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ПРЕДГОВОР 
 
Създаването на учебното помагало за работа с данни в SPSS беше провокира-

но от курс със същото наименование, воден със служители от Министерството на 
земеделието и продоволствията. Освен този конкретен подтик, в неговата основа 
стоят и два курса на фирма „Инфогард“ (изключителен представител на SPSS за 
България) – SPSS Basic и SPSS Tables. 

Структурата на помагалото е следната: смислово то е разделено на един голям 
раздел – „Работа с данни“ и няколко отделни теми. Към големия раздел спадат 
първите пет глави. Те включват логическата последователност „въвеждане-
обработване-записване“ на данните. В шеста глава е показано обобщеното (таб-
лично) представяне на данните. Макар това да не е точно „работа с данни“ (и в 
този смисъл да не отговаря точно на заглавието на учебното помагало), то не е и 
анализ. Така че, може да се каже, че в учебното помагало е представена цялата 
предварителна работа, която предшества анализа. Допълнително в седма глава е 
показано как се работи със скриптове, които са още един допълнителен инстру-
мент, подпомагащ изследователя. Накрая, в осма глава, е показана работата с 
Help-а на SPSS, с чиято помощ всеки желаещ може да си проведе кратък курс на 
самообучение за работа с SPSS. 

Технологичното описание на работата с SPSS е достатъчно подробно. Описани 
са менютата, прозорците и необходимите настройки за прилагането на всяка опера-
ция. В този смисъл основната ценност на учебното помагало е във възможността 
описаната работа да се извършва стъпка по стъпка, следвайки алгоритмите. 

Друго предимство на учебното помагало е фактът, че тази материя се разглежда 
за първи път на български език. Всички останали източници за SPSS на български 
език се концентрират основно върху методите за анализ, а предварителните обра-
ботки на данните, доколкото изобщо съществуват, имат единствено подчинено по-
ложение. 

Всичко това прави учебното помагало полезно не само за студентите, изучава-
щи SPSS, но и за изследователите, които го използват в ежедневната си практика. 

В изложението са използвани файловете Demo.xls, Demo.mdb, Demo.txt и 
Demo.sav, които се разпространяват с SPSS, както и специално създадени файлове 
с данни. 
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Първа глава 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕ В SPSS 
 
Информацията в SPSS е организирана в табличен вид в два отделни екрана. 

Първият екран е наречен Data View: 
 

 
 

В екрана Data View се въвеждат данните за конкретните единици. Единиците 
са разположени по редове, а изследваните признаци – по колони. 

Забележка: Английският термин за признак е variable (и затова в горния край 
на всяка колона е написано var), което на български се превежда като „променли-
ва“. Обаче в учебното помагало ще бъде използван терминът „признак“, който се 
е наложил в българската статистическа теория и практика. 

Преди да се въведат данните е нужно признаците да бъдат описани. Това става 
в екрана Variable View: 
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Описанието на признаците става в няколко полета: 
Name – в това поле се записва ключово име на признака. То може да съдържа 

букви, цифри, точка и ниско тире. Не са допустими други знаци, както и празни 
интервали. 

Забележка: В по-старите версии (преди 13.0) имаше допълнително ограниче-
ние за броя на символите – той не биваше да надхвърля 8. 

Type – в това поле се избира типът на данните, които ще се въвеждат. След 
маркирането на полето Type в дясната му част се появява малък бутон с многото-
чие в него: 

 

 
 
Това означава, че към това поле има прикачен прозорец. Натиска се  и се 

появява самият прозорец: 
 

 
 
Избира се типът на данните. 
Най-често използваният тип е Numeric, който е и типът по подразбиране в 

SPSS. Тип Numeric означава, че като стойности на съответния признак могат да се 
въвеждат само числа. Това обикновено не е проблем, защото значенията на коли-
чествените признаци винаги са числа, а най-често значенията на качествените 
признаци се шифрират и се въвежда съответният шифър. Ако обаче е нужно освен 
числа да се въвеждат и други символи, се избира тип String. Друг често използван 
тип е типът Date. Другите типове се използват значително по-рядко. 

Като се избере съответният тип, дясната част от прозореца се променя. 
При тип Numeric в дясната част на прозореца има две полета, Width и Decimal 

Places, в които се въвеждат съответно максимално възможният брой на цифрите и 
броят на цифрите след десетичната запетая. 

При тип String в дясната част на прозореца има само едно поле Characters, в 
което се въвежда броят на символите: 
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При тип Date в дясната част на прозореца има поле с възможност за избор на 
различни формати на датата: 

 

 
 
След като се избере типът, се натиска ОК. 
Width – в това поле се избира максимално възможният брой на цифрите (ако 

типът е Numeric) или на символите (ако типът е String). Изборът може стане по 
два начина: 

– след маркиране на полето Width директно се изписва желаният брой цифри 
(символи); 

– след маркиране на полето Width желаният брой цифри (символи) се увелича-
ва (респ. намалява) с единица чрез натискане на стрелката нагоре (респ. надолу) в 
дясната част на полето: 

 

 
 
Decimals – в това поле се избира броят на цифрите след десетичната запетая. 

Изборът отново може да стане по два начина, аналогични на отнасящите се за по-
лето Width: 

 

 
 
Забележка: Това поле е активно само ако типът е Numeric. 
Label – в това поле се записва пълното наименование на признака. Тук няма 

никакви ограничения относно използваните символи и празните интервали. 
Values – в това поле се описват значенията на качествените признаци. След 

маркирането на полето Values в дясната му част се появява : 
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Натиска се  и се появява следният прозорец: 
 

 
 
В полето Value с число се записва шифърът на конкретно значение на качест-

вения признак, а в полето Value Label с думи се записва самото значение. След 
това се натиска бутонът Add. Процедурата се повтаря, докато се опишат всички 
значения на качествения признак, след което се натиска OK. 

Missing – в това поле се дефинират т.нар. User-defined-missing. Това са число-
ви стойности, които се въвеждат, но въпреки това се интерпретират като липсва-
щи, за разлика от System-missing, които са липсващи стойности, които изобщо не 
се въвеждат. След маркирането на полето Missing в дясната му част се появява : 

 

 
 
Натиска се  и се появява следният прозорец: 
 

 
 
Този прозорец дава възможност липсващите стойности да се дефинират като 

списък от отделни числа (максимум три) или като интервал плюс едно число из-
вън интервала. 

Columns – в това поле се избира ширината на съответната колона в екрана Da-
ta View. Това поле не определя големината на въвежданите числа (или текстове), а 
само показва каква част от тях ще се виждат на екрана. Възможно е както големи 
числа (текстове) да се разполагат в тесни колони, така и малки числа (текстове) да 
се разполагат в широки колони. 

Изборът отново може да стане по два начина, аналогични на отнасящите се за 
полето Width: 
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Align – в това поле се избира начинът на подравняване на символите в екрана 
Data View. След маркирането на полето Align в дясната му част се появява малък 
бутон със стрелка надолу: 

 

 
 
Натиска се  и се появява падащо меню: 
 

 
 
От падащото меню се избира Left за ляво подравняване, Right за дясно подрав-

няване или Center за центриране. 
Забележка: По подразбиране за тип Numeric подравняването е дясно, а за тип 

String – ляво. 
Measure – в това поле се дефинира видът на признака, т.е. скалата на измерва-

не. След маркирането на полето Measure в дясната му част се появява : 
 

 
 
Натиска се  и се появява падащо меню: 
 

 
 
От падащото меню се избира Scale за количествени признаци (интервална 

скала), Ordinal за качествени подредими признаци (ординална скала) или Nominal 
за качествени неподредими признаци (номинална скала). 

Забележка: Повечето методи за анализ в SPSS не се влияят от дефинирането 
на вида на признаците, а за тези които се влияят, е предвидена възможност видът 
на признаците да се дефинира директно в самия прозорец на анализа. Затова 
обикновено се оставя опцията, която е по подразбиране (Scale – за тип Numeric 
или Nominal за тип String). 
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Втора глава 
ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ 
 
След като са описани признаците, данните за единиците могат да се въвеждат 

директно в SPSS в екрана Data View1 или да се използват данни, които вече са въ-
ведени в друг софтуер. 

