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Skyrius 2.1 Sprendimų priėmimas
Skyriaus pristatymas
Šis skyrius pristato skirtingus sprendimų priėmimo metodus. Supažindina su mąstymo
procesais, kuriais grindžiamas sprendimų priėmimas, dažniausiai atsirandančiomis kliūtimis ir
strategijomis, kaip pagerinti procesą.

Skyriaus tikslai
Šio skyriaus pabaigoje jūs gebėsite:
•
•
•
•

Diferencijuoti sprendimų priėmimo pobūdį.
Suvokti sprendimų priėmimo procesą
Apibūdinti pažintinio šališkumo reikšmę sprendimų priėmimui
Minimizuoti pažintinio šališkumo poveikį sprendimų priėmimui
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2.1.1: Sprendimų priėmimas
Sprendimo priėmimą galima apibrėžti kaip veiksmų plano pasirinkimą iš kelių alternatyvų.
Sprendimų priėmimas vyksta visais organizacijos lygiais ir daugybė sprendimų priimama
kiekvieną dieną. Kai kurie sprendimai yra maži ir nereikšmingi ir gali būti greitai įvykdyti, kiti
yra sudėtingesni ir reikalauja išsamesnės analizės.
Mes galime atskirti programuotus ir neprogramuotus sprendimus, kaip parodyta 1 lentelėje.
Programuoti sprendimai yra įprasti, kasdieniniai, nuspėjami ir priimami vadovaujantis jums
įprasta tvarka, taisyklėmis. Neprogramuoti sprendimai, priešingai, yra reti, nenuspėjami. Su
pastaraisiais sprendimais greičiausiai iki tol nebuvo susidurta. Nėra tradicijų, taisyklių,
patirties, kuria vadovaujantis būtų galima tuos sprendimus priimti.
Lentelė 1 Programuotų/neprogramuotų sprendimų charakteristikos (Tiernan & Morley (2013))

Tiernanas ir Morley pažymi, kad nors programuoti ir neprogramuoti sprendimai gana aiškiai
skiriasi, tačiau praktikoje dažnai pasitaiko, kad užprogramuoti sprendimai įgyvendinant
procesus “atveda” prie neprogramuotų ir atvirkščiai (2013 m.).
Sprendimų priėmimo procesas
Apskritai, sprendimų priėmimo procesas padeda mums išspręsti problemas nagrinėjant
alternatyvius pasirinkimų variantus ir priimant sprendimą dėl geriausiojo. Sistemingo požiūrio
taikymas yra efektyvus būdas priimti apgalvotus, pagrįstus sprendimus, kurie daro teigiamą
poveikį trumpalaikiams ir ilgalaikiams verslo tikslams. Verslo sprendimų priėmimo procesas
paprastai yra padalintas į septynias pakopas. Jos aprašytos 1 paveiksle.
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Paveikslas 1 Septyvnių žingsnių sprendimų priėmimo procesas

Neobjektyvumas sprendimų priėmime
Kai žmonės priima sprendimus, visada yra grėsmė, kad juos per daug veikia asmens požiūris,
nuomonė t.y. šališkumas. Nuostatos, mūsų manymu, gali būti pagrindinės kliūtys priimant bet
kokius sprendimus. Neobjektyvumas iškreipia ir sutrikdo objektyvų svarstymą, įvesdamas
įtaką sprendimų priėmimo procesui. Mes paprastai negalvojame apie šališkumą, kuris gali
turėti įtakos mūsų sprendimui. Liedtka (2015) aprašo keletą svarbių trukdžių objektyviam
pažinimui. Įvardinti veiksniai daro neigiamą įtaką priimant sprendimus, ypač kai siekiama
inovacijų.
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Neobjektyvumas. Kuo naujesnė idėja, tuo sunkiau ją suprasti ir priimti objektyvų sprendimą.
Šališkos prognozės. Polinkis projektuoti dabartį į ateitį (Loewenstein ir Angner, 2003) lemia,
kad prognozės yra pernelyg regresyvios ir per daug šališkos dabarties atžvilgiu. Ši sprendimų
priėmėjų praeities projekcija į bandymus įsivaizduoti naują ateitį trukdo kurti naujas idėjas ir
tiksliai įvertinti jų sėkmės tikimybę.
Klaidingas planavimas. Net kai sprendimų priėmėjams pavyksta sukurti naujas idėjas, jie
pernelyg optimistiškai vertina, ar šios idėjos bus gerai priimamos, dėl to, ką Kahnemanas ir
Tversky (1979) vadina „klaidingu planavimu“. Ši tendencija pasireiškia tada, kai į ateities
perspektyvą žiūrima “per rožinius akinius” t.y. per daug teigiamai. Pavyzdžiui, kai žmonių
prašoma apibūdinti praeities sprendimus, jie įvardija ne tik teigiamus aspektus, bet ir
neigiamus. Kalbant apie ateities perspektyvas, dažnai neigiami aspektai per mažai
akcentuojami, dominuoja teigiami. Tai ir lemia klaidingą planavimą.
Šališkos hipotezės. Šis šališkumas atsiranda tada, kai sprendimų priėmėjai ieško įrodymų,
patvirtinančių jų ankstesnius įsitikinimus, tuo pačiu atmesdami ar sumažindami įrodymų
poveikį, t.y. manipuliuodami jais, kai siekiama skirtingų išvadų. Tai yra tendencija ieškoti
informacijos, teikti pirmenybę ir naudoti informaciją, kuri patvirtina egzistuojantį požiūrį į
kažką. Šališkumas skatina siekti, kad mūsų išankstiniai įsitikinimai, būtų realizuoti, o tai gali
paskatinti priimti sprendimą ignoruojant faktus ar duomenis.
Kaip sumažinti šališkumo grėsmę
Surinkite kuo daugiau duomenų. Kuo daugiau sprendimų grindžiama duomenimis, tuo mažiau
lieka vietos neobjektyvumui ir šališkumui. Sprendimai taip pat gali kelti sunkumų, kai turime
prieštaringų vertybių ir prioritetų sprendimo rezultatams. Naudinga jūsų organizacijoje ieškoti
mentoriaus ar patikimo šaltinio - asmens, galinčio suteikti jums informaciją, patarimų,
paramos.

Skyriaus santrauka
Duomenys, informacija vaidina esminį vaidmenį sprendimų priėmime. Sėkmingos
organizacijos įrodė, kad protingas tinkamos turimų duomenų analizės panaudojimas padeda
joms patobulinti verslą ir išnaudoti naujas galimybes. Kaip jau matėte, sprendimų priėmimas
yra paprasčiausias pasirinkimas iš kelių alternatyvų, o kokybiški duomenys ir informacija
padeda pasirinkti tinkamas alternatyvas.

Skyriaus užduotys
Užduotis 1: Šališkumas sprendimų priėmime
Užduoties aprašymas

Diskusijų forume paskelbkite
•

Aprašykite situaciją, kada jūsų priimtas sprendimas buvo nulemtas šališkumo.
Paaiškinkite, ką buvo galima padaryti, kad tą šališkumą eliminuotumėte ar bent
jau sumažintumėte.
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Atsakymai
Pakomentuokite bent vieną kito dalyvio įkeltą pavyzdį.

Skyriaus savianalizės klausimai
Klausimas 1
Įvardinkite 7 sprendimų priėmimo proceso etapus.
Skyriaus literatūra

Kahneman, D., and A. Tversky (1979) Intuitive prediction: Biases and corrective procedures.
Management Science 12: 313–27.
Liedtka, J. (2015) Linking Design Thinking with Innovation Outcomes through Cognitive Bias
Reduction. Journal of Product Innovation management, 32(6), 925-938.
Loewenstein, G., and E. Angner (2003) Predicting and indulging changing preferences. In Time
and decision: Economic and psychological perspectives on intertemporal choice, ed. G.
Loewenstein, D. Read, and R. Baumeister, 12, 351–91. New York: Russell Sage Foundation.
Tiernan, D. & Morley, M. (2013) Modern Management: Theory and Practice for Students in
Ireland, 4th Ed. Gill Books
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Skyrius 2.2 Duomenų rinkimas
Skyriaus pristatymas
Duomenų rinkimas yra duomenų rinkimo iš visų susijusių šaltinių procesas, siekiant rasti
atsakymus į tyrimo problemą, patikrinti hipotezę ir įvertinti rezultatus. Šis skyrius apibūdina
pagrindines aplinkybes, kurios gali kilti renkant duomenis. Duomenų rinkimo būdas priklauso
nuo daugelio veiksnių, įskaitant kontekstą, tikslą ir jūsų organizacijos pobūdį bei dydį.

Skyriaus tikslai
Šio skyriaus pabaigoje jūs gebėsite:
•
•
•
•
•

Apibūdinti duomenų šaltinius
Atskirti skirtingus duomenų tipus
Apibūdinti kokybinius duomenų rinkimo metodus
Apibūdinti kiekybinius duomenų rinkimo metodus
Suplanuoti duomenų rinkimo ir analizės procesą
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2.2.1 Duomenų rinkimas
Tyrimo etapai parodyti 2 paveiksle. Pirmame modulyje buvo plačiau aprašyti 1-4 tyrimo
proceso etapai, o šiame dėmesys bus skiriamas metodams, kaip surinkti reikalingus duomenis
ir informaciją.

Paveikslas 2 Tyrimo proceso etapai
Duomenų rinkimas yra sistemingas duomenų rinkimo iš įvairių šaltinių procesas. Visi jūsų
renkami duomenys turėtų būti racionaliai susieti su SMART tikslais ir uždaviniais, kaip
apibrėžta jūsų projekto pasiūlyme. Pagrindinis dalykas yra įsitikinti, kad visi surinkti duomenys
yra kokybiški ir kad jie paaiškins jūsų nustatytą problemą ar galimybę. Reikia siekti, kad
renkami duomenys būtų kuo konkretesni ir tikslesni. Tai taip pat lemia duomenų rinkimo
metodų pasirinkimą.
Renkant duomenis rekomenduojama įsivardinti klausimus, į kuriuos ieškosite atsakymų.
Evans ir Lindsay (2005) siūlo šiuos klausimus:
•
•
•
•
•

Koks pagrindinis jūsų tyrimo klausimas?
Kokios informacijos reikia, siekiant rasti atsakymą?
Kur ieškoti informacijos?
Kas galėtų jums suteikti ieškomus duomenis?
Kaip surinkti informaciją, tam skiriant mažiausiai laiko ir pastangų?

