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آر  رم آف ر  ا ن  ي  ب  اي  ن 
SPSSآ ش 

SPSSمخفف(Statistical Package for Social Sciences)ازیکی.
آنزبارخصوصیاتسایروکارسادگیبهتوجهباکهاستآماریافزارهاینرمترینجامعوتواناترین

میشودمحسوبآماریافزارنرمپرکاربردترینامروزه

راخودنیازمورداطالعاتاولیه،هایدادهازبتواندپژوهشگرتامیکندکمکآماریآنالیزفرآیند
.دهدتعمیمرانتایجلزومصورتدروکنداستخراج

.اندشدهپردازشخامهایدادههماناطالعاتاست،اطالعاتاستمفیدومهمآنچه

مشکلوکنندهخستهبسیارآماریآنالیزمختلفروشهایازاستفادهباشد،بزرگهادادهحجماگر
انجامراآماریآنالیزهایانواعقادرندکهموجودندآماریمختلفافزارهاینرمانواعامروزهبود،خواهد

دهند



آر  رم آف ر  ت  هاي  ن  لي  اب  SPSSق 

تهيه خالصه هاي آماري مانند گراف ها، جداول ، آماره ها و... 

انواع توابع رياضي مانند قدر مطلق، تابع عالمت، لگاريتم، توابع مثلثاتي و...

تهيه انواع جداول مانند جداول فراواني، فراواني تجمعي، درصد فراواني و...

انواع توزيع هاي آماري شامل توزيع هاي گسسته و پيوسته

تهيه انواع طرح هاي آماري

انجام آناليز واريانس يکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آناليز کوواريانس

تکنيک هاي تجزيه و تحليل سري هاي زماني

ايجاد داده هاي تصادفي و پيوسته

محاسبه انواع آماره هاي توصيفي

انواع آزمون هاي مرتبط با مقايسه ميانگين بين دو يا چند جامعه مستقل و وابسته

قابليت مبادله اطالعات با نرم افزارهاي ديگر

پردازش انواع مختلف رگرسيون



 SPSSكارآيي 

سیونرگرهمبستگی،روش هایواریانس،تحلیلتی،آزمونمانندآماریروش هایکاربرنرم افزارایندر

عیتوضبررسیبهنهایتدروشودخطاهاکنترلبهموفقودادهانجامنرم افزاراینطریقازرا...و

.گرددمنتجروش هابهبودوعملکرد

SPSSنصب 

CD-ROMروینرم افزارنسخهتهیهیاوFTPپروتکلتحتاینترنتیفایل هایبهدسترسیطریقاز

.آنازیاجرایآیکونیکساختنومی شوددنبالسیستمدرخودکارطوربهکهنصبعملیاتانجامو



SPSSمعرفی نرم افزار 

. سهولت استفاده برای کاربران با کمترین اطالعات تخصصی-1
.سرعت زیاد در تجزیه و تحلیل داده ها-2
.دستیابی سریع به آنچه که برای یک تحلیل آماری الزم است-3
.توانایی تجزیه و تحلیل های آماری تقریبا در همه زمینه ها-4
.  officeهماهنگی و امکان ارتباط با سایر نرم افزارها بویژه مجموعه -5

7

SPSSمزیت های 



SPSSنصب و راه اندازی 

پروتکلتحتاینترنتیفایل هایبهدسترسیطریقازFTPنرم افزارنسخهتهیهیاو
دنبالسیستمدرخودکارطوربهکهنصبعملیاتانجاموCD-ROMروی

.آنازاجراییآیکونیکساختنومی شود
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SPSSشروع به کار 

نرم افزار با اجرایSPSS یک فعال شده وآن محیط
در این پنجره، نوع کاری که . ظاهر می شودکادر محاوره ای

 .سئوال می شودمیخواهد SPSSکاربر از

با نحوه کارکردن با نرم افزارداگر می خواهیSPSS  آشنا
 .درا انتخاب کنیRun The Tutorial، گزینه دشوی