В тази глава ще бъдат разгледани три типа софтуер, данните от които могат да 
се въвеждат директно в SPSS: 

– програмни продукти от тип „Електронна таблица“ – основен (най-
популярен) представител на тази група е Microsoft Excel, но SPSS дава възмож-
ност да се въвеждат данни и от други електронни таблици; 

– програмни продукти от тип „Бази данни“ – основен представител на тази 
група е Microsoft Access, но SPSS дава възможност да се въвеждат данни и от дру-
ги бази данни; 

– програмни продукти от тип „Текстов редактор“. 
В последната тема е показано как се обединяват файлове с данни. 

 
1 Въвеждането на данни директно в SPSS няма да бъда разглеждано в това учебно помагало. То е 
описано подробно в Гоев (1996: 9-40). 
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Първа тема Използване на данни от Excel формат 
 
Данни от Excel се въвеждат в SPSS по начина, по който се отваря файл с дан-

ни. От менюто се избира последователно: 
File 

Open 
Data… 

 

 
 
Появява се следният прозорец: 
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В полето Files of type се избира Excel (*.xls): 
Забележка: Друг програмен продукт от тип „Електронна таблица“ е Lotus 

(*.w*). 
За илюстрация на въвеждането на данни от Excel ще бъде използван файлът 

Demo.xls, който се намира в папката с демонстрационни файлове на SPSS. 
След като се маркира файлът, се натиска бутонът Open. Появява се следният 

прозорец: 
 

 
 
По подразбиране опцията Read variable names from the first row of data е 

избрана, което означава, че първият ред на Excel файла съдържа имената на приз-
наците и те автоматично ще се въведат в SPSS като Name. Ако първият ред на Ex-
cel файла не съдържа имената на признаците, тази позиция не трябва да се избира. 

Тъй като в Excel файла може да има повече от един екран (Sheet), в полето 
Worksheet се избира кой точно екран от Excel файла да се прехвърли в SPSS, след 
което се натиска OK. 

В новополучения SPSS файл полетата Label и Values в Variable View остават 
празни. Това е така, защото самият Excel файл не поддържа такава информация. 

Забележка: Excel е универсалният посредник при прехвърляне на данни от 
един статистически софтуер в друг. Причината за това е, че различните статисти-
чески софтуери са конкурентни и не си поддържат взаимно форматите на данните. 
Но при това прехвърляне информацията за имената на признаците и техните зна-
чения изчезва. 

 
Алтернатива на алгоритъма, описан в тази тема, е прехвърлянето на данни от 

Excel към SPSS с командите Copy и Paste. По този начин могат да се прехвърлят 
не само цели файлове, но и части от тях. 
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Втора тема Използване на данни от Database формат 
 
Начинът на въвеждане на данни от Database формат е един и същ, независимо 

от конкретния софтуер. В това учебно помагало като пример ще бъде разгледан 
Microsoft Access. 

От менюто се избира последователно: 
File 

Open Database 
New Query… 

 

 
 
Появява се следният прозорец: 
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В полето From which dara source(s) would you like to retrieve data се избира MS 
Access Database. 

Забележка: Друг програмен продукт от тип „Бази данни“ е dBASE. 
Ако в полето From which dara source(s) would you like to retrieve data няма ни-

то един софтуер, се натиска бутонът Add Data Source и се добавя. 
След избора на конкретния Database софтуер бутонът Next става активен и се 

натиска. Появява се следният прозорец: 
 

 
 
Натиска се бутонът Browse. Появява се следният прозорец: 
 

 
 
В полето Files of type се избира Access (*.mdb). 
За илюстрация на въвеждането на данни от Access ще бъде използван файлът 

Demo.mdb, който се намира в папката с демонстрационни файлове на SPSS. 
След като се маркира файлът, последователно се натискат бутоните Open и 

ОК. Появява се следният прозорец: 
 



2.2. Използване на данни от Database формат 
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Тъй като в Database файла може да има повече от една таблица, нужните таб-

лици (или отделни колони от тях) се прехвърлят в полето Retrieve Fields In This 
Order. След това се натиска бутонът Next. 

Появява се следният прозорец: 
 

 
 
В този прозорец се задават ограничения върху данните, които ще се прехвър-

лят в SPSS. Това става чрез логически функции и чрез логически изрази. Логичес-
ките функции AND и OR се намират в полето Connector. Логическите изрази се 
изписват в полетата Expression 1, Relation и Expression 2. Това става по следния 
начин: 



Въвеждане на данни 
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1) От падащото меню в полето Expression 1 се избира конкретна колона от 
таблицата: 

 

 
 
2) От падащото меню в полето Relation се избира конкретно сравнение: 
 

 
 
3) От падащото меню в полето Expression 2 се избира конкретна колона от 

таблицата. 
Забележка: В полетата Expression 1 и Expression 2 могат директно да се за-

писват и числа, напр. demo: AGE < 35. 
Натиска се бутонът Next. 



2.2. Използване на данни от Database формат 
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Появява се следният прозорец: 
 

 
 
С помощта на този прозорец признаци, които са въведени като String, могат да 

бъдат прешифрирани като Numeric. Това става ако се избере Recode to Numeric. 
След това се натиска бутонът Next. 

Появява се следният прозорец: 
 

 
 

В него автоматично се появява SQL командата, която компютърът ще изпълни. 
Натиска се бутонът Finish. 
В новополучения SPSS файл полетата Label и Values във Variable View остават 

празни. Това е така, защото самият Database файл не поддържа такава информация. 
 
Алтернатива на алгоритъма, описан в тази тема, е прехвърлянето на данни от 

Database към SPSS, което може да стане и с командите Copy и Paste. По този на-
чин могат да се прехвърлят не само цели файлове, но и части от тях. 
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Трета тема Използване на данни от текстов формат 
 
За разлика от електронните таблици и базите данни, които са създадени за 

съхраняване и обработка на данни, текстовият формат има друго предназначение. 
Но ако „текстът“ е организиран по подходящ начин, може да се използва и за съх-
ранение на данни. Организацията на данните в текстов формат може да стане по 
два начина – в колони с разделител между тях или в колони с фиксирана ширина 
без разделител между тях. 

 
3.1. Текстов формат с разделител 
При този начин на съхраняване на данни в текстов формат данните се подреж-

дат в колони, като между отделните колони се поставя някакъв разделител. Като 
разделител може да се използва празен интервал, табулация, запетая, точка и запе-
тая и т.н. При създаването на файловете трябва да се спазват следните правила: 

1. Разделителят между колоните трябва да се различава от десетичния разде-
лител. 

2. Между отделните колони се поставя само един разделител. В противен слу-
чай софтуера разпознава липсваща стойност между двата последователни разде-
лителя. 

Забележка: Този текстов формат на английски се среща като Comma separated 
values или като Tab delimited values и е стандартен изход на някои от софтуерите 
за web-базирано анкетиране. 

 
Въвеждането на данни от текстов формат с разделител в SPSS става, като от 

менюто се избира последователно: 
File 

Read Text Data… 
 

 
 
За илюстрация на въвеждането на данни от текстов формат с разделител тряб-

ва да се отвори файлът Demo.txt, който се намира в папката с демонстрационни 
файлове на SPSS. 
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Появява се следният прозорец: 
 

 
 
Единственият избор тук е дали да се използва предварително дефиниран фор-

мат на данните, или да се дефинира в момента. Обикновено се избира втората 
възможност, като в правоъгълника Does your text file match a predefined format се 
избира No. 

Натиска се бутонът Next. 
Появява се следният прозорец: 
 

 
 



Въвеждане на данни 
 

 24

В правоъгълника How are your variables arranged се избира Delimited. По този 
начин се указва, че текстовият формат е с разделител. 

В правоъгълника Are variable names included at the top of your file се избира 
Yes, ако първият ред от текстовия файл съдържа имената на признаците и No – в 
обратния случай. 

След това се натиска бутонът Next. 
Появява се следният прозорец: 
 

 
 
В полето The first case of data begins on which line number се посочва от кой ред 

на текстовия файл започват данните. 
В правоъгълника How are your cases represented се указва дали данните за вся-

ка отделна единица са въведени на отделен ред (Each line represents a case) или 
повече от една единица е въвеждана на ред (A specific number of variables 
represents a case). Във втория случай се записва по колко признака са въвеждани 
за всяка единица. 

