SPSS24 telepítési útmutató
Leírás az SPSS24 telepítésére Windows operációs rendszerrel futó gépekre.
1. Töltse le a megfelelő telepítőt: https://szoftver.elte.hu/files/SPSS/SPSS_24/
0. ablak: Előfordulhat, hogy az értesítések engedélyezésére vonatkozó különleges
kérelem ugrik fel a Windows beállításainak megfelelően.
1. ablak: Telepítés előkészítése…  ne kattintson semmire, automatikusan eltűnik pár
másodpercen belül
2. ablak: Welcome to the…

Kattintson a “Next” gombra.
3. ablak: Licensed Materials

Kattintson a “Next” gombra.
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4. ablak: Software license agreement

Itt válassza az ’ I accept the terms in the license agreement’ lehetőséget, majd kattintson a
“Next” gombra.
5. ablak: IBM SPSS Statistics – Essentials for Python

Válassza a ‘No’-t, majd folytassa a ‘Next’-tel.
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6. ablak: Destination Folder

Itt kiválaszthatja, hova szeretné telepíteni a programot. Majd kattintson a “Next” gombra.
7. ablak: Ready to Install the Program

Kattintson a z“Install” gombra.
A telepítés zajlik
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8. ablak: InstallShield Wizard Completed

Alapértelmezetten a "Start IBM SPSS Statistics 24 now" opció be van jelölve. Az SPSS csak 14
napig fut. Ha most szeretne licencet kapni a termékhez, kattintson a "Befejezés" gombra, és
elkezdődik az engedélyezés. Ha később szeretné megkapni a kódot, törölje ezt a lehetőséget,
majd kattintson a "Finish"-re.
HA A “Start IBM SPSS Statistics 24 now” LEHETŐSÉGET VÁLASZTOTTA:
9. ablak: A program elindul az alábbi főpanel felugrásával:

Itt a középső lehetőséget válassza, azaz “License Product”.
A License Authorization Wizard elindul. (The Wizard elérhető a Windows Programok
menüpontból is: az IBM SPSS Statistics mappán belül keresse a License Authorization Wizard
ikont.)
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10. ablak: License Status
Kattintson a “Next” gombra.
11. ablak: Product Authorization

Másolja ki az egyedileg generált kódot – ami kékkel van kisatírozva a fenti ábrán -, ezt hívjuk
lock kódnak.
Ezt a lock kódot kell megadni az egyéb kért adatokkal:
- név
- verzió szám (esetünkben 25.0)
- lock code
- típus (pl: prémium)
Nagyon fontos:
Mikor megkapja a licensz kódját:
Start --» All Programs --» IBM SPSS Statistics --» IBM SPSS Statistics 24 License Authorization
Wizard
1. ablak: License Status
Kattintson a ’Next’ gombra.
2. ablak: Product Authorization
A korábbi 11. ablak fog újra feltűnni, itt válassza a „Next” lehetőséget
3. ablak: Enter Codes
Másolja be a licensz kódot, amit kapott és aktiválja a “Next” gombbal.
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4. ablak: License Installation Status
Remélhetőleg az alábbi szöveg jelenik meg: ‘Successfully processed all codes’
5. ablak: Licensing Completed
Kattintson a ”Finish” gombara és élvezze az SPSS-t! 
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