מדריך לשימוש בתוכנת  spssדרך התוכנות השיתופיות של אוניברסיטת תל אביב:
כניסה ,פתיחת קבצים ושמירתם
כניסה לתוכנה:
יש להיכנס ל  mytauעם שם משתמש וססמא אוניברסיטאיים ולבחור בתוכנות ציבוריות

בחלון שמתקבל ,יש לבחור את תוכנת ( spssיש בדרך כלל שתי גרסאות ,אפשר להתחבר לכל
אחת מהן).

לאחר הבחירה בתוכנה המבוקשת ,ייפתח חלון בו מבוקש לשמור את הקובץ (בסיומת  – )rdpיש
לשמור אותו ,או שהמחשב ישמור אוטומטית את הקובץ .לאחר השמירה ,יש לפתוח את הקובץ:

ייפתח חלון שבו יש להזין שם משתמש וססמא .ייתכן ולפני שייפתח חלון הזנת שם המשתמש
והססמא ,תידרשו לאשר את החיבור:

בחלון שייפתח ,יש להזין שם משתמש וססמא אוניברסיטאיים.
שימו לב!! לפני שם המשתמש האוניברסיטאי ,יש לרשום .tau\ :שימו לב ללוכסן ,הוא לוכסן משמאל
לימין (\ ) ולא לוכסן 'רגיל' (מימין לשמאל) שבשימוש בכתיבה בעברית .לרוב הלוכסן נמצא במקלדות
מצד שמאל למטה .בדוגמא :שם המשתמש הוא  ,efratreולכן יש לרשום בשם המשתמש
 . tau\efratreהססמא שמזינים היא הססמא האוניברסיטאית .לאחר מכן לחצו על .OK

כשהתוכנה תיפתח ,הישארו עם חלון התוכנה הראשי:

במידה והתוכנה לא נפתחת ,נסו לחזור לחלון התוכנות השיתופיות ,ולפתוח את תוכנת ה  spssהשניה
שנמצאת בו (לדוגמא  :אם הנסיון היה לפתוח את תוכנת  ,spss-25נסו לפתוח את תוכנת  ;spss-24א.
ההבדלים בין הגרסאות זניחים; ב .לעיתים לאחר שאחת התוכנות נפתחת ,בפעם הבאה שתנסו
להתחבר ,גם הגרסא השניה תיפתח).

פתיחת קובץ
לפתיחת קובץdata :

open

file

לכל מחשב יש שם .בחלון שייפתח ,בחרו ב ( This PCזה יוביל לכוננים במחשב שלכם) .יש לבחור
את הקובץ שנמצא באחד הכוננים במחשב שלכם (כלומר ,כשתשמרו קובץ  spssשנשלח אליכם,
דאגו לשמור אותו במחשב שלכם באחד הכוננים ,לדוגמא :כונן  Cאו  – Dאו באחת התיקיות
שבתוך כוננים אלו) .יש להגיע לתיקייה בכונן במחשב שלכם שבה נשמר הקובץ שאותו יש
לפתוח .בדוגמא – הכונן שנבחר הוא כונן  Dבמחשב שנקרא .EFRATRE

בתיקייה בה שמרתם/ן את הקובץ ,יש ללחוץ על הקובץ ,ואז עם ( Openבדוגמא :קבצי נתונים
של  SPSSשנמצאים בכונן :)C

שימו לב:
א .שם הקובץ חייב להיות באנגלית.
ב .קבצי  spssהם קבצים עם סיומות( sav :קבצי נתונים)( spo ,קבצי ממצאים/פלטים)sps ,
(קבצי סינטקס)
ג .יי תכן ובחלק מהמחשבים התוכנה לא תפתח קבצים שנשמרו בענן ( .)Drive, Dropboxאם
הקובץ לא נפתח – נסו לשמור אותו כקובץ שאינו קשור לקבצי הענן ,באחד מהכוננים
במחשב שלכם/ן (לדוגמא :בכוננים  Dאו  ,Cאו באחת התיקיות בכוננים אלו) ,ואז לפתוח
אותו.

שמירת קובץ
לשמירת קובץ:

save as

file

שמירת קובץ היא בדיוק כמו פתיחת קובץ .יש לסמן בתיבה הראשית  ,This PCולבחור את הכונן
והתיקייה בה תרצו לשמור (אותם צעדים כמו ב'פתיחת קובץ').
שימו לב:
א .שם הקובץ הנבחר חייב להיות באנגלית (כדי שתוכלו לפתוח אותו בפעם הבאה כשתשתמשו
בתוכנה השיתופית)
ב .אל תשמרו את הקובץ ביותר ממקום אחד במחשב (לשמור רק בתיקייה אחת).

למשתמשיMAC:
כדי להיכנס לתוכנות הציבוריות יש להוריד את תוכנת הMRD Microsoft remote desktop.
מצ"ב קישור למדריך התקנה ראשוני  +הסבר כיצד לגשת לתוכנות הציבוריות דרךmac.
https://www.tau.ac.il/cc/helpdesk/macintosh/Microsoft%20remote%20desktop%2010c%20
for%20mac.pdf
(בנוסף ,ההסברים נמצאים נגישים לכולם באתר  tau.ac.il/cc/helpdesk -תחת "מקינטוש")

תמיכה:
 .1תמיכה בכניסה לתוכנות הציבוריות והורדה ראשונית של  SPSSלמחשב ,ניתן לפנות למוקד

התמיכה בטלפון  ,03-6408888בין השעות .8:30-18:30
בנוסף ,אפשר לפנות גם בוואטסאפ למספר .055-2408888
.2

תמיכה בכל נושא אחר ב  SPSSובתוכנות הציבוריות בכלל ,בכללן שמירה של קבצים ,פתיחת
קבצים וכל נושא אחר במערכת עצמה ,אפשר לפתוח קריאה באתר  - helpdesk.tau.ac.il -הזדהות
עם שם משתמש וסיסמא אוניברסיטאיים  -ולהפנות את הקריאה לאפרת רפאל (אחראית לתוכנות
הציבוריות באגף המחשוב).
דרך נוספת  -לשלוח מייל דרך כתובת מייל אוניברסיטאית בלבד לכתובתhelpdesk@tau.ac.il :
ולהפנות את התכתובת לאפרת רפאל.