داده های جدیدی را واردداگر بخواهیSPSS دکنی ،
.درا انتخاب نمائی Type In Dataگزینه

ازفایلهای بانک اطالعاتید اگر می خواهیSPSS

را  query Run an exitingگزینه،داستفاده کنی
.  دانتخاب نمائی

ایر نرم از فایلهای بانک اطالعاتی تهیه شده در سداگر بخواهی
 ,SAS, dBase, EXELافزارها مانند

FOXPRO, Minitab گزینهاستفاده کنید، ...و
Create query using new database 

wizard را عالمت دار کنید  .
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SPSSشروع به کار 

فایلهاییاشدهذخیرههایدادهمجموعهازدبخواهیاگر
Openگزینه،دکنیاستفادهSPSSیداده an

existing data sourceدکنیانتخابرا.
فایلهاینواعاسایربخواهیماگرSPSSمانند

Openگزینه،دکنیاستفادهومشاهدهراهاخروجی
another type fileدکنیانتخابرا.

گزینهاگرDon’t show this dialog in
the futureکنید،انتخابایمحاورهکادردررا

فرض،پیشصورتبهوSPSSمجدداجرایدر
.شدخواهدبازخالیدادهصفحهیک
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بر روي آيكون مربوط 
.دابل كليك كنيدSPSSبه نرم افزار 

SPSSنرم افزار اجراي



spssنگاهي كوتاه به 

:در كامپيوترهاي خودspssبراي شروع كردن 



كليك كرده TYPE IN DATAروي دومين گزينه 
.كليك ميكنيمOKسپس روي 



:باز مي شودdata editorدر نهايت پنجره 



NEWايجاد يك فايل جديد

OPEN باز كردن فايلهاي از
پيش ذخيره شده

SAVE ذخيره سازي فايل
جاري

SAVE AS.. ذخيره سازي با
نام يا فرمت جديد

PRINT براي چاپ فايل

EXITبراي خارج شدن از فايل



UNDO SET CELL VALUEجهت لغو آخرين عمل انجام شده

REDO جهت بازگشت به حالت قبل از فرمانUNDO

CUTانتقال بخشي از متن از محلي به محل ديگر

COPY  نسخه برداري از متن

PASTEچسباندن متن انتخاب شده در محل مورد نظر

CLEARحذف بخشي از متن

FINDبراي جستجو بخش مورد نظر

OPTIONS…براي برخي از تنظيمات



Status bar :فعال يا غيرفعال كردن نوار وضعيت
در پايين صفحه

Toolbars… نمايش كادر مربوط بهtoolbars

fonts...لمتنظيمات مربوط به نوع و اندازه ورنگ ق

Grid lineبا فعال كردن كردن اين گزينه سطر
وستون موجود فعال مي شود

Value labels اگر منوي سوالهاي چند گزينه اي
.فعال نشد اين گزينه را فعال مي كنيم



Go to case… رفتن بهcase  مورد نظر

Sort case  مرتب كردن و دسته بندي داده

ها

Split file..  تقسيم فايل اطالعات خود به

قسمتهاي مجزا جهت تحليل وآناليز

Select case.. براي انتخاب يك زير گروه از

CASE ها براي آناليز

Define  dates... براي ساخت متغيرهاي

time seriesزماني براي داده هاي 



كه با مراجعه به آنspssمنوي كمكي برنامه 
گام كار با ميتوان بسياري از مشكالتي كه هن

فع اين برنامه پيش مي آيد را مي توان ر
.ورجوع كرد



قواعد نام گذاري متغير ها

1- کاراکتر براي نام متغير اختصاص دهيد64مجاز هستيد تا.
2- ،و کلمات کليدي! ، "با حرف شروع شود، اما نبايد از فضاي خالي و کاراکترهاي نظير ؟