В правоъгълника How many cases do you want to import се избира кои единици 
да се прехвърлят в SPSS: 

All of the cases – прехвърлят се всички единици; 
The first ……. cases – посочва се броят на единиците от началото на тексто-
вия файл; 

A random percentage of the cases (approximate): … % – посочва се приблизи-
телен процент на случайна извадка от единици. 

След това се натиска бутонът Next. 
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Появява се следният прозорец: 
 

 
 
В правоъгълника Which delimiters appear between variables се указва видът на 

разделителя. Възможностите са следните: 
Tab – табулация; 
Space – празен интервал; 
Comma – запетая; 
Semicolon – точка и запетая; 
Other – друг разделител, дефиниран от потребителя. 

В правоъгълника What is the text qualifier се указва ограничителят на текстови-
те признаци. Възможностите са следните: 

None – без ограничител; 
Single quote – апостроф; 
Double quote – кавички; 
Other – друг ограничител, дефиниран от потребителя. 

След това се натиска бутонът Next. 
Появява се следният прозорец: 
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В полетата Variable name и Data format могат да се сменят съответно името и 
типа на данните на признака, който е маркиран в правоъгълника Data preview. 

След това се натиска бутонът Next. 
Появява се следният прозорец: 
 

 
 
В правоъгълника Would you like to save this file format for future use се указва 

дали създаденият формат на данните да бъде запазен, или не. 
В правоъгълника Would you like to paste the syntax се указва дали синтаксисът 

на командите1 да бъде запазен, или не. 
След това се натиска бутонът Finish. 
В новополучения SPSS файл полетата Label и Values във Variable View остават 

празни. Това е така, защото самият текстов файл не поддържа такава информация. 
 
Прехвърлянето на данни от текстов файл към SPSS не може да стане с коман-

дите Copy и Paste. 
 
3.2. Текстов формат без разделител 
При този начин на съхраняване на данни в текстов формат данните се под-

реждат в колони с фиксирана ширина без никакъв разделител между тях. Всяка 
колона е с фиксирана ширина, но ширината на различните колони може да е раз-
лична. 

Ако при някоя единица значението на признака е по-късо от фиксираната ши-
рина, то се допълва с водещи нули (тип Numeric) или с празни интервали (тип 
String, но е възможно и данни от тип Numeric да се допълнят с празни интервали). 

Забележка: Този текстов формат е реплика на познатите от близкото минало 
перфокарти. 

 

                                                           
1 Работата със скриптове е описана в седма глава. 
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Въвеждането на данни от текстов формат без разделител в SPSS става като от 
менюто се избира последователно: 

File 
Read Text Data… 

 

 
 
За илюстрация на въвеждането на данни от текстов формат без разделител ще 

бъде използван файлът Demo1.txt, който е специално създаден от автора на базата 
на файла Demo.txt, като за целта са изтрити разделителите между колоните и по-
късите стойности са допълнени с водещи нули. 

Появява се следният прозорец: 
 

 
 
Единственият избор тук е дали да се използва предварително дефиниран фор-

мат на данните, или да се дефинира в момента. Обикновено се избира втората 
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възможност, като в правоъгълника Does your text file match a predefined format се 
избира No. 

Натиска се бутонът Next. 
Появява се следният прозорец: 
 

 
 
В правоъгълника How are your variables arranged се избира Fixed width. По то-

зи начин се указва, че текстовият формат е без разделител и данните са разполо-
жени в колони с фиксирана ширина. 

В правоъгълника Are variable names included at the top of your file се избира 
Yes, ако първият ред от текстовия файл съдържа имената на признаците и No – в 
обратния случай. 

След това се натиска бутонът Next. 
Появява се следният прозорец: 
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В полето The first case of data begins on which line number се посочва от кой ред 
на текстовия файл започват данните. 

В полето How many lines represent a case се указва дали данните за всяка от-
делна единица са въведени на отделен ред, или са въведени на повече от един ред. 
Във втория случай се записва на колко реда е въвеждана всяка единица. 

В правоъгълника How many cases do you want to import се избира кои единици 
да се прехвърлят в SPSS: 

All of the cases – прехвърлят се всички единици; 
The first ……. cases – посочва се броят на единиците от началото на тексто-
вия файл; 

A percentage of the cases: … % – посочва се приблизителен процент на слу-
чайна извадка от единици. 

След това се натиска бутонът Next. 
Появява се следният прозорец: 
 

 
 
В правоъгълника Data preview се поставят разделители между признаците. Това 

става, като се кликне еднократно с мишката между две съседни колони, които са 
съответно последна колона за предходния признак и първа колона за следващия. 

Ако разделителят е поставен неправилно, той може да се премахне или да се 
премести. Премахването става, като се кликне еднократно с мишката върху стрел-
ката в сивото поле над данните. Преместването става чрез влачене. 

След като се поставят всички разделители се натиска бутонът Next. 
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Появява се следният прозорец: 
 

 
 
В полетата Variable name и Data format могат да се сменят съответно името и 

типа на данните на признака, който е маркиран в правоъгълника Data preview. 
След това се натиска бутонът Next. 
Появява се следният прозорец: 
 

 
 
В правоъгълника Would you like to save this file format for future use се указва 

дали създаденият формат на данните да бъде запазен, или не. 
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В правоъгълника Would you like to paste the syntax се указва дали синтаксисът 
на командите2 да бъде запазен, или не. 

След това се натиска бутонът Finish. 
В новополучения SPSS файл полетата Label и Values във Variable View остават 

празни. Това е така, защото самият текстов файл не поддържа такава информация. 
 
Прехвърлянето на данни от текстов файл към SPSS не може да стане с коман-

дите Copy и Paste. 

 
2 Вж. бел. 1 на с. 26. 
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Четвърта тема Обединяване на файлове с данни 
 
Обединяването на файлове с данни може да стане по два начина – като се до-

бавят нови единици или като се добавят нови признаци. Обикновено първият на-
чин на обединяване са налага, когато първичните данни от едно изследване са 
разделени на части и се въвеждат на различни компютри. Вторият начин на обе-
диняване обикновено се използва, когато са правени повече изследвания на една и 
съща съвкупност, които трябва да се анализират като едно цяло. 

 
4.1. Добавяне на нови единици (cases) 
Работата в SPSS преминава в следната последователност: 
Отваря се основният файл, към който ще се добавят новите единици. 
От менюто се избира: 
Data 

Merge Files 
Add Cases… 

 

 
 
Отваря се файлът, в който се намират единиците, които ще бъдат добавяни. 
Появява се следният прозорец: 
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Когато се добавят нови единици, изходното допускане е, че файловете съдър-
жат едни и същи признаци с едни и същи ключови имена. Но това може и да не е 
така. 

Признаците, които имат еднакви ключови имена в двата файла, автоматично 
се изписват в полето Variables in New Working Data File. Те по подразбиране ще 
бъдат включени в обединения файл. 

Признаците, които имат различни ключови имена в двата файла, автоматично 
се изписват в полето Unpaired Variables. Те няма да бъдат включени по подразби-
ране в обединения файл. Признаците от основния файл с данни са отбелязани със 
звезда (*), а признаците от допълнителния файл с данни са отбелязани с плюс (+). 

Признаци от полето Unpaired Variables могат да се включат в обединения 
файл по два начина: 

– като самостоятелни признаци – за целта те се маркират и се прехвърлят в 
полето Variables in New Working Data File. За тези признаци клетките, съответст-
ващи на другия файл, ще останат празни. 

– като двойки признаци от двата файла – за целта признаците се маркират из-
бирателно като се натисне и се задържи клавиш Ctrl на клавиатурата. След това се 
натиска бутонът Pair. 

След като всички признаци, които трябва да влязат в обединения файл, са 
прехвърлени в полето Variables in New Working Data File, се натиска бутонът ОК. 

 
Добавянето на нови единици може да стане и с командите Copy и Paste, като 

трябва да има точно съответствие между признаците в двата файла. 
 