Duomenų šaltiniai
Duomenų šaltiniai gali būti pirminiai ir antriniai. Pirminiai duomenys yra originalaus pobūdžio.
Pirminiai duomenys yra tie, kurie renkami įvairiais metodais, tokiais kaip eksperimentai,
interviu, apklausos, klausimynai ir pan. Antriniai duomenys yra informacija, kurią surinko kiti
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tiek iš vidinių, tiek iš išorinių šaltinių. Vidinius antrinius duomenis sudaro informacija, surinkta
jūsų organizacijoje ar darbo vietoje, ir gali būti įtraukta į metriką, pardavimo ataskaitas, IT
sistemas ar kiti darbuotojai gali turėti šią informaciją (pvz., Finansinės ataskaitos; informacija
apie klientą; ataskaitos ir atstovo atsiliepimai, mažmenininkas ir platintojas bei Valdymo
informacijos sistema). Išorinius antrinius duomenis sudaro informacija, surinkta už jūsų
organizacijos ribų, ir gali būti įtraukta į palyginamąsias ataskaitas, laikraščius, tyrimų
ataskaitas, rinkos tyrimus, narystės organizacijas arba jūsų konkurentai, tiekėjai ar klientai gali
turėti šią informaciją.

Duomenų tipai
Duomenys skirstomi į dvi grupes: kiekybinius ir kokybinius. Duomenis mes vadiname
„kiekybiniais“, jei jie yra skaitiniai, ir „kokybiniais“, jei jie nėra.
Kokybiniai duomenys
Kokybiniai duomenys yra susiję su charakteristikomis ir aprašais, kurių negalima lengvai
išmatuoti, bet kuriuos galima stebėti subjektyviai, pavyzdžiui, kvapai, skonis, faktūra,
patrauklumas, spalva, ir jie dažnai vadinami kategoriniais duomenimis. Paprastai kokybiniai
duomenys pateikiami žodine forma, tačiau taip pat gali būti bet kokia skaitine forma nesusijusi
informacija, pavyzdžiui, nuotraukos, vaizdo įrašai ir garso įrašai. Kokybiniai kintamieji sukuria
duomenis, kuriuos galima suskirstyti į kategorijas pagal panašumus ar skirtumus, pavyzdžiui:
broko tipas, lytis, aptarnavimo kokybė, automobilio spalva ir pan.
Kiekybiniai duomenys:
Kiekybiniai duomenys susiję su skaičiais ir savybėmis, kurias galima kiekybiškai išmatuoti,
pavyzdžiui, aukščiu, pločiu, ilgiu, temperatūra, kainomis, plotu, apimtimi ir trukme. Kiekybiniai
duomenys išmatuojami, atsakant į klausimą “kiek”. Jie būna dviejų tipų: diskretieji ir tolydieji.
kiekybiniai diskretieji (pvz. studentų skaičius auditorijoje) - tokie duomenys, kurie yra
suskaičiuojami. Jie turi baigtinį (suskaičiuojamą) galimų reikšmių skaičių ir atstumas tarp
dviejų galimų gretimų reikšmių yra pastovus ir gali būti tiksliai išmatuotas. Paprasčiau sakant,
kiekybiniai diskretieji kintamieji išreiškiami teigiamais ir neigiamais sveikaisiais skaičiais bei
nuliu. Kiekybiniai tolydieji duomenys (pvz. svoris, trukmė) – tai skaitiniai kintamieji, kurie
įprastai yra išmatuojami ar užregistruojami (bet ne suskaičiuojami). Gali įgyti ir trupmeniniais
skaičiais užrašomas reikšmes (tarkim, 2,2354), teoriškai gali būti išmatuoti daugybės
skaitmenų po kablelio tikslumu.

2.2.2 Duomenų rinkimo metodai
Duomenų rinkimo metodai gali būti klasifikuojami kaip kiekybiniai arba kokybiniai. Kokybiniais
metodais siekiama išspręsti „kaip“ ir „kodėl“ klausimus ir norima visapusiškai ištirti temą,
naudodama nestruktūrizuotus duomenų rinkimo metodus. Kokybiniai metodai apima
tikslines grupes, grupių diskusijas ir interviu.
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Kokybiniai duomenų rinkimo metodai
Kokybiniai tyrimo metodai daugiausia skirti įžvalgoms “surinkti” ir supratimui apie
pagrindines problemas priežastis ir motyvaciją įgyti. Šie metodai taip pat naudojami atskleisti
minčių ir nuomonių tendencijas ir gilintis į problemą ar temą. Čia pateikiami keturi būdai, kaip
rinkti kokybinius duomenis, kokie jų privalumai, trūkumai žr. 2 lentelę (šaltinis Paradis et al,
2016).
Atviri klausimai
Atviri klausimai puikiai tinka, kai ieškoma informacijos apie nuostatas, požiūrį, lūkesčius ir pan.
Šis metodas yra įrankis informacijos “turtingam” grįžtamajam ryšiui. Teisingai suformuluoti
atviri klausimai suteikia galimybę gauti platų spektrą informacijos: komentarų, grįžtamojo
ryšio, patarimų ir kt.
Interviu
Interviu naudojami norint surinkti informaciją iš asmenų, naudojant iš anksto parengtus
klausimus. Interviu galima įrašyti. Jie gali būti struktūrizuoti, pusiau struktūruoti arba
nestruktūruoti; juose galima vadovautis griežtai parašytu scenarijumi, imituojančiu apklausą,
arba būti įkvėpti mažiau griežtų klausimų, kviečiančių pašnekovus laisviau reikšti savo mintis.
Pašnekovai turi aktyviai klausytis ir klausinėti. Interviu yra idealūs, kai naudojami
dokumentuojant dalyvių pasakojimus, požiūrį į situacijas ar reakcijas į tam tikras situacijas ar
reiškinius ar pasakojimus apie jas. Interviu duomenys dažnai naudojami kuriant temas,
teorijas ir modelius. Į daugelį tyrimų klausimų, į kuriuos galima atsakyti atlikus apklausas, taip
pat galima atsakyti per interviu, tačiau interviu paprastai duoda turtingesnių, išsamesnių
duomenų nei apklausos, tačiau pokalbiams reikia daugiau laiko ir išteklių.
Fokus grupė
Šis metodas yra naudojamos informacijai rinkti grupėje asmenų - iš anksto pateikiant interviu
klausimus, kuriuos moderatorius užduoda dalyviams paeiliui, arba pagal scenarijų, kad būtų
skatinami pokalbiai, diskusija. Fokus grupės taip pat leidžia tyrėjams fiksuoti dalyvių reakcijas
į kitų dalyvių pastabas ir perspektyvas, taigi jos yra būdas sužinoti požiūrių panašumus ir
skirtumus. Įprastas dalyvių skaičius vienoje tikslinėje grupėje yra nuo 6 iki 8 žmonių, kad būtų
galima diskutuoti ir leisti visiems nariams kalbėti.
Stebėjimas
Stebėjimas yra duomenų rinkimo būdas stebint žmones natūraliose situacijose ir aplinkoje.
Stebėjimai leidžia mums ištirti ir dokumentuoti, ką žmonės daro, ir bandyti suprasti, kodėl jie
tai daro, užuot sutelkę dėmesį į savo pačių suvokimą ar prisiminimus. Stebėjimo metodais
surinkta informacija skiriasi nuo apklausos, nes stebėtojas aktyviai neužduoda respondentui
klausimų. Stebimi duomenys gali apimti viską, pradedant lauko tyrinėjimais, kai kas nors tam
tikrą laiką gyvena kitame kontekste ar kultūroje (dalyvio stebėjimas), iki nuotraukų,
parodančių paslaugų teikėjų ir paslaugų vartotojų sąveiką (tiesioginis stebėjimas). Duomenys
gali būti įrašomi tais pačiais būdais, kaip ir interviu (fotografuojant užrašus, garso įrašą, vaizdo
įrašą), taip pat naudojant nuotraukas, nuotraukas ar piešinius.
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Lentelė 2 Kokybinių tyrimo metodų privalumai ir trūkumai (Paradis et al (2016))
Metodas

Privalumai
•
•
•

Atviri
klausimai

•
•

Didelis apklausiamųjų skaičius t.y.
didelė tyrimo imtis.
Lengva užtikrinti anonimiškumą.
Galima įtraukti specifinius
klausimus.

•
•
•
•

•
•
Interviu
•

Interviu dalyviai dalinasi
nuomone, įžvalgomis.
Analizuoti galima jau interviu
metu kas leidžia papildomai
prašyti informacijos realiu laiku ir
surinkti kokybiškesnius duomenis.
Interviu yra lankstesnis nei
apklausos.

•

•
•
•
•

•
Fokus grupės

•

•
Stebėjimas

•
Dalyvių grupių informacija yra
naudingesnė nei pavienių asmenų.
Metodas mažiau reiklus laikui nei
stebėjimas.

•
•

•
•
Susitelkiama ties realiu elgesiu
esamoje situacijoje.