AND,NOT,EQ, BY.ALL استفاده شود .
 باشد$و _و . و #و@نام متغير مي تواند شامل حروف کوچک يا بزرگ، عدد يا يکي از کاراکتر هاي.
 (فقط در بين نام متغير ها استفاده کنيد$و _و . و #بايد از کاراکتر هاي : توجه).
-3از گذاشتن فاصله در نام متغير خود داري کنيد.
-4 در ابتداي نام يک متغير اجتناب کنيد$و #از گذاشتن کاراکتر هاي.
-5 شروع شود @نام متغير ميتواند با.
-6 يعني در انتهاي نام نقطه گذاشته نشود. تمام شود_يا . نام متغير نبايد با کاراکتر هاي.
-7نام متغير نميتواند تکراري باشد.
-8نام متغير نبايد يکي از کلمات کليدي مانند
 ،NOT, OR, TO, WITHALL, AND, BY, EQ, GE, GT, LE, LT, NE

spssبه عنوان عبارت محاسباتي از آنها استفاده مي کند، باشدکه



:انواع متغير

(Variable)ه برای ویژگی یا خاصیت یک فرد، شئ و یا موقعیت است ک: تعريف متغير
هایی قد، وزن، گروه خونی و جنس مثال. هر فرد مقادیر مختلفی بخود می گیرد

.متغبرها ماهیتاً دو گونه می باشند. از متغیرها هستند

.مانند قد، وزن يا سن. کمي که قابل اندازه گيري و درجه بندي مي باشندمتغیرهای -

ا استفاده از واحد کيفي که فقط قابليت تفکيک در رده هاي مختلف هستندو قابل بيان بمتغیرهای -
.مانند جنس، گروه خونی یا ملیت. نیستندخاصي 



: (data) داده
:انواع داده 

قد و وزنکمی -1
رتبه ای-2
جنس یا گروه خونیاسمی -3



را كليك ميكنيم و variable view(نمايش متغيرها)براي شروع به كار سر فصل 
:اطالعات مورد نظر را وارد مي كنيم



در اين قسمت نام سئوال يا

كه متغييرها را وارد مي كنيم

كاراكتر 8نمي توانند بيش از 

باشند 

سئوال يانوع در اين قسمت 

معرفي متغييرها را وارد نوع 

مي كنيم  

معرفي تعداد ارقام پس اعشار 

براي متغيرهاي عددي 

اين قسمت مخصوص معرفي گزينه 

هاي سئوالت چند گزينه اي است 



وقتی روی اين قسمت کليک می 

کنيم پنجره زير باز می شود 

که در آن نوع متغيرها را  

:مشخص می كنيم

مخصوص 

متغيرهاي عددي

مخصوص متغيرهاي از 

نوع تاريخ وساعت 

مخصوص متغيرهاي از نوع 

رشته اي ،اسمي وترتيبي  

كل فضاي منظور 

شده براي متغير  

فضاي مربوط به قسمت 

اعشار متغيرهاي عددي 



دابل كليك كرده 
داده را وارد كنيد

نوار ابزار
نوار منو



.يدسلول جديد را كليك كن .را بزنيدEnterجهت ثبت اطالعات كليد 



جهت مشاهده متغيرها و 
ا تنظيم خصوصيات آنه

يداين برگه را كليك كن



.يددابل كليك كرده، نام متغير را وارد كن

يرخصوصيات قابل تنظيم براي هر متغ



قوانين نامگذاري متغيرها

.  نام متغير بايد با يك حرف شروع شود●
.  نام متغير نمي تواند به نقطه ختم شود●
قرار .....( ^&%@$#!براي مثال ) در نام متغير نمي توانيد جاي خالي يا كاراكتر هاي ويژه ●

.  دهيد
. تكرار نام مجاز نمي باشد. نام هر متغير بايد خاص خودش باشد●
.نام متغير ها به بزرگي يا كوچكي حروف حساس نمي باشد●

