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1. G�r�ş
Çok değ�şkenl� normal dağılım; ayırma anal�z�, temel b�leşenler anal�z�, kanon�k 
korelasyon vb. parametr�k �stat�st�ksel yöntemler�n en öneml� varsayımlarından 
b�r�d�r. MVN-web uygulaması çok değ�şkenl� normal dağılıma uygunluğun 
bel�rlenmes� �ç�n gel�şt�r�len b�r web uygulamasıdır. Bu uygulama R’de bulunan 
MVN paket�n�n özell �kler�n� kul lanmaktadır [1]. Bu uygulamaya 
www.b�osoft.hacettepe.edu.tr/MVN/ adres�nden er�ş�leb�l�r (Şek�l 1).

2. Ver� Yükleme
Data upload panel� kullanılarak s�steme ver� yüklenmes� sağlanır. Bu 
bölümde kullanıcılara ver� yükleme �ç�n �k� seçenek sunulmuştur: (�) Upload a 
f�le: kullanıcı ver�ler�n�n bulunduğu .txt uzantılı dosyayı s�steme yükleyeb�l�r. 
(��) Paste your data: kullanıcı ver�ler�n� kutucuk �çer�s�ne  el �le g�reb�l�r. 
Burada �lk satır değ�şken �s�mler�n� �çermel�d�r.
Ayrıca, eğer ver� set�nde b�r grup değ�şken� var �se Group var�able seçeneğ� 
kullanılarak bu değ�şken�n �lk (F�rst column) veya son (Last column) 
sütunda olduğu bel�rt�lerek alt grup anal�zler� gerçekleşt�r�leb�l�r. 
Load example data seçeneğ� kullanılarak s�stemde hazır olarak bulunan 3 
adet ver� set� �le örnek b�r uygulama yapılab�l�r (Şek�l 2).

Şek�l 1: G�r�ş panel� Şek�l 2: Ver� yükleme panel�

3. Aykırı Değer Kontrolü
Outl�er detect�on panel� kullanılarak �lg�l� ver� set� �ç�n aykırı değer kontrolü 
yapılab�l�r. Bu bölümde 3 adet aykırı değer kontrol yöntem� bulunmaktadır: 
Mahalanob�s, Adjusted quant�le, PCOut [3]. Bu panelde, hem ver� set�ndek� 
aykırı değerler hem de aykırı değerlerden arındırılmış yen� ver� set� görüleb�l�r ve 
bu ver� setler� k�ş�sel b�lg�sayarlara �nd�r�leb�l�r. Ayrıca, aykırı değerler�n görsel 
olarak �nceleneb�lmes� �ç�n QQ graf�kler� ç�z�leb�l�r ve k�ş�sel b�lg�sayarlara 
�nd�r�leb�l�r (Şek�l 3).

Şek�l 3: Aykırı değer kontrol  panel�

4. Testler
MVN test panel� kullanılarak �lg�l� ver� set� �ç�n çok değ�şkenl� normal dağılım 
testler� uygulanab�l�r. Uygulamamızda 3 adet çok değ�şkenl� normal dağılım 
test� yer almaktadır: Mard�a, Henze-Z�rkler, Royston [4-6]. Testler�n yanı sıra 
uygulamamızda 3 adet çok değ�şkenl� graf�ksel yöntem yer almaktadır: QQ, 
perspekt�f, kontur. Kullanıcılar bu panelde hem test hem de graf�ksel 
sonuçları aynı anda �nceleme �mkanına sah�p olmaktadırlar. Ayrıca, test 
sonuçları ve graf�kler k�ş�sel b�lg�sayarlara �nd�r�leb�l�r (Şek�l 4).

Şek�l 4: Çok değ�şkenl� normal dağılım test  panel�
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(a) (b) (c)

Çok değ�şkenl� normal dağılımdan türet�lm�ş 1000 gözlem ve 2 
değ�şkenl� b�r ver� set�ne a�t (a) QQ, (b) perspekt�f ve (c) kontur 
graf�kler�:   .  

5. Sonuç
Kullanıcılar bu uygulamayı kullanarak çok değişkenli normallik 
testlerini, çok değişkenli normallik grafiklerini ve çok değişkenli aykırı 
değer kontrolünü aynı anda uygulama imkanına sahip olmaktadırlar. .   
Uygulamaya,  (�ng) ve www.b�osoft.hacettepe.edu.tr/MVN/
www.b�osoft.hacettepe.edu.tr/MVN-tr/ (tr) adresler�nden er�ş�leb�l�r.
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