•

Trūkumai
Reikalingi įgūdžiai parengti kokybiškam
klausimynui.
Žmonės dažnai yra linkę praleisti atvirus
klausimus arba atsakyti į juos atmestinai, jei
pavyzdžiui neketina dalyvavimui apklausoje
skirti daug laiko.
Atsakymai gali neatspindėti tikrojo asmens
požiūrio.
Sudėtinga analizuoti atsakymus, ieškoti
priežastinių ryšių.
Ribotos problemos spręsti apklausos metu
kylančias problemas.
Dėl dalyvių skaičiaus ir bendravimo
sudėtingumo gali kilti problemų tinkamai
interpretuojant turinį.
Interviu fiksuoja požiūrį, suvokimą,
nuomonę. Tai ką sako interviu dalyviai gali
skirtis nuo to, kaip jie iš tikrųjų elgtųsi
realioje situacijoje apie kurią tik kalba.
Reikia gebėjimų ne tik vesti interviu, bet ir
analizuoti turinį.
Informacijos, kurią reikia analizuoti, kiekis
yra didelis.
Daug laiko ir finansinių išteklių reikalaujantis
metodas.
Kai kurie dalyviai gali nenorėti viešai dalintis
savo patirtimi.
Sėkmė priklauso nuo tinkamai atliktos
dalyvių atrankos.
Reikalingas profesionalus moderavimas.
Transkribavimas / pastabų rašymas gali būti
sudėtingas. Analizei gali būti naudojamas
dalyvių neverbalinis bendravimas kaip
duomenys. Ar šie duomenys bus renkami,
turėtų būti nustatyta iš anksto.
Reikalauja įgūdžių ir laiko.
Rezultatų patikimumas priklauso nuo
stebėtojo.
Ribotas požiūris į mintis ir įsitikinimus,
formuojančius elgesį, nebent stebėtojas
stengiasi surinkti svarbiausius interviu apie
informatorius / tiesioginius pokalbius.
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Kiekybiniai duomenų rinkimo metodai
Kiekybiniai duomenų rinkimo metodai naudoja išmatuojamus duomenis faktams konstatuoti
ir modeliams suformuoti. Kiekybiniai metodai yra daug labiau struktūruoti nei kokybiniai
duomenų rinkimo metodai ir apima įvairias apklausų formas - internetines apklausas,
popierines apklausas, mobiliąsias apklausas, tiesioginius pokalbius, telefoninius pokalbius ir
sistemingus stebėjimus.
Kiekybiniai tyrimai/Apklausos
Apklausa yra dažniausiai naudojamas kiekybinio tyrimo metodas. Tyrimai gali būti įvairių
formų, kai rinkimo metodai apima klausimynus, interviu ar jų derinį. Apklausos labai dažnai
naudojamos kaip duomenų rinkimo įrankis. Visų gyventojų apklausa būtų vadinama
surašymu. Tačiau paprastai dėl praktiškumo ir ekonominio efektyvumo apklausos apsiriboja
reprezentatyvia potencialios grupės imtimi, kuria tyrėjas domisi.
Interviu ir apklausos yra skirti surinkti informaciją iš nedidelio skaičiaus žmonių, kad gauti
rezultatai reprezentuotų didesnio žmonių skaičiaus nuomonę. Apklausos gali būti įvairios
apimties, vykdomos asmeniškai, telefonu, paštu ar internetu, naudojant internetines
programas, tokias kaip SurveyMonkey, arba jų derinį. Klausimynus sudaro tie patys klausimai,
kurie užduodami ta pačia tvarka ir tokiu pačiu būdu, kad būtų galima surinkti tą pačią
informaciją.
Geriausia klausimyno praktika
• Klausimams naudokite intervalų skales (pvz. amžius, pajamos ir pan.)
• Nenaudoti sudėtingų žodžių, specifinių techninių terminų.
• Nenaudokite negatyvių sąvokų.
• Neklauskite dviejų klausimų tuo pačiu metu.
• Nesiginčykite su respondentu.
• Išbandykite apklausos klausimyną, kad pastebėtumėte nelogiškus klausimus,
įsivertintumėte, kiek laiko reikia į juos atsakyti ir pan.
• Rekomenduojama neplatinti klausimynų atviruose forumuose. Į klausimus turėtų
atsakinėti tik jūsų tikslinė grupė.
• Klausimyno pateikimo jums būdas turi būti konfidencialus, todėl dažniausiai yra
rekomenduojamos internetinės apklausos.
• Pirmadienis ir penktadienis mažiausiai tinkamos dienos.
• Naudokite priminimus.
Kiekybinis interviu
Interviu gali būti naudojami kiekybiniams duomenims rinkti. Jie gali būti atliekami telefonu,
internetu ar asmeniškai. Tai yra asmeniškesnė tyrimo forma nei klausimynai. Interviu yra
labiau struktūruotas nei renkant kokybinius duomenis.
Kiekybinis stebėjimas
Duomenys gali būti renkami sistemingai stebint, tarkime, suskaičiuojant vartotojų, esančių ir
šiuo metu naudojančių paslaugas tam tikroje srityje, skaičių arba paslaugų, naudojamų
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nurodytoje vietoje, skaičių. Pavyzdžiui lankytojų srautai tam tikrose prekybos centro vietose;
Automobilių srautai gatvėje, prie kurios pastatytas reklaminis stendas.
Eksperimentas
Šie metodai apima manipuliavimą nepriklausomu kintamuoju, išlaikant skirtingą kitų
kintamųjų, greičiausiai priklausomų, kontrolės laipsnį. Paprastai tai naudojama norint gauti
duomenis, kurie vėliau bus naudojami santykių ir koreliacijų analizei. Kiekybiniai tyrimai
dažnai naudoja eksperimentus duomenims rinkti, o eksperimentų rūšių pavyzdžiai yra
laboratoriniai eksperimentai, lauko eksperimentai irk t.
Santrauka ir papildomi duomenų rinkimo metodai
Įvairių duomenų rinkimo metodų apibendrinimas ir trumpas aprašymas yra pateiktas 3
lentelėje.
Lentelė 3 Duomenų rinkimo metodai
Metodas

Aprašymas

Nuoroda papildomai informacijai

Apklausa

Tinka informacijai iš pirkėjų, tiekėjų, partnerių
surinkti.

http://gradnyc.com/wpcontent/u
ploads/2012/08/GNYC_Academy_
Workshop 3_Conducting Survey
Research.pdf

Interviu

Tinkamas pasikalbėti su partneriais, tiekėjais,
klientais ir darbuotojais, kaip patobulinti tam tikrą
darbo procesą.

http://www.comp.dit.ie/dgordon
/Podcasts/Interviews/chap15.pdf

Fokus grupė

Leidžia surinkti kelių žmonių nuomonė tuo pačiu
metu.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pm
c/articles/PMC2550365/pdf/bmj0
0603 0031.pdf

Eksperimentinis
projektas

Struktūrizuotas ir organizuotas būdas atlikti ir
analizuoti informaciją, įvertinti veiksnius,
turinčius įtakos atsako kintamajam.

https://www.jhuapl.edu/techdige
st/td/td2703/telford.pdf

Gedimo rėžimo ir
efektų analizė

Analizuojamos potencialios nesėkmės, kurios gali
nutikti. Jas identifikavus iš anksto ieškoma būdų
joms įveikti.

https://videos.asq.org/qualitytool-fmea
http://people.ucalgary.ca/~design
/engg251/First%20Year%20Files/f
mea.pdf

Ieškomos ir identifikuojamos galimos procesų
kitimo priežastys.

https://www.chalmers.se/en/dep
artments/math/centres/gmmc/re
search
programme/riskreliabilityquality/
Documents/Johannesson.pdf

Variacijos
rėžimas ir efektų
analizė
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Kontrolinės
lentelės

Tai priemonė, leidžianti nustatyti, ar jūsų procesas
gali kisti.

http://www.au.af.mil/au/awc/aw
cgate/navy/bpi_manual/mod10co
ntrol.pdf ;
https://www.stat.auckland.ac.nz/
~wild/ChanceEnc/Ch13.pdf

Proceso
galimybės

Nustato proceso gebėjimą patenkinti klientų
poreikius.

https://www.youtube.com/watch
?v=fo1CT 0DZAsE

Išsiaiškinę, kiek yra sėkminga jūsų įmonės veikla,
nustatysite tobulintinas sritis.

https://www.businessballs.com/d
tiresources/performance_measur
ement_management.pdf

Ši technika leidžia jums nustatyti, kiek jums reikia
parduoti prekių/paslaugų, kad apimtys būtų
tolygios.

https://www.youtube.com/watch
?v=CsI2q3TWvaU

Veiklos
vertinimas

Lygių galimybių
analizė

Proceso analizė

Vizualizuokite procesą diagramomis, paveikslais,
laiko juostomis, kad būtų galima jį kuo geriau
suprasti ir numatyti galimus patobulinimus.

Butelio kakliuko
analizė

Parodo, kurioje proceso vietoje yra trikdžiai.

Pareto diagramos

Ši technika naudoja Pareto analizę ir principą
(žinomą kaip 80:20 taisyklę): 20% darbo turi duoti
80 proc. naudos.

http://www.businessballs.com/bu
siness process modelling.htm
https://mosimtec.com/insights/5insightful-bottleneck-analysisexamples/
http://itech.fgcu.edu/faculty/arui
ztor/dw/bottlenecks.doc

https://www.exceleasy.com/examples/paretochart.html

Duomenų rinkimo planas
Duomenų rinkimo planas - tai sistema, skirta apibūdinti, kokio tipo duomenis rinkti, kaip, kada
ir kas juos rinks. Duomenų rinkimo planas padeda užtikrinti, kad projekto metu surinkti
duomenys būtų naudingi ir tinkami. Pavyzdys pateiktas 4 paveiksle.
Planuojant duomenų rinkimą svarbu apsibrėžti kuo konkrečiau, kokiu duomenų jums reikia.
Evansas ir Lindsay (2005, p. 97) rekomenduoja laikytis 10 pagrindinių principų:
1. Suformuluokite tinkamus klausimus, susijusius su projekto informacijos poreikiais.
2. Naudokite tinkamas duomenų analizės priemones ir įsitikinkite, kad renkami reikalingi
duomenys.
3. Apibrėžkite išsamius duomenų rinkimo taškus, kad kuo mažiau trikdytumėte vykdomą
darbą.
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4. Pasirinkite objektyvų šaltinį, kuris lengviausiai ir tiesiogiai gali pateikti svarbiausius
faktus.
5. Jei pasitelkiate pagalbą, įsitikinkite, kad duomenų rinkėjai turi patirties.
6. Susikurkite kuo paprastesnes formas duomenų rinkimui.
7. Paruoškite duomenų rinkimo instrukcijas.
8. Išbandykite duomenų rinkimo formas ir instrukcijas bei įsitikinkite, kad formos tinkamai
užpildytos.
9. Apmokykite duomenų rinkėjus apie tyrimo tikslą, kam bus naudojami duomenys, kaip
užpildyti formas ir kaip nešališkai viską atlikti.
10. Patikrinkite duomenų rinkimo procesą ir patvirtinkite rezultatus.

