Informacja dla Studentów Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
SGGW, zainteresowanych programem SPSS, Imago 4 lub starsze wersje
Zgodnie z zapisami na: http://ci.sggw.pl/?q=node/17 , informuję
1. W celu uzyskania kodu licencyjnego należy z wysłać e-mail z własnej, uczelnianej skrzynki
pocztowej (ma w nazwie ...@sggw.pl lub ...@mail.sggw.pl), wysłać pod adres:
ewa_wawro@sggw.pl (Ewa Wawro tel. wew. 35557); mail o treści zawierającej oprócz
prośby o kody do SPSS, imię i nazwisko, numer albumu, nazwę Wydziału oraz zdanie:
„Potwierdzam, że zapoznałem się z warunkami użytkowania oprogramowania”
(zamieszczam je poniżej).
2. Program SPSS w najnowszej wersji 24 można ściągnąć:
a. z http://kampus2.sggw.ad/spss/ - tylko w obrębie Kampusu SGGW, dostępne są
następujące moduły;
i. SPSS Sample Power 3,0 – daje możliwość tworzenia różnych scenariuszy
badań.
ii. SPSS Amos 23 oraz 24– do modelowania równań strukturalnych
(zaawansowana i rozwinięta regresja)
iii. SPSS Data Access Pack – to zestaw sterowników ODBC umożliwiających
dostęp do różnych źródeł danych

iv. PS Imago 4 (jest też dostępna wersja 3 starsza) – to jest część
zasadnicza, którą należy pobrać, zawiera SPSS 24 (Statistics
Base) oraz dodatkowe funkcjonalności
pozyskuje się moduły w formie archiwum samorozpakowującego się, tj.
po ściągnięciu uruchomić (kliknąć) i rozpakuje się bez hasła,
b. lub bezpośrednio u mnie
3. Po rozpakowaniu pobranego PS Imago 4( lub 3) ukaże się plik „psLauncher.exe” oraz
katalogi z podręcznikami pomocy: Help i Instalation_instructions, zaleca się zapoznanie
najpierw z plikami i podręcznikami pomocy.
4. Przed rozpoczęciem instalacji sprawdzić, czy na komputerze nie ma wcześniejszej instalacji
programu SPSS, należy ją zdeinstalować, nawet wtedy jeśli nie działa, choć jej obecność nie
blokuje.
5. Instalację inicjuje uruchomienie pliku psLauncher.exe. Zaleca się uruchamiać go jako
administrator. Będzie trzeba przejść przez następujące momenty: Wszystkie komponenty,
Dalej, Dalej, Akceptuję, Akceptuję, Dalej (przy lokalna jednostanowiskowa) i wreszcie
Zakończ (z uruchom ponownie komputer lub uruchom ponownie później), po
zainstalowaniu wymagany jest Restart komputera a następnie Autoryzacja..

6. Aby autoryzować należy uruchomić
Kreatora, jest to odrębne polecenie w grupie
programowej PREDDICTIVE SOLUTIONS o
nazwie Kreator autoryzacji licencji programu
IBM SPSS (PS Activator). Zasadniczo Kreator ten
jest w grupie związanej z programam SPSS pod
menu START w Windowsie, jednak w nowszych
systemach może być nieco inaczej. Podjąć
autoryzację zgodnie z opcjami proponowanymi
przez program, najlepiej niezwłoczna,
automatyczna przez Internet, ale w tym
wariancie trzeba mieć komputer podłączony do
Internetu.
7. Aby zmienić język interfejsu (jeśli będzie
taka potrzeba), należy w uruchomionym
programie wybrać : EDYCJA, OPCJE a następnie
w zakładce ogólne na samym dole wybrać język
interfejsu
8. Więcej o Programie SPSS oraz o inicjatywie promocji umiejętności analizy danych ARIADNA
na: http://ariadna.edu.pl/ariadna2/dla_studentow.html lub http://www.ariadna.edu.pl/

9. Programy statystyczne instalowane w naszej Uczelni działają w rytmie rocznym, co oznacza, że w
marcu lub kwietniu trzeba odrębną czynnością przedłużać ważność licencji, w tej sprawie też można
zwracać się do autora tej notatki.

Wacław Laskowski

Potwierdzenie zapoznania się z warunkami używania
oprogramowania SPSS w ramach
Umowy Licencyjnej Oprogramowania Komputerowego SPSS
dla: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania poniższych warunków korzystania z
oprogramowania SPSS.
1. Zobowiązuję się do przestrzegania warunków Umowy Licencyjnej Oprogramowania
Komputerowego SPSS, na mocy, której SPSS został przekazany do użytkowania Uczelni.
2. Nie będę usuwać lub zmieniać treści Oświadczenia praw autorskich zamieszczonych na
jakiejkolwiek używanej przeze mnie kopii SPSS.
3. Zapewnię ochronę i poufność każdej udostępnionej mi kopii. Nie będę kopiować ani też
świadomie nie zezwolę na kopiowanie. Zobowiązuję się nie tworzyć lub nie usiłować
odtworzyć albo zezwalać lub pomagać innym w odtworzeniu kodu źródłowego SPSS
dostarczonego zgodnie z umową.
4. Będę używać SPSS jedynie w celu zdefiniowanym w Umowie Licencyjnej Oprogramowania
Komputerowego SPSS i tylko w systemie określonym w umowie.
5. Będę korzystać z OPROGRAMOWANIA na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Nie będę wcielać zmodyfikowanej wersji oprogramowania SPSS do jakiegokolwiek programu
napisanego przeze mnie bez wyraźnego zezwolenia Licencjodawcy.
7. Nie będę odkodowywać ani też dekompilować oprogramowania SPSS.
8. Zobowiązuję się do bezzwłocznego zdeinstalowania oprogramowania SPSS oraz zniszczenia
wszystkich posiadanych przeze mnie kopii, z chwilą wygaśnięcia licencji, jak również na
wezwanie Uczelni.
9. *Zobowiązuję się do bezzwłocznego zdeinstalowania oprogramowania SPSS oraz zniszczenia
wszystkich posiadanych przeze mnie kopii, po zakończeniu kursu/semestru/roku
akademickiego.
10. **Zobowiązuję się do bezzwłocznego zdeinstalowania oprogramowania SPSS oraz
zniszczenia wszystkich posiadanych przeze mnie kopii, z chwilą wygaśnięcia stosunku pracy
lub innego stosunku prawnego łączącego mnie z Uczelnią, uprawniającego do korzystania z
oprogramowania.
* - dotyczy studentów

** - dotyczy pracowników i współpracowników Uczelni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.S.
Ja jak i dystrybutor oprogramowania będziemy wdzięczni za poinformowanie o udanej instalacji, o
nieudanej też informować, bo może uda się pomóc. Mój adres waclaw_laskowski@sggw.pl