4.2. Добавяне на нови признаци (variables) 
Работата в SPSS преминава в следната последователност: 
Файловете, които ще се обединяват, се подреждат по значенията на един или 

няколко признака, които са общи за тях1. 
Отваря се основният файл, към който ще се добавят новите признаци. 
От менюто се избира: 
Data 

Merge Files 
Add Variables… 

 

 
 

                                                           
1 Подреждането на единиците по значенията на един или няколко признака е описано в първа тема 
на четвърта глава. 
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Отваря се файлът, в който се намират признаците, които ще бъдат добавяни. 
Появява се следният прозорец: 
 

 
 
Признаците, които имат различни ключови имена в двата файла, автоматично 

се изписват в полето New Working Data File. Те ще бъдат включени в обединения 
файл. 

Признаците, които имат еднакви ключови имена в двата файла, автоматично 
се изписват в полето Exclude Variables. Допускането е, че данните в тях са еднакви 
в двата файла и затова няма смисъл да бъдат дублирани. В обединения файл ще 
бъдат включени само признаците от основния файл. Признаците от основния файл 
с данни са отбелязани със звезда (*), а признаците от допълнителния файл с данни 
са отбелязани с плюс (+). 

Ако признаците имат еднакви ключови имена в двата файла, но данните в тях 
се различават, трябва предварително в единия файл ключовото име да бъде про-
менено, за да бъдат включени и двата признака в обединения файл. 

Когато се добавят нови признаци, изходното допускане е, че файловете съ-
държат едни и същи единици. Но това може и да не е така. Най-често разлики се 
получават, когато в някои от файловете има липсващи единици. 

Ако файловете съдържат едни и същи единици, след определянето на призна-
ците, които ще влязат в обединения файл, се натиска ОК. 

Ако файловете съдържат различни единици, трябва да се използват един или 
няколко ключови признака, чрез които единиците да се идентифицират еднознач-
но и по този начин да се определят еднаквите единици в двата файла. За целта се 
избира позицията Match cases on key variables in sorted files. Възможностите за из-
бор са три: 

Both files provide cases – обединеният файл включва всички единици, като 
еднаквите единици в двата файла имат стойности на всички признаци, а 
различаващите се единици имат стойности само на признаците от съответ-
ния файл. 

Втората и третата опция се отнасят до един особен начин на организиране на 
информацията, характерен повече за системите за управление на бази дан-
ни, отколкото за SPSS. Става въпрос за ситуация, при която единият файл 
съдържа признаци, характеризиращи единици, но тези единици могат да 
бъдат обединени в групи, и във файла има признак, който показва групо-
вата принадлежност на единиците. Другият файл съдържа признаци, ха-
рактеризиращи групите. Задачата е на всяка единица от единия файл да се 
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припишат характеристиките на групата от другия файл. В зависимост от 
това, кой файл е първи и кой е втори, се използва едната от двете опции: 

External file is keyed table – основният файл съдържа информация за еди-
ниците, а допълнителният файл съдържа информация за групите. 

Working Data File is keyed table – основният файл съдържа информация за 
групите, а допълнителният файл съдържа информация за единиците. 

И при двете опции за ключов признак се използва признакът, показващ 
груповата принадлежност. 

Ключовите признаци, които ще се използват за идентифициране на единици-
те, се прехвърлят в полето Key Variables. Ключовите признаци, които ще се изпол-
зват за идентифициране на единиците, трябва да имат едни и същи ключови имена 
в двата файла и файловете трябва да бъдат подредени предварително по значения-
та на ключовите признаци. 

След като са избрани ключовите признаци и начинът на обединяване на фай-
ловете, се натиска ОК. 

 
Добавянето на нови признаци може да стане и с командите Copy и Paste, като 

предварително трябва новите признаци да се дефинират в екрана Variable View. С 
Copy и Paste се прехвърлят само значенията на новите признаци в екрана Data 
View. 
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Трета глава 
СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ПРИЗНАЦИ 
 
След като са въведени данните, може да започне анализът. Понякога изходни-

те данни не са съвсем удобни за анализиране, което налага те да бъдат обработени 
допълнително преди анализа. При това е добре изходните данни да не се губят. 
Затова е препоръчително в резултат на предварителните обработки да се създават 
нови признаци, а не да се трансформират съществуващите. 

Обработването на съществуващи признаци включва прешифриране, преиз-
числяване и групиране в интервали. 
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Първа тема Създаване на нови признаци чрез прешифриране 
 
Прешифрирането се прилага най-често в следните ситуации: 

– когато се окрупняват значенията на признака – това означава, че няколко 
значения на признака се събират в по-обща категория; 

– когато се преподреждат значенията на признака; 
– когато липсващи стойности трябва да се шифрират; 
– когато определени стойности трябва да се възприемат като липсващи. 

 
Работата в SPSS преминава в следната последователност: 
От менюто се избира: 
Transform 

Recode 
Into Different Variables… 

 

 
 
Забележка: В менюто има и възможност да се избере и Into Same Variables, 

но тогава трансформираните стойности ще заместят старите и изходните данни 
ще бъдат унищожени. 

Появява се следният прозорец: 
 

 
 
Изходният признак се прехвърля в полето Numeric Variable -> Output Variable. 

Полетата Name и Label в правоъгълника Output Variable стават активни. 
В полето Name се въвежда ключовото име на новия признак, а в полето Label 

се въвежда пълното наименование на признака по начина, описан в първа глава. 
След това последователно се натискат бутоните Change и Old and New Values. 
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Появява се следният прозорец: 
 

 
 
Този прозорец е разделен на две половини. 
В лявата половина се въвеждат старите стойности. Възможностите са следните: 

Value – въвежда се конкретна числова стойност; 
System-missing – липсващи стойности, които не са въвеждани; 
System- or user-missing – липсващи стойности, които или не са въвеждани, 
или са въвеждани, но в полето Missing на екрана Variable View са указани 
като липсващи; 

Range …… through …… – интервал „от–до“; 
Range Lowest through …… – интервал „до“; 
Range through highest …… – интервал „от“; 
All other values – всички останали стойности. 

В дясната половина се въвеждат новите стойности. Възможностите са следните: 
Value – въвежда се конкретна числова стойност; 
System-missing – липсващи стойности, които ще останат като празни клетки 
във файла с данните; 

Copy old value(s) – запазване на старата стойност. 
След като се избере стара стойност и нова стойност се натиска бутонът Add и 

правилото за трансформация се появява в полето Old --> New. Тази операция се 
повтаря, докато се опишат всички двойки „стара стойност – нова стойност“. След 
това последователно се натискат бутоните Continue и OK. 

В SPSS, ако за някои от старите стойности не се зададе правило за трансфор-
мация, те не запазват автоматично стойността си в новия признак. Затова, след 
като се опишат всички стари стойности, за които има нови стойности, за остана-
лите стари стойности в лявата половина на прозореца се избира All other values, а 
в дясната – Copy old value(s). 

SPSS дава възможност няколко признака да се прешифрират едновременно, 
ако правилото за трансформация е едно и също. Ако правилото за трансформация 
е различно, се препоръчва преди всяко ново прешифриране да се натиска бутонът 
Reset. 

Новосъздаденият признак се появява като последен във файла с данните, но 
може да се премести с влачене. Влаченето може да се направи както в екрана Data 
View, така и в екрана Variable View. 

В екрана Variable View полетата Name и Label вече са дефинирани. Другите 
полета обаче трябва да се дефинират. При това част от тях са приели стойности по 
подразбиране, които могат да се оставят такива, каквито са, но могат и да се про-
менят. За друга част обаче няма стойности по подразбиране и те трябва или да се 
дефинират, или да се оставят празни. 
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Втора тема Създаване на нови признаци чрез преизчисляване 
 
Чрез преизчисляване са получават нови признаци, чиито значения са функция 

от значенията на съществуващи признаци. 
Работата в SPSS преминава в следната последователност: 
От менюто се избира: 
Transform 

Compute… 
 

 
 
Появява се следният прозорец: 
 

 
 
В полето Target Variable се изписва ключовото име на новия признак. 
В полето Numeric Expression се изписва математическият израз, чрез който ще 

се извърши преизчисляването. Това може да се направи по няколко начина: 
– чрез математическите операции събиране, изваждане, умножение, деление, 
степенуване и чрез промяна на приоритета на операциите чрез скоби; 

– чрез вградените функции. 
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Има важна разлика между двата начина на преизчисляване. Ако се използват 
вградените функции и някой от признаците, включени в преизчисляването, има 
липсваща стойност, като резултат се получава число, изчислено от значенията на 
останалите признаци. Ако се използват математическите операции и някой от 
признаците, включени в преизчисляването, има липсваща стойност, като резултат 
се получава липсваща стойност. 