Paveikslas 3 Duomenų rinkimo planas/šablonas
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Skyriaus santrauka
Šis skyrius apibūdino esminius klausimus, galinčius kilti informacijos paieškoje. Kaip renkami
duomenys, priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant kontekstą, duomenų rinkimo tikslą ir
jūsų organizacijos veiklos pobūdį, dydį ir pan. Šis skyrius aprašė pagrindinius duomenų rinkimo
būdus (kokybinį ir kiekybinį). Šis skyrius taip pat detalizavo duomenų rinkimo planą ir pristatė
žingsnius, kuriais rekomenduojama vadovautis.

Skyriaus užduotys
Užduotis 1: Focus grupė
Tikslas
Paskatinti Jus susimąstyti apie Jums aktualių duomenų rinkimą ir prisiminti focus
grupės metodą.
Užduotis
Peržiūrėkite šį „YouTube“ vaizdo įrašą, pateiktą žemiau, kuriame kalbama apie fokus
grupes, kurias sukūrė Richardas Kreugeris iš Minesotos universiteto. Sudarykite trijų
naudingų patarimų sąrašą ir trumpai pakomentuokite, kodėl, jūsų manymu, jie buvo
ypač veiksmingi, ir paskelbkite juos diskusijų forume.
https://www.youtube.com/watch?v=xjHZsEcSqwo

Papildoma skyriaus informacija
Nuoroda 1: Tyrimo metodų bazė
Aprašymas
Tai yra išsamus internetinis vadovėlis, kuriame nagrinėjamos visos tipinio įvadinio
bakalauro ar magistro kurso socialinių tyrimų metodų temos. Jis apima visą tyrimų
procesą, įskaitant: tyrimo klausimų formulavimą; atranka (tikimybė ir netikrumas);
matavimas (apklausos, mastelio keitimas, kokybinis, netrukdantis); tyrimų dizainas
(eksperimentinis ir kvazieksperimentinis); duomenų analizė; ir parašyti tiriamąjį darbą.
Nuoroda
Trochim, William M. (2006) The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition.
http://www.socialresearchmethods.net/kb/index.php.
Nuoroda
http://www.socialresearchmethods.net/kb/index.php

Skyriaus literatūra
Ackoff, R.L. (1989). From data to wisdom. Journal of applied systems analysis Vol. 15 pp 3-9.
Evans, J. R. & Lindsay, W.M. (2005). An Introduction to Six Sigma & Process Improvement.
Thomsom Southwestern
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Paradis, E., O'Brien, B., Nimmon, L., Bandiera, G., & Martimianakis, M. A. (2016). Design:
Selection of Data Collection Methods. Journal of graduate medical education, 8(2), 263–264.
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Skyrius 2.3 Duomenų analizė
Skyriaus pristatymas
Duomenų analizė ir naujų verslo idėjų plėtojimas yra labai svarbūs įmonės veiklai. Tam, visų pirma, įmonė turi
turėti prieigą prie duomenų. Paprastai duomenys gaunami iš įvairių šaltinių. Tai gali kilti iš vidinių išteklių, kurie
surinkti pačioje įmonėje stebint, fiksuojant vidinius procesus. Gali būti ir informacija, gauta iš kitų išorinių
šaltinių: socialinės žiniasklaidos, oficialios statistikos ar komercinių šaltinių.
Surinkę duomenis, turite mokėti juos susisteminti ir pateikti aiškiai ir suprantamai. Šiame skyriuje išmoksite
pateikti duomenis naudodami lenteles ir diagramas. Didžiausias dėmesys bus skiriamas duomenų pateikimui ir
interpretavimui. Koks yra geriausias būdas tvarkyti, analizuoti ir pateikti duomenis? Ką tau sako duomenys?
Galiausiai, šis skyrius pristato didžiųjų duomenų analizės sąvoką ir daugybę galimų didelių duomenų įrankių.

Skyriaus tikslai
Šio skyriaus pabaigoje Jūs gebėsite:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atpažinti skirtingus matmenis
Identifikuoti tyrimo imtį
Suprasti elementus, į kuriuos reikia atsižvelgti tvarkant duomenis
Kurkite kokybinių ir kiekybinių duomenų lenteles
Grafiškai pateikti kokybinius ir kiekybinius duomenis;
Interpretuoti grafikus ir diagramas
Paaiškinkite pagrindinius vietos, kitimo ir santykinės padėties matus
Apibūdinkite kokybinės analizės 6 etapų procesą
Apibūdinkite įvairius duomenų analizės įrankius
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2.3.1: Duomenų tvarkymas
Matavimo lygmenys
Analizuodami duomenų rinkinį visada turėsite atskirti kokybinius ir kiekybinius duomenis. Tačiau taip pat reikia
išsamiau pažvelgti į duomenis ir nustatyti matavimo skalę. Matavimo skalė lemia duomenyse esančios
informacijos kiekį. Taip pat nurodomi tinkamiausi duomenų apibendrinimai ir statistinė analizė.
Matavimo skalės:
•
•
•
•

Nominalioji.
Ranginė
Intervalinė
Santykių

Nominalioji skalė
Tai požymio reikšmių matavimo būdas, kuriuo tiriamieji objektai ar individai, atsižvelgiant į nagrinėjamo požymio
kategorijas, skirstomi į grupes. Grupės numeruojamos laisvai, o jų numeriai turi ne skaičių, bet tam tikrų grupių
(vardų) prasmę. Šia skale užrašoma žmogaus lytis, šeiminė padėtis, profesija, tautybė, diagnozė ir kiti požymiai.
Pvz.
•
•
•

Vyras
Moteris

Ranginė skalė
Tai požymio reikšmių matavimo būdas, kuriuo tiriamieji objektai gali būti sudėlioti matuojamo požymio didėjimo
arba mažėjimo tvarka. Vartojant šią skalę galima teigti, kad vieno objekto požymio reikšmė didesnė, lygi ar
mažesnė už kito objekto, nors neįmanoma nustatyti, kiek ji didesnė ar mažesnė. Idealioje ranginėje skalėje
sutampančių verčių neturėtų būti. Pvz.
•
•
•
•

Labai blogai
Blogai
Gerai
Labai gerai

Kad ir koks būtų atsakymas, jis vis tiek yra tik žodis - tai yra, ne skaitmeninė etiketė, tačiau jis suteikia daugiau
informacijos apie konkretų trūkumą. Kiekviena nuomonė yra klasifikuojamas;
•
•
•
•

1=Labai blogai
2=Blogai
3=Gerai
4=Labai gerai

Interval Scale
Tai požymių reikšmių matavimas būdas, taikomas kiekybiniam dviejų požymių reikšmių skirtumui nustatyti.
Pavyzdys.
IQ (intelekto koeficientas) gali būti vienas iš pavyzdžių. Asmuo, kurio IQ yra 150, nėra 1,5 karto protingesnis už
asmenį, kurio IQ yra 100. Jie tiesiog turi IQ, kuris yra 50 taškų didesnis pagal IQ skalę.
Santykių matavimo skalė
Tai požymio reikšmių matavimo būdas, kuriuo nulinė požymio reikšmė yra nustatoma ne susitarimu (kaip kad
yra intervalo matavimų skalės), o yra absoliuti, susijusi su reiškinių esme. Santykių skale matuojamas žmogaus
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amžius, ūgis, laikas, kūno svoris, kraujospūdis, cholesterolio kiekis kraujyje ir kt. Naudojant šią matavimų skalę,
mes galime įvertinti kas yra dvigubai senesnis, trigubai bangesnis ir pan.
Šioje skalėje turi būti nulinė vertė, rodanti, kad nuliniame taške kintamajam nieko nėra.

Populiacija ir imtis
Statistikoje viena pagrindinių, bet svarbiausių sąvokų yra atranka. Daugelio statistinių problemų atveju iš daug
didesnių matavimų, vadinamų populiacija, imamas nurodytas matavimų skaičius arba duomenys, vadinami
imtimi. Jūs turite mokėti atskirti objektų, iš kurių imami matavimai, rinkinį nuo pačių matavimų.
Žodžiai pavyzdys ir gyventojai turi savo reikšmes kasdieniame gyvenime. Gyventojai paprastai siejami su
žmonėmis - šalies ar miestelio gyventojais t.y. populiacija. Imtis iš gyventojų būtų žmonių grupė.