كليك كرده، 
متغير جديد را 

.وارد كنيد



.نيدكليك كرده، نوع متغير جديد را وارد ك



:انواع داده اي
عددي
كاما
نقطه
نماد علمي
تاريخ
دالر
پول رايج
رشته



از اين قسمت براي سواالت
ود چند گزينه اي استفاده مي ش

ه به مثال براي سوال ميزان عالق
ادامه تحصيل که مي توان 

براي آسان جواب دادن به اين
ين قبيل سواالت گزينه تعي

نمود مانند کم ، متوسط، 
براي اينکار در قسمت .زياد

VALUEماره گزينه ودر ش
VALUE LABELقسمت 

م مقدار مورد نظر را مينويسي
کليک ADDوسپس روي

.ميکنيم  مانند مثال فوق

در اين : مرحله اول

قسمت كد مربوط به 

گزينهاي سئوال  وارد 

مي شود مثال مثل عدد 

2

در اين :مرحله دوم 

قسمت كد مربوط به 

گزينهاي سئوال  وارد 

مي شود مثل متوسط 

،خوب ، عالي  

در اين  :مرحله سوم  

قسمت كليك مي 

كنيم    

پس از :مرحله آخر 

معرفي كليه گزينه هاي 

يكسئوال در اين قسمت 

كليك كنيد  



كادر مربوط به DATA VIEWچنانچه در بخش  هنكت

سوالهاي چند گزينه اي فعال نشد به ترتيب زير عمل

را فعال ميكنيمVALUE LABELميكنيم و 
قدم اول

قدم دوم



اطالعاتقسمتايندر
خپاسسواالتبهمربوط

ثالمميگيردقرارنشدهداده
خيبرايپرسشنامهدراگر

نشدهدادهپاسخسواالت
قسمتايندرباشند

ميگيردقرارآنهااطالت



د وار( چيدمان)نحوه قرار گرفتن اطالعات

:شده را تعيين ميكند

LEFT(چپ چين)

RIGHT(راست چين)

CENTER(وسط چين)



SCALEیردگمیقراراستفادهموردزمانینسبیمقیاسیا
میمعرفینوعاینازمتغیرهائیکه.باشدعددینوعازمتغیرکه

آنهارویبررامحاسباتیوریاضیعملیاتکلیهتوانیممیشوند
...،وزنقد،سن،قبیلازاطالعاتیمانند.بدهیمانجام

ORDINALمیدهیمقراراستفادهموردزمانیترتیبیمقیاسیا
هاینهگزترتیبکهباشدوالزمبودهایگزینهچندسواالتکه

اردومونفسبه،اعتماد،اعتقاد،کیفیتعالقهمانندشودمراعات
توانینمشوندمیمعرفینوعاینازکهسئواالتیبرروی.مشابه

واقعاً شدهنظرگرفتهدرواعدادوکدهادادانجامریاضیعملیات
هستندعددظاهروبهاسماًبلکهنیستندعدد

NOMINAL1کهمیکنیماستفادهزمانیاسمیمقیاسیا-
هانهگزیترتیبرعایتولیبودهایگزینهچندنوعازسواالت

یافردنامنظیرسئواالتی-2...و،نژاد،تاهلدیننظیرنباشدمهم
وعناینازکهسئواالتیبرروی.آنهاومشابهتولد،آدرسمحل،محل

درواعدادوکدهادادانجامریاضیعملیاتتواننمینیزشوندمیمعرفی
دهستنعددظاهروبهاسماًبلکهنیستندعددواقعاًشدهنظرگرفته



:مي شويم DATA VIEWسپس وارد سربرگ 



data -editor  استفاده از

وارد کردن داده ها
انتخاب نام براي متغيرها
 مشخص نمودن يک متغيرstring( تعبير غير عددي

(ترکيبي از حروف واعداد
 مشخص نمودنvalue lables توضيحات)براي متغيرها

(بيشتر براي مقادير
Save کردن



در بخش  SPSSنمونه ای از اطالعات وارد شده در
VARIABLE VIEW 





يامتغيررويبراينک
کهنظرموردمتغيرهاي
برمحاسباتميخواهيد

درشودانجامآنهاروي
کردهکليکچبسمت

درموجودفلشرويوبر
ميکليکBOXوسط
راستسمتبهتاکنيم

دروسپس.شودمنتقل
رويبرکادرپايين

STATISTICSکليک
.ميکنيم

كليك

اگر اين قسمت تيك بخورد برروي كليه متغيرهاي منتقل شده به سمت راست جدول توزيع فراواني محاسبه مي شود