След като се напише математическият израз се натиска ОК. 
Новосъздаденият признак се появява като последен във файла с данните, но 

може да се премести с влачене. Влаченето може да се направи както в екрана Data 
View, така и в екрана Variable View. 

В екрана Variable View полето Name вече е дефинирано. Другите полета обаче 
трябва да се дефинират. При това част от тях са приели стойности по подразбира-
не, които могат да се оставят такива, каквито са, но могат и да се променят. За 
друга част обаче няма стойности по подразбиране и те трябва или да се дефини-
рат, или да се оставят празни. 
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Трета тема Създаване на нови признаци чрез групиране в интервали 
 
Групирането в интервали се използва за получаването на нови признаци от 

количествени изходни признаци. 
Групирането в интервали може да се направи по начина, описан в предходната 

тема, като интервалите „от–до“, интервалите „до“ и интервалите „от“ се използват 
като стари стойности. В тази тема ще бъде показан друг начин да се направи това. 

Работата в SPSS преминава в следната последователност: 
От менюто се избира: 
Transform 

Visual Bander… 
 

 
 
Появява се следният прозорец: 
 

 
 
Всички количествени признаци, които ще се трансформират, се прехвърлят в 

полето Variables to Band. Натиска се Continue. 
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Появява се следният прозорец: 
 

 
В полето Scanned Variable List се маркира конкретният количествен признак, 

който ще се трансформира. Това действие автоматично прехвърля маркирания 
признак в полето Current Variable/Name. Полето Banded Variable/Name става ак-
тивно и там се изписва ключовото име на новия признак. В полето Banded 
Variable/Label се появява предложение по подразбиране за пълното наименование 
на новия признак, което може да се остави същото, но може и да се промени. 

След това се натиска бутонът Make Cutpoints… 
Появява се следният прозорец: 
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n
1

Този прозорец служи за определянето на долната и горната граница на всеки 
интервал. Това може да стане по три начина: 

1) чрез определяне на първия разделител, броя на разделителите и броя на 
интервалите (Equal Width Intervals). Достатъчно е да се изберат две от трите стой-
ности; SPSS автоматично изчислява третата. 

Първият разделител е границата между първия и втория интервал, а не дол-
ната граница на първия интервал. По подразбиране първият интервал се оставя 
отворен отдолу. Също така по подразбиране последният интервал се оставя отво-
рен отгоре. 

2) чрез разделяне на съвкупността на интервали, които съдържат равен брой 
(равен процент) единици (Equal Percentiles Based on Scanned Cases). Достатъчно е 
да се избере едната от двете стойности; SPSS автоматично изчислява другата. 

Тук трябва да се има предвид, че за разделянето на съвкупността на  на 
брой интервала се използват  разделителя. −n

3) чрез избиране на „начало“, съвпадащо със средната аритметична, и при-
бавяне и изваждане на кратен брой стандартни отклонения в двете посоки (Cut-
points at Mean and Selected Standard Deviations Based on Scanned Cases). 

След като се дефинират границите на интервалите, се натиска Apply. 
Избраните граници се появяват като вертикални линии на графиката. Те могат 

да бъдат променяни чрез влачене. 
В правоъгълника Upper Endpoints се указва дали граничната стойност между 

два интервала да бъде включена в долния (Included(<=)) или в горния 
(Excluded(<)) интервал. 

След това се натиска бутонът Make Labels. Това действие създава описания 
на значенията на новосъздадения признак. 

Натиска се OK. 
Новосъздаденият признак се появява като последен във файла с данните, но 

може да се премести с влачене. Влаченето може да се направи както в екрана Data 
View, така и в екрана Variable View. 

В екрана Variable View полетата Name, Label и Values вече са дефинирани. 
Другите полета обаче трябва да се дефинират. При това част от тях са приели 
стойности по подразбиране, които могат да се оставят такива, каквито са, но могат 
и да се променят. За друга част обаче няма стойности по подразбиране и те трябва 
или да се дефинират, или да се оставят празни. 
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Четвърта глава 
РАБОТА С ДАННИТЕ 
 
В предходната глава бяха разгледани начини за обработка на изходните дан-

ни, които водят до създаване на нови признаци. В тази глава ще бъдат разгледани 
начини за обработка, които не водят до създаване на нови признаци, а само орга-
низират по подходящ начин съществуващите данни. 

Тези обработки включват подреждане (сортиране), филтриране (селектиране) 
и претегляне. 
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Първа тема Подреждане (сортиране) 
 
Единиците в съвкупността могат да се подреждат и преподреждат многократ-

но по значенията на един или няколко признака както във възходящ, така и в низ-
ходящ ред. 

Работата в SPSS преминава в следната последователност: 
От менюто се избира: 
Data 
 Sort Cases… 
 

 
 
Появява се следният прозорец: 
 

 
 
Признакът, по който ще се подрежда съвкупността, се прехвърля в полето Sort 

by и в правоъгълника Sort Order се избира дали подреждането да бъде във възхо-
дящ (Ascending), или в низходящ (Descending) ред. 

След това може да се избере втори признак, по който да се подреди съвкуп-
ността, и редът, в който да стане това. След това може да се избере и трети приз-
нак и т.н. 

При това съвкупността ще бъде подредена първо по първия избран признак. 
След това всички единици, които имат еднакви стойности по първия признак, ще 
бъдат подредени по втория признак. След това всички единици, които имат ед-
накви стойности по първия и по втория признак, ще бъдат подредени по третия 
признак и т.н. 
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Втора тема Филтриране (селектиране) 
 
Анализите в SPSS могат да се прилагат върху цялата съвкупност, но понякога 

се налага да се формира конкретна подсъвкупност и анализът да бъдат направен 
само за нея. Формирането на подсъвкупности се нарича филтриране (селектиране). 

Работата в SPSS преминава в следната последователност: 
От менюто се избира: 
Data 
 Select Cases… 
 

 
 
Появява се следният прозорец: 
 

 
 
В правоъгълника Select се избира начинът на формиране на подсъвкупността. 

Това може да стане по няколко начина: 
All cases – да не се формира подсъвкупност; 
If condition is satisfied – да се формира подсъвкупност от единици, които от-
говарят на определено условие; 

Random sample of cases – да се формира подсъвкупност, която е случайна из-
вадка от единиците на цялата съвкупност; 

Based on time or case range – да се формира подсъвкупност, която включва 
единици в определен диапазон „от–до“. За задаването на диапазона могат 
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да се използват поредните номера на единиците или дати (ако са дефини-
рани такива1). 

Use filter variable – да се формира подсъвкупност, като се използва предва-
рително дефинирана филтърна променлива. 

Последователно ще бъде описана всяка една от тези възможности: 
1) Възможността All cases се избира, когато преди това е направено някакво 

филтриране, получената подсъвкупност е анализирана и трябва следващите ана-
лизи да се правят отново за цялата съвкупност. 

2) Ако е избрана възможността If condition is satisfied, бутонът If… става акти-
вен и се натиска. 

Появява се следният прозорец: 
 

 
 
В този прозорец се задава условието, на което трябва да отговарят единиците, 

които ще попаднат в подсъвкупността. Това се прави чрез: 
– ключовите имена на признаците; 
– математическите сравнения – по-малко (<), по-голямо (>), по-малко или 
равно (<=), по-голямо или равно (>=), равно (=), различно (~=); 

– логическите операции – И (&), ИЛИ (|), НЕ (логическо отрицание) (~). 
Признаците могат да участват в условието самостоятелно, но могат да бъдат 

включени в математически изрази, които се задават чрез математическите опера-
ции или чрез вградените функции. 

Натиска се Continue. 
3) Ако е избрана възможността Random sample of cases, бутонът Sample… 

става активен и се натиска. 
Появява се следният прозорец: 
 

 
 
Извадката може да се зададе по два начина: 

– Approximately … % of all cases – като процент от цялата съвкупност; 
– Exactly …… cases from the first …… cases – като точен брой единици, които 
ще попаднат в подсъвкупността. 