Paveikslas 4 Populiacija ir imtis

Pavyzdžiui, jūs perskaitėte viename laikraštyje, kad nuomonės apklausa apie rinkodaros preferencijas
Prancūzijoje buvo paremta 1000 žmonių atranka. Tikriausiai kiekvienam apklaustajam buvo užduotas tas pats
klausimas, o kiekvieno asmens atsakymas atspindi vieną imties vertinimą.
Ar imtį sudaro 1 000 žmonių, ar tai yra 1000 atsakymų, kuriuos jie pateikia? Tiesą sakant, populiacija yra visų
Prancūzijos žmonių nuomonė, o imtį sudaro 1 000 atsakymų.
Renkant informaciją tikslas dažniausiai yra išsiaiškinti populiacijos nuomonę, požiūrį, tačiau fiziškai apklausti visų
Prancūzijos gyventojų praktiškai yra neįmanoma. Šioje vietoje į pagalbą yra pasitelkiamas imties apskaičiavimas
ir jos pateiktos nuomonės laikymas reprezentatyvia.
Reprezentatyvi imtis. Kas tai?
Reprezentatyvi imtis yra grupė, kuri tiksliai atitinka visos jos populiacijos ypatybes. Kitaip tariant, imtis yra tikslus
populiacijos, iš kurios imamas pavyzdys, atspindys.
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Pavyzdžiui, rinkodaros tyrime svarbu reprezentatyvi atranka, nes tai užtikrina, kad į jūsų imtį bus įtraukti visi
atitinkami žmonių tipai ir kad bus apklaustos tinkamos žmonių grupės. Jei jūsų imtis nėra reprezentatyvi, tada
jos apklausa bus šališka, kai tam tikroms grupėms gali būti per daug atstovaujama, o jų nuomonė gali dominuoti.
Tai lems klaidingus sprendimus renkantis reklamą, skatinant pardavimus, bandant pasiekti tikslinį klientą.

Struktūrizuoti, nestruktūruoti ir pusiau struktūruoti duomenys
Analizuojant duomenis svarbu suprasti, kad yra trys paplitę duomenų struktūrų tipai: struktūrizuoti,
nestruktūrizuoti ir pusiau struktūrizuoti.
Struktūrizuoti duomenys
Struktūrizuoti duomenys yra nuoseklūs, lengvai apibrėžiam ir todėl lengvai analizuojami. Struktūrizuoti
duomenys atitinka lentelės formatą, t.y. pateikiami eilutėse ir stulpeliuose. Įprasti struktūrizuotų duomenų
pavyzdžiai yra „Excel“ failai.
Nestruktūrizuoti duomenys
Nestruktūrizuoti duomenys yra informacija, kuri nėra iš anksto apibrėžta. Įprasti nestruktūrizuotų duomenų
pavyzdžiai yra tekstas, garso, vaizdo įrašai. Nestruktūrizuotų duomenų pavyzdys būtų emocinės reakcijos į
marketingo tyrimus.
Pusiau struktūrizuoti duomenys
Pusiau struktūruoti duomenys yra struktūrizuotų duomenų forma, neatitinkanti duomenų modelių, susietų su
duomenų bazėmis ar kitokiomis duomenų lentelių formomis, tačiau, nepaisant to, juose yra požymių, leidžiančių
skirstyti duomenis pagal hierarchijas. Pusiau struktūruoti duomenys: tam tikru laipsniu gali būti „pažymėti“,
tačiau dažnai yra apibrėžti vartotojo ar organizacijos. Pusiau struktūrizuotų duomenų pavyzdžiai yra interviu ir
ataskaitos.

Duomenų valdymas
Duomenys iš prigimties yra nepatogūs ir retai kada duomenų failai būna nepriekaištingos formos ir paruošti
analizei (Boslaugh ir Watters, 2008). Tyrimų duomenų valdymo vadove DRI aprašomi elementai, į kuriuos reikia
atsižvelgti tvarkant duomenis, išsamų vadovą galima rasti DRI tinklalapyje, o kai kurie pagrindiniai elementai
pateikiami čia:
Duomenų bylos struktūra ir pavadinimai
Vykdydami savo tyrimus galite greitai sukaupti didelį kiekį duomenų ir turėti kelis skirtingo formato ir versijos
failus. Jei bandote rasti jums reikalingą duomenų failą, ypač jei jis buvo nurodytas netiksliai ar nenuosekliai, tai
gali sukelti daug nerimo ir daug laiko tyrimui. Reikia geros failų tvarkymo praktikos, kuri padės identifikuoti, rasti
ir efektyviai naudoti duomenis.
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Versijos
Svarbu nuosekliai nustatyti ir atskirti tyrimo duomenų failų versijas. Tai užtikrina aiškų audito pėdsaką duomenų
failo vystymuisi sekti ir ankstesnėms versijoms identifikuoti, kai to reikia.
Duomenų išsaugojimas
Jei prarandate duomenis, atkūrimas gali būti lėtas, brangus arba neįmanoma. Labai svarbu išsaugoti savo
duomenis. Asmeniniai kompiuteriai ir nešiojamieji kompiuteriai neturėtų būti naudojami pagrindinėms
duomenų rinkmenoms saugoti, o išoriniai duomenų saugojimo įrenginiai nerekomenduojami ilgalaikiam
duomenų, ypač pagrindinių kopijų, saugojimui. Taip pat svarbu galvoti apie tai, kiek reikės saugyklos vietos, ir
nuo pat pradžių tai planuoti. Taip pat pagalvokite apie tai, kam reikės prieigos prie jūsų duomenų ir ką tai reiškia
atsižvelgiant į duomenų saugojimo vietą.
Saugumas
Turėsite nustatyti priemones ir mechanizmus, kuriuos naudosite rinkdami, tvarkydami ir saugodami savo tyrimų
duomenis. Ypač, kalbant apie konfidencialią informaciją, tai apima:
• Tyrimo subjektų apsauga nuo žalos, kurią gali sukelti netyčinis konfidencialių duomenų atskleidimas ar
netinkamas naudojimas
• Mokslininko konfidencialumo patikinimo užtikrinimas
Asmens duomenys / konfidenciali informacija
Jei tyrimo projektas naudoja duomenis, kurie apima konfidencialią informaciją arba informaciją, kuriai naudoti
yra reikalingi sutikimai, turėsite apsvarstyti, kaip užtikrinsite tokios informacijos augumą.
Informavimas/sutikimas
Sutikimo procedūros turėtų būti pritaikytos atsižvelgiant į konkretų tyrimo kontekstą, metodus ir imtį, duomenų
pobūdį (asmeniniai, neskelbtini), duomenų formatą (apklausos, rašytiniai įrašai) ir planuojamą duomenų
naudojimą ir tvarkymą. Tai turės įtakos naudojamo sutikimo ir sutikimo proceso tipui. Sutikimo forma turėtų
būti parašyta aiškia kalba ir be žargono, kad dalyvis galėtų aiškiai atsakyti. Sutikimo formos turėtų būti saugomos
tol, kol bus saugomi tyrimų duomenys (aktyviojo projekto etapo metu ir kai duomenys kaupiami archyvuose
ilgalaikiam išsaugojimui).
Tyrimų etika ir BDAR
Ar dėl etinių ar teisinių priežasčių negalite dalytis duomenimis? Pavyzdžiui, ar sakėte interviu dalyviams, kad
duomenys bus anoniminiai, ar jais bus dalijamasi, ir ar atsimenate, kad pagal Europos Sąjungos bendruosius
duomenų apsaugos reikalavimus (BDAR) yra papildomų įsipareigojimų. BDAR nustato duomenų rinkimo,
saugojimo, naudojimo ir dalijimosi įmonėms taisykles bei griežtas bausmes tiems, kurie jų nesilaiko.
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2.3.2 Duomenų vizualizavimas
Neapdorotus duomenis reikia tvarkyti, apibendrinti ir vizualizuoti, kad jie taptų informacija. Įprasti duomenų
apibendrinimo būdai yra apskaičiuoti vidurkius, standartinius nuokrypius ir kitas statistines reikšmes. Grafikai ir
diagramos suteikia galimybę vizualizuoti ir perduoti informaciją.
Surinkę duomenis arba juos surinkę ir pateikę jums analizuoti, turite juos sutvarkyti ir apibendrinti, kad būtų
rodoma ši informacija:
• Kokios kintamojo vertės buvo išmatuotos?
• Kaip dažnai kartojasi kiekviena reikšmė?
Norėdami vaizdžiai pateikti informaciją, galite sudaryti duomenų paskirstymo lentelę. Taip jūs parodysite, kaip
kintamieji pasiskirsto po visą duomenų rinkinį. Diagramos tipas, kurį pasirenkate iliustruoti duomenų
pasiskirstymą, priklauso nuo jūsų išmatuoto kintamojo tipo - tai yra, ar surinkti duomenys yra kategoriniai, ar
kiekybiniai.

Kategoriniai duomenys
Kai duomenys yra kategoriški, dažnių lentelę sudarys kategorijų sąrašas kartu su kiekvienos kategorijos
pasikartojimo dažniu.
Galite įvertinti, kaip dažnai kiekvienas įvyksta, naudodamiesi šiais metodais:
• Kiekvienos kategorijos matavimų dažnis arba skaičius
• Santykinis kiekvienos kategorijos proporcija
• Kiekvienos kategorijos procentinė dalis

Santykinis dažnis =

!"ž$%&
$

Kur n yra duomenų kiekis

Jūs turite pasirinkti kategorijas taip, kad kiekvienas matavimas priklausytų vienai ir tik vienai kategorijai. Pvz.,
Skirstant liejimo proceso defektus, gali būti šios kategorijos: dėmės; ertmės; susitraukimai; ir kt..
Norėdami klasifikuoti tam tikros kategorijos defektus, galite naudoti tokiais kategorijas: nereikšmingą, kritinė,
kita ir pan. Kita kategorija yra įtraukiama, kad būtų įmanoma, jog matavimas gali neatitikti vienos iš ankstesnių
kategorijų. Kai matavimai suskirstyti į kategorijas ir apibendrinti paskirstymo lentelėje, kategoriniams
duomenims rodyti galite naudoti juostų diagramą arba lentelę.
Pavyzdys
Per vakarinę pamainą liejimo įmonėje atsitiktinai iš gamybos linijos buvo paimti 30 vienetų mėginiai. Jie buvo
išbandyti, užkoduoti (jiems suteiktas skaitinis kodas) ir užregistruoti (žr. 4 lentelę). Šie duomenys pateikiami
užpildytoje santykinio dažnio lentelėje (5 lentelė), juostinėje diagramoje (6 paveikslas) ir pyrago diagramoje (7
paveikslas).
Papildomoje šio modulio informacijoje yra vaizdo įrašas, kuriame parodyta, kaip gaminti šias lenteles ir
diagramas naudojant „Excel“.
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Lentelė 4 Pirminių duomenų pavyzdys