محاسبات آماري 

STATISTICS

واريانس 

دامنه تغييرات

انحراف معيار 

ميانگين 

ضريب تيزي  

ضريب كشيدگي

صدكها 

ميانگين

دهكها 
ميانه

نما يا مد

مجموع

انحراف معيار



در اين جا سئواالت سن 
وزبان مادري رااز سمت چپ

به راست منتقل  نموده
وسپس برروي گزينه 

CHART  كليك مي
مايان كنيم تا صفحه نمودارها ن

شده ونمودار مورد نظر را 
انتخاب نمائيم 

رسم نمودار در بخش      

frequencies

1

2



براي سواالتي كه از نوع
string ( چهار گزينه اي

ا هستند نمودار ميله اي  ي(
ه از دايره اي و براي سواالتي ك

هستند  numericنوع 
نمودار هيستوگرام را رسم 

ميكنيم وسپس روي 
continue وروي

ok كليك مي كنيم.

نمودار هستوگرام

نمودار دايره اي

نمودار ميله اي



قدم اول 

قدم دوم قدم سوم

:رگرسيون خطي 
هبا استفاده از رگرسيون خطي مي توانيم بررسي كنيم ك

تهآيا بين يك متغيري كه بعنوان متغيروابسته درنظرگرف

مي شود با يك يا چند متغيرديگري كه به عنوان متغير

مستقل در نظر گرفته مي شوند ارتباط وجود دارد يا نه

واگر ارتباط وجود دارد ميزان آن چقدر بوده واينكه اين

ارتباط مستقيم است يا معكوس

مراحلي كه براي  انجام رگرسيون خطي

:بايد طي كنيم  عبارتند از

تغير براي تعريف  رگرسيون بايد يك م
تغيرمستقل وابسته كــه تا ثير ميگذارد وچند م
م، مثال در كه تاثير مي پذيرد را تعيين كني
ين سن افراد كادر روبرو ميخواهيم ببينيم آيا ب

و قد ووزن آن ها ارتباطي وجود دارد ؟ پس
كليك okاز انتخاب موارد مورد نظر روي 

.ميكنيم



كل سئوالت يا متغيرهاي 

مورد مطالعه 

متغير وابسته يا متغيري

كه تاثير مي پذيرد 

متغيرهاي  مستقل  يا 

ــر متغيرهائيكه تاثيــــ

مي گذلرند 

با انتخاب اين گزينه

مي توانيم يكسري 

محاسبات پيشرفته 

آماري را براي   

متغيرهاي انتخاب  

شده  محاسبه نمائيم

با انتخاب اين گزينه مي 

توانيم انواع نمودارهاي 

مربوط به رگرسيون خطي 

را رسم نمائيم  

قدم چهارم

قدم پنجم

قدم ششم قدم هفتم

قدم آخر



رگرسيون خطي  Plot بخش

:قدم اول 

انتخاب براي محور 

y

انتخاب : قدم دوم 

براي محور  

x

قدم آخر

قدم سو م

قدم چهارم



نمونه اي از نمودار رگرسيون خطي 





دسته بندي و انتخاب داده ها

پاسخگويکهطورانگاهياغلبشمااطالعاتفايلهاي
شما.اندنشدهبنديودستهمرتبباشندشماخاصنيازهاي
استفاده(تبديل)transformationمختلفانواعازميتوانيد

:تبديلهااينازمثال.درآيندشماميلطبقهادادهتاکنيد
Sort data(بنديدسته):ميتوانيدشماcaseمقاديررابراساسها