                                                           
1 Дефинирането на дати няма да бъда разглеждано в това учебно помагало. То е описано подробно 
в Харалампиев (2007: 102-103). 
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Натиска се Continue. 
4) Ако е избрана възможността Based on time or case range, бутонът Range… 

става активен и се натиска. 
Появява се следният прозорец: 
 

 
 
Задава се диапазонът „от–до“, като се записва началният (First Case) и край-

ният (Last Case) номер на единиците, които ще попаднат в подсъвкупността. 
Ако са дефинирани дати, диапазонът „от–до“ може да се зададе, като се запи-

шат началната и крайната дата. 
Натиска се Continue. 
5) Ако филтрирането е направено по втория или по третия начин, SPSS създа-

ва нова филтърна променлива, която има стойност 1 при тези единици, които по-
падат в подсъвкупността и 0 при всички останали единици. Тази филтърна про-
менлива може да се използва за бъдещо филтриране. Това става, като се избере 
възможността Use filter variable и филтърната променлива се прехвърли в полето в 
дясно. 

Филтърната променлива се появява като последен признак във файла с данни-
те с ключово име filter_$. Ако се направи ново филтриране, ще бъде създадена но-
ва филтърна променлива със същото име, която ще замести старата. Затова, ако 
филтърните променливи ще бъдат използвани по-късно за повторно филтриране, 
трябва след всяко филтриране да се сменя името на филтърната променлива. 

След като се избере някоя от възможностите от номер 2 до номер 5, в правоъ-
гълника Unselected Cases Are се избира дали единиците, които не попадат в под-
съвкупността, да бъдат отстранени само докато се провеждат съответните анализи 
(Filtered), или да бъдат изтрити от файла (Deleted). 

Ако единиците, които не попадат в подсъвкупността, са само отстранени до-
като се провеждат анализите, техните номера в екрана Data View се зачертават: 
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Трета тема Претегляне 
 
Най-често данните се получават или от изчерпателно изследване, или от пред-

ставителна извадка. В тези случаи всяка единица има еднаква тежест. Понякога по 
различни причини, реализираната извадка се различава от планираната. Това на-
лага при провеждането на анализите данните да се претеглят. Това означава, че 
някои единици ще имат по-голяма тежест от други. Иначе казано, някои единици 
ще се „броят“ повече пъти, а други – по-малко пъти. 

Работата в SPSS преминава в следната последователност: 
От менюто се избира: 
Data 
 Weight Cases… 
 

 
 
Появява се следният прозорец: 
 

 
 
Избира се Weight cases by и признакът, съдържащ теглата, се прехвърля в по-

лето Frequency Variable. След това се натиска ОК. 
Основната трудност на претеглянето е в създаването на признака, съдържащ 

теглата. Създаването има два аспекта – технически и съдържателен, като вторият 
е по-труден. 

Обикновено за тегла се използват относителните дялове на значенията на 
важни структуроопределящи признаци в генералната съвкупност. Но те могат да 
се зададат като проценти, като относителни дялове или като съотношения. 
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Ако теглата се зададат като проценти, това ще увеличи виртуално масивът от 
данни, защото, ако например една единица получи тегло 25%, това ще бъде въве-
дено като 25 и тя ще се „брои“ 25 пъти, а ако получи тегло 75%, ще се „брои“ 75 
пъти. 

Ако теглата се зададат като относителни дялове, това ще намали виртуално 
масивът от данни, защото, ако например една единица получи тегло 25%, това ще 
бъде въведено като 0,25 и тя ще се „брои“ като четвърт единица, а ако получи тег-
ло 75%, ще се „брои“ като три четвърти единица. 

Ако теглата се зададат като съотношения, обикновено този относителен дял, 
който по големина е около средата, се избира за база и всички относителни дялове 
се преизчисляват като пропорция спрямо него. По този начин големината на вир-
туалния масив от данни ще бъде приблизително равна на големината на извадката. 

Друг начин за задаване на теглата като съотношения е за всяка подсъвкупност, 
формирана по значенията на структуроопределящите признаци, да се изчислят 
съотношенията на броя на единиците в генералната съвкупност към броя на еди-
ниците в извадката. По този начин големината на виртуалния масив от данни ще 
бъде приблизително равна на големината на генералната съвкупност. 

След като се избере начинът на задаване на теглата, признакът, съдържащ тег-
лата, трябва да се създаде технически. Това става чрез прешифриране по начина, 
описан в първа тема на трета глава, като старите стойности са значенията на 
структуроопределящите признаци, а новите стойности са теглата. 
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Пета глава 
ЗАПИСВАНЕ НА ДАННИ В ДРУГИ ФОРМАТИ 
 
След като са въведени и обработени, данните трябва да бъдат записани. Това 

може да стане в SPSS формат, но може да стане и в други формати. Обикновено 
това се прави, за да се прехвърлят данните от един статистически софтуер към 
друг, който му е конкурентен и по тази причина двата софтуера не си четат вза-
имно форматите. 

Особеното на записването на данни в други формати е, че независимо от фор-
мата записването се извършва по един и същи начин. 

От менюто се избира последователно: 
File 

Save As… 
 

 
 
Появява се следният прозорец: 
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В полето Save in се избира папката, в която да се запише файлът. 
В полето File name се изписва името на файла. 
В полето Save as type се избира в какъв формат да се запише файлът. 
Възможностите за избор са следните: 

SPSS (*.sav) – SPSS формат; 
Tab-delimited (*.dat) – текстов формат с разделител. За разделител се използ-
ва табулация; 

Fixed ASCII (*.dat) – текстов формат без разделител. SPSS създава колони с 
фиксирана ширина равна на максималния брой на цифрите (или символи-
те), дефиниран в полето Width на екрана Variable View. Ако реалният брой 
на цифрите (или символите) е по-малък от максималния, числата се допъл-
ват с водещи празни интервали, а символите – с празни интервали в края; 

Excel (*.xls) – Excel формат. При записа ключовите имена на признаците от по-
лето Name на екрана Variable View заемат първия ред на таблицата в Excel; 

1-2-3 (*.wk*) – електронна таблица на Lotus; 
dBASE (*.dbf) – бази данни dBASE. 

При записването на данни в други формати информацията от екрана Variable 
View, с изключение на полето Name, се губи. 

 
Прехвърлянето на данни от SPSS към електронни таблици и към бази данни 

(включително Access) може да стане и с командите Copy и Paste. По този начин 
могат да се прехвърлят не само цели файлове, но и части от тях. 
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Шеста глава 
ОБОБЩЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИТЕ 
 
Удобен начин информацията да бъде представена е табличният. В зависимост 

от вида на признаците таблиците в SPSS могат да се направят по няколко начина. 
В тази глава ще бъдат представени само два начина. По първия начин могат да 

се правят таблици с различна размерност, независимо от вида на признаците. По 
втория начин могат да се правят таблици с различна размерност, като задължи-
телно се комбинират качествени и количествени признаци. 
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Първа тема Представяне чрез таблици (Custom tables) 
 
SPSS дава възможност да се построяват таблици с произволна размерност. В 

тази тема най-напред ще бъде показано как се правят едномерни разпределения, 
след това ще бъдат показани двумерните разпределения и накрая – многомерните 
разпределения. 

 
1.1. Едномерни разпределения 
От менюто се избира последователно: 
Anlize 

Tables 
Custom Tables… 
 

 
 
Появява се следният прозорец: 
 

 
 
Менюто Custom Tables изрично изисква видът на признаците да е дефиниран 

предварително. Ако това не е направено, все пак анализът дава възможност да се 
извърши впоследствие. Затова и в двата случая се натиска OK. 
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Появява се следният прозорец: 
 

 
 

Ако видът на признаците не е дефиниран, с десен бутон върху всеки от тях 
може да се дефинира. Възможностите са следните: 

Scale – количествен признак; 
Categorical – качествен признак. 

Признакът, по който ще се прави едномерно разпределение, се прехвърля чрез 
влачене в Rows. 

Ако признакът е качествен, в полето се появяват неговото пълно наименова-
ние, значенията му и честотата на срещане на всяко значение: 
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Ако признакът е количествен, в полето се появява неговото пълно наименова-
ние и средната му аритметична: 

 

 
 
Независимо че честотата или средната аритметична се появяват по подразби-

ране, те могат да бъдат променяни, а могат и да се добавят и други обобщаващи 
числови характеристики. Това става, като върху наименованието на признака се 
натисне десен бутон. 