Lentelė 5 Santykinio dažnio lentelė

Paveikslas 5 Juostinė diagrama
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Paveikslas 6 “Pyrago” diagrama

Kategorinių duomenų aiškinimas
Aiškinimas 4 lentelėje pateikti duomenys yra žinomi kaip pirminiai duomenys. Kodai naudojami pagreitinti
duomenų įvedimą. Kaip matote, iš neapdorotų duomenų būtų gana sunku padaryti išvadas; tačiau 5 lentelėje
pateikta dažnių lentelė iš karto suteikia daug daugiau informacijos.
Dažnių lentelė - jūsų duomenų santrauka. Pirmame stulpelyje nurodoma defekto rūšis. Antrasis stulpelis nurodo
dažnį arba skaičių. Pavyzdžiui, 7 vienetai neturėjo dėmių, tuo tarpu 10 vienetų neturėjo defektų. Trečioje skiltyje
nurodomas santykinis dažnis. Tai yra dažnis, palyginti su bendru patikrintų vienetų skaičiumi. Ketvirtasis lentelės
stulpelis pateikia tą pačią informaciją kaip ir trečiasis stulpelis, tačiau procentais. Galite pastebėti, kad iš 30
patikrintų vienetų 20% susitraukė.
Juostinė diagrama parodo įvairių tipų defektų dažnį (skaičių). Palyginę juostų aukštį galite sužinoti, kokio tipo
defektai atsiranda dažniausiai, o kurie - rečiausiai.
Pyrago diagrama suteikia daugiau informacijos momentiniame paveikslėlyje. Tai ne tik nurodo dažnį, bet ir
bendro vienetų, turinčių tam tikrą defektą, skaičių. Sektorių dydis (pyrago gabaliukas) yra tiesiogiai proporcingas
trūkumų daliai.
Jei mūsų pavyzdžio duomenys būtų gauti iš visos populiacijos, santykiniai dažniai galėtų būti naudojami kaip
istoriniai duomenys, norint numatyti ar suteikti to paties įvykio pasikartojimo tikimybę. Tarkime, kad kiekvienas
linijos mazgas buvo patikrintas ir nustatyta, kad 23% imties turėjo kokių nors dėmių. Tuomet galima sakyti, kad
tikimybė, kad per tą pamainą pagamintas vienetas turės tam tikros formos dėmę, buvo 0,23 arba 23%, tai yra,
darant prielaidą, kad procesas nepagerėjo.

Kiekybiniai duomenys
Kiekybiniai duomenys turi skaitines reikšmes, tačiau taip pat galite gauti tokio tipo duomenų dažnio
pasiskirstymą. Tačiau tai reikalauja šiek tiek daugiau darbo, nes duomenys yra skaitiniai.
Užuot turėję tokius žodžius kaip „Blemish“ ar „Cavity“, visi matavimai gali būti nuo 2.03 iki 3.07. Kaip suskirstyti
šiuos duomenis? Norėdami sugrupuoti kiekybinių duomenų matavimų rezultatus turite atlikti veiksmus:
1.

Apskaičiuokite duomenų diapazoną - tai yra nuo didžiausios vertės iki mažiausios vertės.
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2.
3.
4.

Padalinkite intervalą į intervalų skaičių, vadinamą klasės intervalais. Intervalų skaičius turėtų būti nuo
5 iki 20.
Kiekvieno intervalo plotis turi būti vienodas. Nustatykite jį.
Suskaičiuokite kiekvieno intervalo matavimų skaičių.

Kaupiamasis dažnio pasiskirstymas rodo duomenų elementų, kurių vertė yra mažesnė arba lygi kiekvieno klasės
intervalo viršutinei ribai, skaičių. Suvestinis santykinis dažnio pasiskirstymas rodo dalį ar dalį daiktų, kurių vertė
yra mažesnė arba lygi viršutinei kiekvieno klasės intervalo ribai.
Kai matavimai bus suskirstyti į kategorijas ir apibendrinti statistinėje lentelėje, galite sukurti histogramą, kad
būtų parodyti kiekybiniai duomenys, arba laiko eilučių diagramą, kad būtų galima ieškoti modelių per tam tikrą
laikotarpį.
Kurti statistinę lentelę ir skaičiuoti klasių intervalus rankomis užtruks ir gali būti klaidų. Dėl šios priežasties
lengviau naudoti „Excel“, norint sukurti duomenų histogramą ir perskaityti klasių intervalus iš histogramos. Taip
pat galite sukurti procentinę histogramą, kad gautumėte santykinius dažnius.
Pavyzdys
Antrasis pavyzdys, paimtas iš liejimo formavimo proceso, bus naudojamas parodyti, kaip atlikti klasės pločio
skaičiavimus ir sudaryti diagramas. Pradėsite žiūrėdami į baigtą statistinę lentelę ir diagramas bei jas
interpretuodami. Tada jums bus parodyta, kaip sukurti „Excel“.
Injekcinių formų gamyklos gamybos vadovas yra susirūpinęs dėl naminių trintuvų vidinio krumplių skersmens
pokyčių. Jis baiminasi, kad problema kyla dėl susitraukimo. Jis duoda nurodymus technikui:
1. Iš eilės vienodais laiko intervalais pasirinkti 30 vienetų.
2. Išmatuoti kiekvieną įtaisą ir “įdėti” juos į 5 vienodus matavimo intervalus.
3. Sudarykite statistinę lentelę, kurioje apibendrinti duomenys, nurodant kiekvieno matavimo intervalo dažnį,
santykinį dažnį, kaupiamąjį dažnį ir kaupiamąjį santykinį dažnį.
4. Išanalizuokite duomenis, kad nustatytumėte, ar procese nėra tam tikrų defektų tendencijų.
Neapdorotuose duomenyse pateikiami 30 vienetų matavimai tokia tvarka, kokia jie buvo parinkti (6 lentelė).
Šiuos pirminius duomenis vaizduojanti histograma (8 paveikslas), procentinė histograma (10 paveikslas),
statistinė lentelė (7 lentelė) ir laiko eilučių grafikas (11 paveikslas) pateikiami kartu su jų aiškinimu
Šio modulio papildomų išteklių skyriuje „2 komplektas“ pateikiamas vaizdo įrašas, kuriame parodyta, kaip
gaminti šias lenteles ir diagramas naudojant „Excel“.
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Lentelė 6 Pirminiai neapdoroti duomenys

Duomenis įvedus į “excel“ parengta ši aprašomoji statistika.

Paveikslas 7 Histograma

Paveikslas 8 Procentinė histograma
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Lentelė 7 Statistinių duomenų lentelė

Paveikslas 9 Laiko eilutės

Kaip interpretuoti histogramos informaciją
Atliekant aprašomąją analizę buvo naudojamos dviejų tipų histogramos. Pirmojoje parodytoje 9 paveiksle,
naudokite dažnius kad sukurtumėte juostas. Tai suteikia tiesioginį vaizdą, kaip matavimai pasiskirsto pagal atliktų
matavimų diapazoną. Juostos žymi 5 vienodus intervalus. Antrasis histogramos tipas, parodytas 10 paveiksle,
yra procentais išreikšta histograma. Abi jos sukuria tą patį vaizdą, tačiau šioje histogramoje juostos rodo
kiekviename intervale matuojamų dalių proporciją ar procentą. Taikomos histogramos tipas priklausys nuo
analizės ir to, kokios informacijos reikia. Abiejų histogramų informacija naudojama sudarant statistinę lentelę.
Statistinės lentelės aiškinimas
Pirmame stulpelyje nurodomas matavimo intervalas. Visos intervalo vertės yra mažesnės už viršutinę ribą ir
didesnės arba lygios kiekvieno intervalo apatinei riba.
Antrasis stulpelis nurodo dažnį arba skaičių; Pavyzdžiui, 9 iš matavimų buvo tarp 3,01-3,056, o 8 - 3,148-3,194.
Trečioje skiltyje nurodomas santykinis dažnis. Tai yra dažnis, palyginti su visu matavimų skaičiumi, kuris gali būti
išreikštas dešimtosiomis dalimis arba procentais. Pavyzdžiui, 0,267 arba 26,7% matavimų buvo tarp 3,148–3,194.
Taip pat galėtumėte tai išreikšti kaip tikimybę. Pvz., Jei vienas iš 30 matavimų buvo pasirinktas atsitiktinai, yra
10,0% tikimybė, kad matavimas bus tarp 310–3,148.
Suvestinis ketvirtojo stulpelio dažnis nurodo matavimų skaičių, mažesnį už viršutinę tos eilutės ribą. Pavyzdžiui,
17 iš matavimų buvo mažesni nei 3 148 arba 14 iš matavimų buvo mažesni nei 3 102.
Santykinis kumuliacinis dažnis paskutiniame stulpelyje nurodo matavimų dalį arba procentinę dalį, mažesnę už
viršutinę to intervalo ribą. Pavyzdžiui, matavimų, mažesnių nei 3 148, dalis yra 0,567 arba 56,7%. Tai taip pat
galėtumėte išreikšti kaip tikimybę - tai yra, jei pasirinktumėte atsitiktinį matavimą iš 30 matavimų, yra 43,7%
tikimybė, kad šis matavimas bus mažesnis nei 3102.
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Laiko eilučių aiškinimas
Laiko eilutės diagramoje 11 paveiksle parodytas matavimų pokytis per tam tikrą laikotarpį. Pavyzdyje nurodyti
vienetai buvo renkami reguliariais laiko tarpais gamybos metu. Laiko eilučių grafikas nustato tendenciją. Kaip
matote iš duomenų, atrodo, kad procesas dreifuoja.
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2.3.3 Duomenų analizė
Kaip matėte, kokybinė ir kiekybinė duomenų analizė suteikia savo vertę ir turi savybių, kurios gali prisidėti prie
tyrimų rezultatų ir praturtinti tyrimų rezultatus.

