
16.10.2013, Eliisa Löyttyniemi 

JMP – käytön keskeisiä asioita 
 

1. DATAN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN 
a. File –Open 

Tällä avataan niin JMP-, Excel-, SPSS-muotoiset tiedostot jne. (ei siis erillistä Import-
komentoa) 

b. Huom. Päivämäärät ovat usein ongelmallisia! 
2. METADATA 

a. Muuttujien tyypin näet symbolista muuttujan nimen edestä, sitä voi vaihtaa hiiren 
oikealla sen symbolin kohdalla  

b. Jos pitää vaihtaa muuttujan nimeä, ja/tai formaattia, niin paina hiiren oikealla 
muuttujan nimen kohdalla, Column Info 

3. RIVIEN VALINTA/POISTO 
a. Valinta lähtee liikkeelle punaisesta kolmiosta Rows edeltä (hiiren oikealla 

näppäimellä) – Row Selection – Select Where useimmiten on se mitä halutaan 
b. Valitut tulevat dataan näkyviin eri värillä 
c. Sitten taas punainen kolmio ja Exclude/unexclude 
d. Jos Excluded niin eivät tule tunnuslukuihin tai muihin laskuihin. 

4. DATAN JÄRJESTÄMINEN/KATSOMINEN 
a. Valitse sarake ja hiiren oikealla Sort 
b. Valintamahdollisuutena myös Scroll lock..Hide 
c. Vasemmalta Columns saa hiirella vaihdettua muuttujien paikkaa 

5. DATAN MUUTTAMINEN 
Huomaa, että dataa voi muuttaa menemällä vain datasolun kohdalle ja korjaamalla 
sen. Varo vahingossa tehtyjä korjauksia! 

6. DATAN ALUSTAVA TUTKIMINEN/TUNNUSLUVUT 
a. Numeeriset muuttujat: Analyze – Distribution 

i. valitset muuttujat ja BY jos haluat tunnusluvut esim sukupuolittain 
ii. Jos haluat lisää/vaihtaa tunnuslukuja paina hiiren oikealla punaista kolmiota 

Summary Statistics kohdalla (täytyy tehdä kaikille muuttujille ja/tai ryhmille 
erikseen) 

iii. Jos haluat normaalisuusjakauman kuvaan paina hiiren oikealla muuttujan 
nimen edessä olevaa punaista kolmiota –Continuous Fit –Normal 

iv. Jos haluat kääntää kuvat/tunnusluvut paina punaista kolmiota Distributions 
–Stack 

v. Jos haluat normaalisuustestauksen, niin normaalijakauman piirron jälkeen 
Fitted Normal pun kolmio, Goodness of Fit   

b. Kategorinen muuttuja  
i. Analyse – Distribution (huomaa, että muuttujan symbolin vasemmalla 

puolella pitää olla punainen pylväskuvio, näin JMP osaa tulkita muuttujan 
kategoriseksi) 
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7. DATATARKASTELUN TALLENNUS 
a. Kun katsoo tarkkaan tunnuslukuvaiheen tms. ikkunaa, voi erottaa pienen sinisen 

kaistan. Kun siihen tähtää hiirellä avautuu File ym. valikot ja voi valita Save as 
b. Tai save, niin saa eri formaatteihin, esim Word 

 
 

8. KAIKKI TULOSTEET YHTEEN 
a. New Journal 
b. Jos haluat jonkun tulosteen sinne, paina Edit Journal 
c. Journaliin voi lisätä tekstikenttiä kaksoisklikkaamalla tulosteen lopussa (valkoinen 

ruutu) tai valitsevalla Annotate-symbolin (tarralappu-tyyppinen) 
TAI 

d. Kaikki tulosteet yhdellä kertaa hiiren oikea näppäin ja Add All Open files. Silloin 
tulevat kaikki avoinna olevat tulosteet tänne linkkeinä. Kun sitä käyttää jälkikäteen, 
täytyy ensin avata data ja sitten tulevat tulosteet auki. Huom. jos olet tehnyt 
johdetun muuttujan yms., etkä ole tallentanut sitä dataan, se ei pysty toistamaan 
laskuja. 

 