.کنيدبنديدستهياچندمتغيريکدر
Select subsets of case(يکازبخشهاييانتخاب: (case

بکنيدcaseيکازبخشيبهمحدودخودراعملياتميتوانيدشما
اشيدبداشتهبخشچندرويبرهمزمانطوربهعملياتحتيويا



دسته بندي داده ها
رديفهاي)هاcaseبنديدسته

درتحليل(اطالعاتافقي
بخصوص،اغلبآناليزهاي

گاهيوحتياستمفيد
براي.باشدميضروري

لدرفايرديفهامجددترتيب
مقاديراساسبراطالعات

”stringمتغير“چنديايک
زيرترتيببه(بنديدسته)

:کنيمميعمل



يامرتبخواهيدميکهمتغيرهايي
تقسمازبايدشوندبنديدسته

فلشتوسطکادرچبسمت
قسمتبهکادروسطدرموجود
گراکنيدمنتقلکادرراستسمت
کردهانتخابSORTمتغيرچند

متسدرقسمتآنهاترتيبباشيد
متغيرهايبراي.استمهمراست

STRINGحروف
UPPERCASEمشابهحروفبر

lower caseمثالهستندمقدم
yesمقدار stringازقبلyesدر
يروسپس.داردقراربنديدسته
okکنيمميکليک.





(تقسيم دو يا چند قسمت)split-fileعمليات 
برايعملياتاين

اطالعاتفايلتقسيم
امجزقسمتهايبهخود

وآناليزتحليلجهت
بهکهرودبکارمي
ميعملزيرترتيب

:کنيم



Compareابتدا GrooupsياOrganize

outout by groupsسپسکنيد،انتخابرا
لفايآنهااساسبرخواهيدميکهمتغيرهايي

خابانتراشودتقسيممجزاهايقسمتبهشما
مجزا(numeric)رقميمتغيرهايميتوان.کنيد

يرهايمتغميتوان.کنيدانتخابراشودتقسيم
short،(numeric)رقمي stringويا

long stringايندربنديگروهجهترا
برايهجداگانآناليزيک.ببريدکاربهتقسيمها
رمتغياساسبرجديدزيرگروههااينازهريک
چنداگروميشودانجامشدهانتخاببنديگروه
رتيبتايدکردهانتخاببنديگروهبرايمتغير
okرويسپس.استمهمکادردردرآنها

.ميکنيمکليک



Split-file   ها براي عملياتcase دسته بندي

عملياتsplit-fileهربهتوجهبا
وهگرمتغيرهايبرايمتفاوتمقدار
زيرگروهشده،يکانتخاببندي
ديبندستهدرنتيجه.سازدميجديد

caseمتغيرهايمقاديراساسبرها
عملياتآغازازقبلبنديگروه

split –fileاگر.استمهمامري
اساسبراکنونهمفايلاطالعات

نهگزياندشدهچيدهخوبيترتيب
file is already sorted

.کنيدراانتخاب



split-file خاموش يا روشن كردن عمليات

عملياتکههربارSplit-

fileکنيد،اينمياجرارا
شروعهنگامتاگزينه
فعالspssبعديمجدد

آنکهمگرماند،ميوروشن
خاموشآنراشما
ميراokکليدسپس.کنيد
.زنيم





ها caseانتخاب زير گروهها در 
امل ميتوان آناليز خود را محدود به زير گروههاي خاصي وبراساس معياري که ش

هاي ترکيبي است بنمائيد وهمچنين  expressionو45متغيرها وعبارات 
ه معيارهايي ک.ها را بطور تصادفي انتخاب کنيد caseميتوان نمونه هايي از 

:يک زير گروه را تعيين مي کنند مي توانند شامل موارد زير باشند
دامنه و مقدار متغيرها 

دامنه تاريخ وزمان
(رديف)ها caseشماره 

گزاره هاي رياضي
گزاره هاي منطقي

توابع



ها براي آناليز CASEبراي انتخاب يك زير گروه از 





CASE هاي انتخاب نشده

هاي انتخاب نشده CASEشما ميتوانيد يكي از جايگزينهاي زير را براي رفع ورجوع كردن
:،بكار ببريد

