپس گشیٌِ 

تزًاهِ داًطجَیاى تزک را اًتخاب کٌذ ٍ  فقط تز رٍی ایي داًطجَیاى تحلیل ّای گذارین تا را هی
 تعذی را اًجام دّذ. 
 را اًتخاب هی کٌین. OKٍ سپس  Continueدر اًتْا رٍی گشیٌِ 