Kiekybinė duomenų analizė
Išanalizavus skaitinę informaciją, gaunami rezultatai iš duomenų. Duomenų aiškinimas atliekant analizę yra labai
svarbus norint perduoti rezultatus suinteresuotosioms šalims. Analizės tipas priklauso nuo tyrimo projekto,
kintamųjų rūšių ir duomenų paskirstymo. Šiame skyriuje dėmesys bus skiriamas kiekybinių duomenų analizei.
Iki šiol duomenų apibendrinimui naudojote lentelių ir grafinius metodus. Šie metodai yra puikūs kaip vaizdinės
priemonės, tačiau duomenims apibūdinti galite naudoti ir skaitinius metodus. Apibūdindami duomenų rinkinį,
išryškinate pagrindines reikšmes. Tai suteikia daug daugiau informacijos nei diagrama ar diagrama.
Pagrindinės skaitinės vertės yra imties dydis, kintamumo matai, santykinės padėties matai, penkių skaičių
santrauka ir dėžutės brėžinys, asociacijos priemonė.
Imties dydis
Kai jūsų paprašys išanalizuoti duomenis, greičiausiai jus domins daugiau nei viena kiekvieno mėginio
eksperimentinio vieneto charakteristika. Jūs ne visada galėsite gauti visą reikalingą informaciją.
Jei turite labai didelį imties dydį, tai sukelia žmogaus klaidų riziką, kuri dažnai lemia netinkamą duomenų įvedimą.
Taip pat galite susidurti su kraštutiniais matavimais, kurių galbūt norėsite neįtraukti į analizę. Dėl šių priežasčių
labai svarbu pirmiausia patikrinti imties dydį, kad įsitikintumėte, jog žinote apie bet kokius pažeidimus.
Matematinis simbolis, kuris statistikoje naudojamas vaizduojant imties dydį, yra mažoji raidė „n“. Apsvarstykite
šį nedarbingumo atostogų trukmės (dienomis) pavyzdį.
Lentelė 8 Darbo dienų skaičius, kurių metu nedirbta

Imties dydis 20, arba n = 20.
Centriškumas
Jį rodo:
•
•
•

Vidurkis
Mediana
Moda

Aritmetinis vidurkis
Aritmetinis duomenų rinkinio vidurkis, paprastai vadinamas tiesiog vidurkiu,
turbūt labiausiai žinomas centriškumo matas. Jis yra lygus matavimų sumai,
padalytai iš bendro matavimų skaičiaus. Anksčiau išmokote atskirti populiaciją
∑x
x( =
n
nuo imties. Nagrinėjant vidurkį, taip pat svarbu atskirti populiacijos vidurkį,
žymimą graikų simboliu μ (tariamas mu), ir imties vidurkį x, nurodant vidurio ribą.
Kur 0 𝑦𝑟𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑖𝑘š𝑚𝑖ų 𝑠𝑢𝑚𝑎
Labai retas atvejis, kai jūs žinosite populiacijos vidurkį ar sugebėsite jį apskaičiuoti,
todėl dažniausiai susidursite su imties vidurkiu ir naudosite jį populiacijos vidurkio
vertei įvertinti.
Mediana
Mediana yra vertė, esanti duomenų rinkinio viduryje, kai duomenų elementai
$?@
išdėstomi didėjančia ar mažėjančia tvarka. Jei duomenų rinkinyje yra nelyginis
Mediana =
A
elementų skaičius, mediana yra vidurinės vertės reikšmė. Jei duomenų rinkinyje yra
lyginis elementų skaičius, mediana yra dviejų viduryje esančių verčių vidurkis. Vis Kur n yra reikšmių skaičius
dėlto yra formulė, kurią galite naudoti, norėdami rasti vidutinę poziciją. Jei, pritaikę
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šią formulę, gausite sveiką skaičių, tada tai yra medianos padėtis duomenų rinkinyje.
Jei negaunate sveiko skaičiaus, tada mediana yra verčių, esančių abiejose šio skaičiaus
pusėse, vidurkis
Moda
Moda yra dažniausia duomenų rinkinio vertė. Jei dvi skirtingos vertės pasitaiko dažniausiai ir lygus kartų skaičius,
tada duomenų rinkinyje yra du režimai ir sakoma, kad jis yra bimodalinis. Jei duomenų rinkinyje yra daugiau nei
du režimai, sakoma, kad duomenų rinkinys yra daugiarūšis. 8 lentelės duomenys yra dvilypiai, nes tiek 4, tiek 6
vertės yra keturios.
Matavimų palyginimai
Režimas paprastai naudojamas apibūdinti didelius duomenų rinkinius, tuo tarpu vidurkis ir mediana naudojami
tiek dideliems, tiek mažiems duomenų rinkiniams. Taip pat įprasta apibūdinti pasiskirstymo centrą naudojant
vidurkį arba mediana. Kaip jūs nuspręsite, kurį naudoti?
Apsvarstykite šį kai kurių matavimų, atliktų liejant liejimo procesą, pavyzdį:
Matavimai:
• 3.02
• 3.06
• 3.08
• 3.1
• 3.12

Vidurkis: 3.076
Mediana: 3.08

Dabar pakeiskite skaičių 3.12 į 31.2 - tai būdinga duomenų įvedimo klaidai. Kas atsitiks su centralizacijos
priemonėmis?
Matavimai:
• 3.02
• 3.06
• 3.08
• 3.1
• 31.2

Vidurkis: 8.692
Mediana: 3.08

Iš šio pavyzdžio galite pamatyti, kad vidurkis yra jautrus kraštutinėms vertybėms, o mediana neturi įtakos.
Aukščiausios vertės yra žinomos kaip nuokrypiai ir dėl to duomenų rinkinys gali būti nereprezentatyvus.
•
•
•
•

Jei jūsų pasiskirstymas yra asimetriškas - tai yra, pasviręs -, jūs naudojate medianą kaip savo
centriškumo matą, nes jo nepaveikia kraštutinės vertybės.
Kai pasiskirstymas kairėje pasviręs (dauguma matavimų yra dešinėje nuo vidurkio, kai duomenys yra
teisingi), vidurkis yra mažesnis už vidurkį.
Jei pasiskirstymas dešinėje pasviręs (dauguma matavimų yra į kairę nuo vidurkio, kai duomenys
tvarkingi), vidurkis yra didesnis nei mediana.
Jei jūsų pasiskirstymas yra simetriškas, tai reiškia, kad vidurkis, mediana ir režimas yra lygus.
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Histograma gali būti naudojama norint patikrinti, ar duomenys yra pakreipti, ar ne. Čia parodyta 8 lentelės
duomenų histograma (11 paveikslas)

Paveikslas 10 Historama, atspindinti 8 lentelės informaciją

Kaip matote, dauguma duomenų verčių yra nuo 0 iki 10. Duomenys yra pasvirę į dešinę, nes vidurkis yra 10,25.
Dėl kraštutinių verčių 38 ir 80, vidurkis, 5, yra geriausias čia naudojamas centriškumo matas.
Kintamumo matai
Duomenų pasiskirstymo ar išsklaidymo matuojami kintamumo dydžiai. Pagrindiniai kintamumo rodikliai yra:
• Diapazonas
• Populiacijos ar imties dispersija
• Populiacijos arba imties standartinis nuokrypis
• Tarpkvartilinis diapazonas

Diapazonas
Duomenų rinkinio diapazonas yra paprasčiausias variacijos matas. Tai yra skirtumas tarp didžiausios ir
mažiausios vertės. Kadangi jis apskaičiuojamas naudojant tik dvi reikšmes, jis neteikia jokios informacijos apie
duomenis tarp šių dviejų verčių, todėl perduoda mažiausiai informacijos. 8 lentelės duomenų rinkinio intervalas
yra 79. Tai yra skirtumas tarp mažiausios ir didžiausios vertės.
Variacija ir standartinis nuokrypis
Dispersija yra matas, kuriame naudojamos visos duomenų vertės. Jis grindžiamas
skirtumu tarp kiekvienos duomenų vertės ir vidurkio. Jis gali būti naudojamas tik su
vidurkiu, nes jis matuoja, kiek tiksliai sudedami duomenys apie vidurkį. Jei duomenys
suskirstyti į vidurkį, dispersija bus palyginti maža. Jei duomenys apie vidurkį yra labai
išsibarstę, dispersija bus palyginti didelė.
Standartinis nuokrypis yra dispersijos kvadratinė šaknis. Kaip aprašomoji priemonė
dažnai teikiama pirmenybė dispersijai, nes ji yra išreiškiama tais pačiais vienetais kaip
pirminiai duomenys. Jūs turite mokėti atskirti populiacijos dispersiją nuo standartinio
nuokrypio nuo mėginio dispersijos ir standartinio nuokrypio. Populiacijos
standartiniam nuokrypiui žymėti naudojama graikiška raidė σ (tariama sigma), taigi σ2
naudojama populiacijos dispersijai. Raidė s naudojama pavyzdiniam standartiniam
nuokrypiui žymėti, taigi s2 yra imties dispersija. Dispersijos ir standartinio nuokrypio
apskaičiavimo formulės yra beveik vienodos tiek populiacijai, tiek imčiai. Tačiau, kaip
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buvo populiacijos vidurkio atveju, mažai tikėtina, kad galėsite apskaičiuoti populiacijos
dispersijas.
Tarpkvartilinis diapazonas
Tarpkvartilinis diapazonas (IQR) yra kintamumo matas, kuris paprastai naudojamas iškraipytiems duomenims.
IQR yra viduriniai 50% duomenų, kai duomenys yra tvarkingi.
Santykinės padėties matai
Z-įvertis
Vienas iš santykinės padėties matavimo būdų yra naudoti vidurkį ir Z-įvertį standartinį
įvertį, norint surasti standartinio nuokrypio vienetus, kiek nutolusią nuo matavimo
vidurkio. Tai vadinama Z įverčio skaičiavimu. Norėdami apskaičiuoti Z įvertį, iš
matavimo atimkite vidurkį ir padalinkite iš standartinio nuokrypio.