Появява се следното меню: 
 

 
 
Избира се Summary Statistics… 
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Появява се следният прозорец: 
 

 
 
Желаните обобщаващи числови характеристики от полето Statistics се марки-

рат и се прехвърлят в полето Display. 
Там допълнително могат да се дефинират наименованието, форматът и броят 

на цифрите след десетичния разделител съответно в полетата Label, Format и De-
cimals. 

Възможно е и обобщаващи числови характеристики от полето Display да се 
връщат в полето Statistics. 

Избраните обобщаващи числови характеристики могат да се преподреждат, 
като някоя от тях се маркира и се премества нагоре или надолу със стрелките. 

След това се натиска бутонът Apply to Selection. 
По този начин основният Custom Tables прозорец отново става активен. 
Ако признакът е качествен, може да се избере кои от значенията му да се 

представят в таблицата, в какъв ред и дали да има междинни и общи суми. Това 
става, като върху пълното наименование на признака се натисне десен бутон. От 
появилото се меню се избира Categories and Totals… 
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Появява се следният прозорец: 
 

 
 
Значенията на признака и техните шифри са показани в полето Display. 
SPSS дава възможност някои от значенията на признака да не се включат в 

таблицата. Това става, като се маркират и се прехвърлят в полето Exclude. 
Също така значенията на признака могат да се представят в таблицата в друг 

ред. Това става, като някое от тях се маркира и се премества нагоре или надолу 
със стрелките. 

Разбира се, значенията на признака могат да се подреждат и автоматично от 
полето By на правоъгълника Sort Categories. Възможностите са следните: 

Value – значенията на признака се подреждат по техните шифри; 
Label – значенията на признака се подреждат по азбучен ред; 
Count – значенията на признака се подреждат по честота на срещане. 

За всяка от тези възможности се избира и редът (Order) на подредбата: 
Ascending – значенията на признака се подреждат в нарастващ ред; 
Descending – значенията на признака се подреждат в намаляващ ред. 

В прозореца Categories and Totals се настройват и междинните, и общите суми. 
Междинните суми се избират в правоъгълника New Subtotal чрез натискането 

на бутона Insert. Предварително обаче някое от значенията на признака в полето 
Display трябва да бъде маркирано. Ако в правоъгълника Totals and Subtotals Ap-
pear е избрано Above the categories to which they apply, междинната сума ще се по-
яви над маркираното значение на признака. Ако в правоъгълника Totals and Sub-
totals Appear е избрано Below the categories to which they apply, междинната сума 
ще се появи под маркираното значение на признака. 

Общата сума се избира в правоъгълника Show чрез избирането на Total. 
След като всички настройки са направени, се натиска Apply. 
По този начин основният Custom Tables прозорец отново става активен. 
С това основните елементи на таблицата са дефинирани. Това, което още мо-

же да се направи, е чисто графично да се оформи таблицата. 
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Ако са избрани повече обобщаващи числови характеристики, те могат да се 
показват в таблицата една до друга или една под друга. Това става, като в полето 
Position на правоъгълника Summary Statistics в основния Custom Tables прозорец 
се избере Columns (една до друга) или Rows (една под друга). 

Ако в правоъгълника Summary Statistics се избере Hide, наименованията на 
обобщаващите числовите характеристики няма да се показват в таблицата. 

Ако върху пълното наименование на признака се натисне десен бутон, се поя-
вява следното меню: 

 

 
 

Избирането на Show Variable Label показва в таблицата пълното наименова-
ние на признака. 

Избирането на Show Variable Name освен пълното наименование на признака 
показва в таблицата и ключовото му име. 

В екрана Titles на основния Custom Tables прозорец могат да се въведат заг-
лавие на таблицата (Title), бележки под таблицата (Caption) и заглавие в горния 
ляв ъгъл на таблицата (Corner): 

 

 
 
След като всички настройки са направени, се натиска ОК. 
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1.2. Двумерни разпределения 
От менюто се избира последователно: 
Anlize 

Tables 
Custom Tables… 
 

 
 
Появява се следният прозорец: 
 

 
 
Натиска се OK. 
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Появява се следният прозорец: 
 

 
 
Единият признак чрез влачене се прехвърля в Rows, а другият – в Columns, ка-

то поне единият от двата признака трябва да бъде качествен. 
След прехвърлянето на признаците повечето от настройките са същите като 

описаните в предходната точка, затова тук ще бъдат посочени само новите неща. 
Първо, ако и двата признака са качествени, обобщаващи числови характерис-

тики могат да се избират само за този признак, които е прехвърлен пръв. Ако еди-
ният признак е качествен, а другият е количествен, обобщаващи числови характе-
ристики могат да се избират само за количествения признак, независимо кой от 
двата признака е прехвърлен пръв. 

Второ, от екрана Test Statistics на основния прозорец могат да се избират ста-
тистически тестове за наличие на връзка между двата признака: 
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Възможностите за избор са следните: 
Tests of independence (Chi-square) – статистически тест за наличие на връзка 
между два качествени признака; 

Compare column means (t-test) – статистически тест за наличие на връзка 
между качествен признак фактор и количествен признак резултат; 

Compare column proportions (z-test) – статистически тест за равенство на от-
носителни дялове. Този тест се използва при два качествени признака, ако 
преди това е доказано наличие на връзка. 

След като всички настройки са направени, се натиска ОК. 
 
1.3. Многомерни разпределения 
От менюто се избира последователно: 
Anlize 

Tables 
Custom Tables… 
 

 
 
Появява се следният прозорец: 
 

 
 
Натиска се OK. 
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Появява се следният прозорец: 
 

 
 
Менюто Custom Tables дава възможност да се правят таблици с произволна 

размерност. Това става, като по редове и/или по колони се прехвърлят повече от 
един признак. При това са възможни следните ситуации: 

– признаците по редове (или по колони) са долепени един до друг – това озна-
чава, че няколко отделни таблици са долепени една до друга и са представени ка-
то една; 

– признаците по редове (или по колони) са вложени един в друг – това означа-
ва, че за всяко значение на външния признак ще бъде направена отделна таблица 
за вътрешния. 

Долепването на признаци по редове става, като новият признак се прехвърля 
под или над стария признак. Долепването на признаци по колони става, като но-
вият признак се прехвърля отляво или отдясно на стария признак. 

Влагането на признаци по редове става, като новият признак се прехвърля от-
ляво или отдясно на стария признак. Влагането на признаци по колони става, като 
новият признак се прехвърля под или над стария признак. 

Отново повечето от настройките са същите като описаните в предходните две 
точки, затова тук ще бъдат посочени само новите неща. 

Първо, когато се прехвърлят много признаци, те трудно могат да се съберат в 
полето. Тогава може да се натисне бутонът Compact и в полето да се виждат само 
пълните наименования на признаците, но без техните значения и избраните обоб-
щаващи числови характеристики: 
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Второ, особен случай на вложени признаци е т.нар. layer. Това отново означа-

ва, че за всяко значение на външния признак ще бъде направена отделна таблица 
за вътрешния, но като резултат няма да се вижда цялата таблица, а само тази част 
от нея, която се отнася за едно конкретно значение на външния признак. 

За да се направи layer, се натиска бутонът Layers и в полето се прехвърля 
външният признак: 

 

 
 
Като layer може да се прехвърлят повече признаци. При това те могат да бъдат 

както долепени, така и вложени. Това се указва в правоъгълника Layer Output. 
Show each category as a layer означава, че признаците са долепени, а Show each 
combination of categories as a layer означава, че признаците са вложени. 

След като всички настройки са направени, се натиска ОК. 
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Втора тема Представяне чрез OLAP Cubes 
 
OLAP Cubes се използват за обобщено представяне на комбинации от качест-

вени и количествени признаци. 
От менюто се избира последователно: 
Analyze 

Reports 
OLAP Cubes… 

 

 
 
Появява се следният прозорец: 
 

 
 
Количествените признаци се прехвърлят в полето Summary Variable(s). Качес-

твените признаци се прехвърлят в полето Grouping Variable(s). 
Забележка: Качествените признаци автоматично се влагат като layer. 
Обобщаващите числови характеристики се избират чрез натискане на бутона 

Statistics… 
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Появява се следният прозорец: 
 

 
 
Нови обобщаващи числови характеристики се добавят, като се маркират в по-

лето Statistics и се прехвърлят в полето Cell Statistics. Вече избрани обобщаващи 
числови характеристики се премахват, като се маркират в полето Cell Statistics и 
се прехвърлят в полето Statistics. 