FILTERED

DELETED



FILTERED:caseبدين . ي مانندهاي لنتخاب نشده  در آناليز دخالتي ندارند اما فايل باقي م
”  مجددا( filteringبا خاموش كردن )ترتيب شما مي توانيد از فايلهاي انتخاب نشده 

گزاره هاي ها را بطور تصادفي انتخاب كرده باشيد ويا بر اساسcaseاستفاده كنيد اگر شما 
(  0)هاي انتخاب شده و مقدار caseبراي ( 1)با مقدارfilterشرطي ،يك متغير به نام

.هاي  انتخاب نشده ساخته خواهد شد caseبراي 

DELETED : در اين حالتCASE  هاي انتخاب نشده از فايل اصلي حذفDELETE 

زمان محاسبه را spssها در فايل باز شده توسط caseمي شوند بدين ترتيب با كاهش تعداد 
شده فقط به يك طريق قابل دسترسي مجدد deleteهاي  Case. كاهش مي دهيد

. آن را باز كردن است“ كردن تغييرات ومجددا saveهستند، وآن بستن كامل فايل بدون 
.شده كامال حذف خواهند شد deleteرا انتخاب كنيد  فايل هاي   saveولي اگر 



ها بر مبنا ي گزاره ها يا عبارات شرطي  CASEانتخاب 
CONDITIONAL  EXPRESSIONS



CONDITION   
EXPRESSIONم مي توانند نا

ه قرار متغيرهاي موجود را مورد استفاد
دهند وهمين طور 

CONSTANTS ،

ARITHMATIC ،
LOGICAL ،

RELATIONAL  ،
FUNCTIONموجود را.



انتخاب يك نمونه بطور تصادفي



approximately:ا اين گزينه نمونه تصادفي ي
ط شانسي را در حدود درصد تعيين شده توس

.ها تعيين ميکند caseشما را از 

Exactly : تعدادcase ن هايي که توسط ما تعيي
هايي که از  caseهمچنين بايد تعداد –شده 
ره شما.تهيه ميشود راتعيين کرد sampleآنها

ها در  caseدوم درکادر روبروبايد از مجموع 
فايل اطالعاتي شما کوچکتر و يا مساوي آن

ها در فايل شما  caseباشد اگر بيشتر از مجموع 
هاي کمتري  caseشامل  sampleباشد آنگاه 

.نسبت به شماره درخواست شده خواهد بود



(time range)ها caseانتخاب دامنه زماني يا محدوده براي 

يا)دامنهانتخاببرا
caseبراي(محدوده

وتاريخبراساسها
تعدادياوزمان

نمونهويامشاهدات
روبروکادرازبرداري
هشددادهنمايشگزينه

.ميکنيمانتخابرا



ن که با متغير زماني مشخص معي( داده هاي ثبت شده در فواصل زماني بخصوصTIME SERIES (براي داده هاي 
..شده اند ،شما مي توانيد يک محدوده يا دامنه زماني بر اساس متغير زماني تعيين  شده انتخاب کنيد

First case   يا اولينcase ست اولين زمان را که براي دامنه مي خواهيد وارد کنيد اگر متغير زماني تعيين نشده ا
يا همان مشاهده اي که براي شروع دامنه ميخواهيد وارد کنيد  اگر در اين قسمت مقداري وارد  caseمي توانيد شماره
تا انتهاي محدوده اي که شما تعيين کرده ايد انتخاب خواهند  time seriesها از از ابتداي  caseنکنيد انگاه تمام 

.شد

Last case  :ي توانيد در اين قسمت زمان يا تاريخ خاتمه دامنه را  وارد کنيد واگر متغير زماني تعيين نشده است  م
ها از شروعي که  caseدر دامنه وارد کنيد اگر دراين قسمت مقداري وارد نکنيد تمام  caseشماره آخرين مشاهده 

.انتخاب خواهند شد time seriesشما تعيين کرده ايد تا به انتهاي 




