
التعامل مع القیم االستثنائیة والمفقودة



معالجة االستثناء
نوع واحد من التأقلم - إزالة االستثناء

متى؟ - عندما ال یكون مجموع االستثناءات مھًما

إزالة
سطر/اسطر

مشاھدة\مشاھدات

إزالة
عامود/ األعمدة

(متغیر / متغیرات)

اسم الطالب نجح /لم ینجح في االختبار

روعي یشیعاھو نجح
حدبت یمین لم ینجح

نجح
نعما حتسور نجح

اسم الطالب نجح / لم ینجح في االختبار
روعي یشیعاھو

حدبت یمین
نعما حتسور



معالجة االستثناء
النوع الثاني من التأقلم - البقاء مع االستثناءات

 على سبیل المثال ، عندما یكون مجموع االستثناءات مھًما وكان ھناك سبب مادي لوجود
االستثناء

في الصف التاسع في مدرسة X ، ُطلب من الطالب ملء تاریخ التطعیم الذي قاموا بھ في الصف الثامن

ھل ستزیل سطر حدفا حیث توجد قیمة فارغة؟
 یجب أن ُیفھم ما إذا كان سبب القیمة االستثنائیة تقنًیا أو بسبب وجود سبب

مھم

اسم الطالب تاریخ التطعیم
روعي یشیعاھو 10.4.2020

حدفا  یمین
نعما حتسور 17.4.2020



معالجة االستثناء
النوع الثالث من المواجھة - تغییر / تعدیل البیانات

متى؟ - عندما یكون مجموع االستثناءات كبیًرا

 طرق استبدال البیانات
/ المتغیر

 تحدیث البیانات /
 المتغیر من مصدر

آخر



 تحدیث البیانات /
 المتغیر من مصدر

آخر

 في بعض األحیان ، یمكن بسھولة استكمال القیم غیر

 الصحیحة / المفقودة من مصدر مواٍز أو مصدر موجود

آخر.

 مالحظة: في ھذه الحالة ، یمكن أیًضا استكمال البیانات عن
طریق االتصال بالطالب المعنیین

اسم الطالب رقم الھاتف
روعي یشیعاھو

حدبت یمین ############
نعما حتسور

جدول معلومات االتصال طبقة الحادي عشر

اسم الطالب رقم الھاتف
روعي یشیعاھو 050 - 2455212

حدبت یمین 052 - 7644832
نعما حتسور 050 - 8377223

جدول معلومات االتصال الصف الحادي عشر 3



طرق استبدال البیانات / المتغیر

الوسیطمعدل نموذج التنبؤتكرار
ھذه طریقة متقدمة

زركشة



ملخص لمراحل معالجة البیانات االستثنائیة:

                             

                                                                 

ھل یجب معالجة البیانات االستثنائیة؟
نعم

ال

نھایة العالج - تبقى البیانات دون تغییر اختیار طریقة العالج

تعدیل الرقم االستثنائيإزالة البیانات االستثنائیة

قم بتحدیث البیانات االستثنائیة
                                                                  قم بتغییر البیانات االستثنائیة
(معدل/ متوسط   / تقلیم )إلخ

          قم بإزالة السطر/ العمود بالشكل
المناسب



من المھم جًدا مالئمة الحل مع ھدف التحلیل  !!