Натиска се Continue. 
По този начин основният прозорец отново става активен. 
С това основните елементи на таблицата са дефинирани. Това, което още мо-

же да се направи, е да се добавят заглавия. За целта се натиска бутонът Title… 
Появява се следният прозорец: 
 

 
 
В полето Title може да се въведе заглавие на таблицата. В полето Caption мо-

гат да се въвеждат бележки под таблицата. 
Последователно се натискат бутоните Continue и ОК. 
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Трета тема Работа с таблици 
 
Независимо дали са направени чрез Custom Tables, или чрез OLAP Cubes, таб-

лиците излизат в отделен прозорец, наречен Output. Специфичното за Output-a на 
SPSS е, че всички елементи в него са обекти. Това означава, че веднъж направен 
всеки елемент на Output-a не е фиксиран завинаги, а при необходимост подлежи 
на промяна. Редактирането на обектите става чрез двукратно кликване върху тях. 

Таблиците също са обекти и те също подлежат на промяна след двукратно 
кликване върху тях. Голяма част от тези промени всъщност са редакциите, позна-
ти от Word и Excel: промяна на ширината на колони, промяна на височината на 
редове, промяна на шрифта в клетките на таблицата и др. В тази тема ще бъдат 
разгледани две възможности за редактиране на таблици, непознати от другите 
софтуери. 

Първата възможност за редактиране на таблици е свързана с таблиците, съ-
държащи layer. Както беше посочено в предходните две теми, когато таблицата 
съдържа layer, всъщност не се вижда цялата таблица, а само тази част от нея, коя-
то се отнася до конкретно значение на външния признак. За да се видят другите 
части на таблицата, трябва да се кликне двукратно върху таблицата и след това от 
падащото меню в горния ляв ъгъл да се избере коя част от таблицата да се покаже: 

 

 
 
Забележка: Когато таблица съдържа layer, тя може да се разглежда единстве-

но на части, „парче по парче“. 
Втората възможност за редактиране на таблици е свързана с разместване на 

местата на признаците и на обобщаващите числови характеристики. За целта след 
двукратно кликване върху таблицата се появява следният инструмент: 
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Ако този инструмент не се появи, от менюто се избира: 
Pivot 

Pivoting Trays 
 

 
 
В инструмента Pivoting Trays с  са показани както признаци, така и обоб-

щаващи числови характеристики. За да се види какво се крие зад всяко , миш-
ката се позиционира върху него и се оставя неподвижна. По този начин се появява 
прозорец с наименованието на конкретното : 

 

 
 
Всяко  може да бъде местено чрез влачене и по този начин таблицата да се 

размества по различни начини. 
Ако повече  се сложат по редове, те автоматично се влагат едно в друго, ка-

то най-лявото е най-външно. Ако повече  се сложат по колони, те автоматично 
се влагат едно в друго, като най-горното е най-външно. Ако повече  се сложат 
като layer, те автоматично се долепват едно до друго. 

След редактирането на таблицата се кликва еднократно с мишката в Output-а 
някъде извън таблицата. 



Седма глава 
РАБОТА СЪС СКРИПТОВЕ 
 
Скриптовете представляват програми, написани на програмния език на SPSS. 

Тяхното използване на практика е удобно в две ситуации – когато една и съща 
операция ще се извършва многократно с леки промени или когато една и съща 
операция ще се извършва без промяна, но върху различни еднотипни масиви. 
Пример за втората ситуация е обработка на данни в клоновете на фирма по модел, 
направен в централното ѝ управление. Разбира се, в този случай данните са раз-
лични, но файловете трябва да имат еднаква структура. 

Работата в SPSS преминава в следната последователност: 
От менюто се избира: 
File 

New 
Syntax 

 

 
 
Появява се следният прозорец: 
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В този прозорец се записва програмата. 
Разбира се, за написване на програма са необходими специални умения. Зато-

ва в SPSS са предвидени начини за автоматично генериране на програмния код. 
След това е сравнително лесно вече готовата програма да бъде модифицирана. В 
SPSS има четири начина за генериране на скриптове: 

1) Всеки прозорец на SPSS има бутон Paste. След като се направят всички не-
обходими настройки и се натисне бутонът Paste, в прозореца SPSS Syntax Editor 
автоматично се появява програмният код. 

2) По време на своята работа SPSS създава и поддържа журнален файл, в кой-
то е записан програмният код на абсолютно всички операции, изпълнени от инс-
талирането на SPSS до настоящия момент. За да се види папката, в която се нами-
ра журналният файл, от менюто се избира: 

Edit 
Options… 

 

 
 
Появява се следният прозорец: 
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В правоъгълника Session Journal е указан пълният път до журналния файл. 
Трябва този файл да бъде открит (например чрез Windows Explorer), да се отвори 
с някакъв текстов редактор, след което нужната част от скрипта да се копира в 
прозореца SPSS Syntax Editor. 

3) Може SPSS да се настрои така, че при изпълнение на всяка операция в Out-
put-а да се появява програмният код. Това става, като от менюто се избере: 

Edit 
Options… 

След това се избира екранът Viewer: 
 

 
 
В правоъгълника Initial Output State се избира Display commands in the log и се 

натиска ОК. 
По този начин програмният код ще се появява в Output-а като обект. Трябва 

този обект да се активира чрез двойно кликване върху него, след което скриптът 
да се копира в прозореца SPSS Syntax Editor. 

4) Пълният синтаксис на всяка операция в SPSS може да се намери в Help-a. 
За целта от менюто се избира: 

Help 
Topics 
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Появява се следният прозорец: 
 

 
 
Избира се екранът Index. В полето Type in the keyword to find се изписва жела-

ната операция. В полето отдолу се появява операцията, а под нея се появява и оп-
цията command syntax (ако има такава). След двойно кликване върху command syn-
tax в полето отдясно се появява програмният код. 

Това е най-трудният начин за писане на програми, защото обикновено прог-
рамният код има много опции, които трябва да е ясно за какво се използват. Удоб-
ството на първите три начина е, че от всички опции автоматично са взети само 
тези, които са необходими в конкретния случай, в зависимост от конкретните нас-
тройки. 

След като програмният код е прехвърлен в прозореца SPSS Syntax Editor, той 
трябва да се изпълни. Това става, като скриптът се маркира и след това се натиска 
бутонът . Може да се изпълни както целият програмен код, така и част от него, 
която предварително е маркирана. 



Осма глава 
ПОМОЩ КЪМ ПРОГРАМАТА (HELP) 
 
Менюто Help ► Topics е стандартно меню, познато от други приложения, ра-

ботещи под Windows: 
 

 
 
В предходната глава беше показана една допълнителна възможност на това 

меню, свързана с автоматичното получаване на скриптове, но като цяло няма ни-
каква разлика спрямо познатия Help на повечето софтуери. 

Новото тук е свързано с възможностите за самообучение, които дава Help-а на 
SPSS: Help ► Tutorial и Help ► Case Studies. Първата от тях е свързана предимно 
с работата с данни, а втората – предимно с методите за анализ. И двете възмож-
ности се прилагат по аналогичен начин: 

1) От менюто се избира последователно: 
Help 

Tutorial 
 

 
 
Появява се следният прозорец: 
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Избира се тема от съдържанието. 
С помощта на знаците  пред темите, може да се разгърне съответната тема и 

да се види нейното подробно съдържание. По този начин може да се избере само 
част от дадена тема. 

След като се избере тема (или само част от нея) придвижването става с по-
мощта на бутоните „напред“ , „назад“  и „начало“  в долния десен ъгъл на 
прозореца: 

 
2) От менюто се избира последователно: 
Help 

Case Studies 
 

 
 
Появява се следният прозорец: 
 

 
 
Избира се тема от съдържанието. 
С помощта на знаците  пред темите, може да се разгърне съответната тема и 

да се види нейното подробно съдържание. По този начин може да се избере само 
част от дадена тема. 

След като се избере тема (или само част от нея), придвижването става с по-
мощта на бутоните „напред“ , „назад“  и „начало“  в долния десен ъгъл на 
прозореца. 
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