𝑧=

𝑥 − 𝑥̅
𝜎

Procentiliai
Procentilė yra dar vienas santykinės padėties matas ir dažniausiai naudojama dideliems duomenų rinkiniams procentiliai nėra labai naudingi mažiems duomenų rinkiniams. Jei turite duomenų elementų rinkinį, išdėstytą
didėjančia tvarka, tada p procentas yra ta reikšmė, kuri viršija p% reikšmių. Pavyzdžiui, 90-asis procentilis būtų
vertė, kurios 10% duomenų rinkinio yra didesnė nei 90% ir 90% duomenų rinkinio būtų mažesnė už jį.
Tipiškas procentilių naudojimo pavyzdys yra egzaminų balai. Pvz., Įvažiavimo į mokyklą ar kolegiją kvalifikacija
gali būti tokia, kad mokinys yra pasiekęs pažymį, kuris juos uždeda į 90-ą procentilį. Tai reiškia, kad jie patenka į
10 proc.
Procentai, padalijantys duomenis į keturis ketvirčius arba kvartilius, yra:
• 25-oji procentilė arba apatinis kvartilis - paprastai vadinama Q1
• 50-oji procentilė arba mediana - paprastai vadinama Q2
• 75-oji procentilė arba viršutinis kvartilis - paprastai vadinama Q3
Anksčiau paminėtas IQR yra skirtumas tarp Q3 ir Q1. Šiuos kvartilius naudosite kitame skyriuje, kai išmoksite
sukurti dėžutės brėžinį.
Penkių skaičių santrauka ir dėžutės brėžinys
Penkių skaičių suvestinę sudaro mažiausia reikšmė, apatinė kvartilis, vidurinė, viršutinė kvartilis ir didžiausia
reikšmė, didėjančia tvarka.
•Minimumas
• Q1
• Vidutinis
• Q3
• Maksimalus
Ketvirtadalis duomenų rinkinyje esančių matavimų yra tarp kiekvienos iš keturių gretimų verčių porų. Penkių
skaičių suvestinė gali būti naudojama kuriant paprastą grafiką, vadinamą langelio grafiku, kad būtų vizualiai
aprašytas duomenų pasiskirstymas. Dėžutėje galite greitai aptikti bet kokius pasiskirstymo formos iškreipimus ir
sužinoti, ar duomenų rinkinyje nėra pašalinių reikšmių. Išorę gali sukelti žmogaus klaidos įvesdami duomenis
arba netinkamai veikianti įranga. Tačiau nuokrypiai taip pat gali būti tinkami matavimai ir dėl šios priežasties
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būtina juos kuo greičiau atskirti atliekant analizę. Dėžutė suprojektuota tam tikslui. Dėžutės schema 12 paveiksle
iliustruoja pagrindines dėžutės brėžinio savybes.

Paveikslas 11 Dėžutės grafikas

Išskirtys
Pirmoji savybė, kurios ieškote analizuodami dėžutės diagramą, yra išskirtys. Šalutinės vertės yra kraštutinės
vertės ir gali labai įtakoti jūsų analizę. Dėl šios priežasties turėtumėte patikrinti savo duomenis ir įsitikinti, kad
juos įvedėte teisingai. Jūs taip pat turite galimybę pašalinti iš konteksto iškrentančias vertes, padaryti pastabą,
kad jas pašalinote, ir pateikti analizę be jų.
Duomenų išsibarstymas
Antrasis požymis yra duomenų išsibarstymo laipsnis. Kaip jūs sužinojote anksčiau, kvartiliai padalija duomenis į
keturias dalis, kiekvienoje iš jų yra 25% matavimų. Jus domina, kaip duomenys yra išskaidyti ar sandariai
supakuoti. Šluotelių ilgis ir medianos padėtis dėžutėje jums tai pasako. Atminkite, kad 25% reikšmių laukelyje
yra mažesnės nei Q1 ir tai apima nuokrypius.
Minimalios ir maksimalios reikšmės
Dažniausiai langelių brėžiniai naudojami lyginant du duomenų rinkinius toje pačioje skalėje. Šiuo metu svarbu,
kad jums būtų aišku, ką langelio diagrama jums pasako apie duomenų pasiskirstymą ir koks centro ir kintamumo
matas yra tinkamiausias remiantis paskirstymu.
Užpildytas dėžutės grafikas (naudojant 8 lentelės duomenis) parodytas 12 paveiksle. Kaip matote, dėžutės
grafikas išryškina dvi išskirtis ir taip pat parodo, kad duomenys yra pasvirę į dešinę. Tai patvirtina ankstesnes
išvadas, pagrįstas histograma ir skirtumu tarp medianos ir vidurkio.
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Paveikslas 12 Dėžutės grafikas pagal 8 lentelės duomenis

Pavyzdys
Straipsnyje inžinerijos žurnale pateikti klampumo duomenys, iš cheminio proceso partijos. Šių duomenų
pavyzdys pateiktas 10 lentelėje.
Lentelė 9 Pirminiai duomenys

Neapdoroti klampumo duomenys buvo įvesti į „excel“ ir buvo surašyta skaitinė aprašomoji statistika ir sudaryta
dėžutės diagrama, tai parodyta atitinkamai 11 lentelėje ir 14 paveiksle.
Šio rinkinio papildomų šaltinių skiltyje „3 priemonių rinkinys“ pateikiamas vaizdo įrašas, kuriame parodyta,
kaip su „Excel“ programa rengiama aprašymo statistiką.
Lentelė 10 Aprašomoji statistika
Column1
Mean
Standard Error
Median
Mode
Standard Deviation
Sample Variance
Kurtosis
Skewness
Range
Minimum
Maximum
Sum
Count

14.795
0.137279
14.8
15.3
0.868228
0.753821
-0.35241
0.222237
3.6
13.3
16.9
591.8
40
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Paveikslas 13 Rezultato vizualizavimas

Interpretavimas
Kaip matote 11 lentelėje, su „Excel“ galima sugeneruoti visas pagrindines skaitines reikšmes. Jūsų užduotis yra
išaiškinti šias vertes ir pateikti trumpą ataskaitą, kurioje būtų pasakyta, ką kiekviena reikšmė jums nurodo apie
duomenis. Dėžutės diagrama yra vaizdas, kurį galite naudoti kurdami atsarginę analizės kopiją.
Skaičius šiame pavyzdyje reiškia į „Excel“ įvestų matavimų skaičių. Šiuo atveju yra 40 verčių. Šiame etape jūs
žinote, kad įvedėte visus duomenis, ir greitai pažvelgę į dėžutės grafiką matote, kad nėra pašalinių reikšmių.
Todėl galite daryti išvadą, kad duomenys buvo įvesti teisingai.
Kitos analizuojamos charakteristikos yra vidurkis 14.795 ir mediana - 14.800. Šios vertės yra artimos, o tai dar
kartą patvirtina, kad duomenyse nėra išskirčių. Taip pat matoma, kad mediana nėra tiksliai centre - ji yra šiek
tiek didesnė už vidurkį. Kadangi centro matai yra artimi, vidurkis yra tinkamiausias centro matas, o standartinis
0,868 nuokrypis yra tinkamiausias kintamumo matas. Atliekant statistinę analizę, pirmiausia reikėtų pasirinkti
vidurkį, jei duomenys leidžia jį pasirinkti; tai yra, jei duomenys nėra iškraipyti
Lyginimas
Iki šiol mes svarstėme tik aprašomąją vieno kintamojo statistiką. Tačiau kas, jei turime du kintamuosius ir
domimės, ar jie yra susiję, ar ne. Kitaip tariant, jei vienas kintamasis didėja, ar kitas kintamasis didėja?
Koreliacija
Žodžio koreliacija naudojama apibūdinti dviejų ar daugiau kintamųjų ryšį. Pvz., Ar yra ryšys tarp tėvų IQ ir vaikų
IQ? Koreliacija naudojama ryšiams tarp kiekybinių ar kategorinių kintamųjų patikrinti, tai yra santykio matas.
Svarbu nepainioti koreliacijos su priežastimi ir pasekme. Vien todėl, kad du įvykiai vyksta kartu, dar nereiškia,
kad vienas sukėlė kitą. Žmonės dažnai daro prielaidą, kad įvykiai, kurie yra glaudžiai susiję, yra kažkaip susiję
priežastiniu ryšiu. Net jei du kintamieji teisėtai koreliuoja, nebūtinai tarp jų yra koks nors konkretus priežastinis
ryšys. Priežastinį ryšį galima nustatyti atlikus eksperimentus.
Sklaidos diagrama
Sklaidos diagrama yra priemonė nustatyti, ar yra ryšys tarp dviejų kintamųjų. Norėdami nubraižyti sklaidos
diagramą, vieną kintamąjį nubraižykite ant X ašies, o kitą - Y ašyje. Susikertančių taškų schema parodo santykio
tarp dviejų kintamųjų tipą. Padalijimo taškas yra dviejų matmenų diagrama, rodanti (X, Y) kiekvieno stebėjimo
vertę. Jis naudojamas norint nustatyti, ar yra ryškus ryšys, ir, jei taip, ar santykį galima traktuoti kaip maždaug
tiesinį. Y paprastai yra reakcijos (priklausomas) kintamasis; X paprastai yra aiškinamasis (nepriklausomas)
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kintamasis. Atsakymo kintamasis yra kintamasis, kuriam norite paaiškinti variantą. Paaiškinamasis kintamasis yra
kintamasis, naudojamas paaiškinti atsako kintamojo variantu.
Kai nubraižote sklaidos diagramą, jūs norite sužinoti, ar yra galimas tiesinis ryšys tarp kintamųjų. Įvairių tipų
santykių pavyzdžiai pateikti 14 paveiksle, 15 paveiksle, 16 paveiksle ir 17 paveiksle.

Paveikslas 14 Teigiamas tiesinis ryšys

Paveikslas 16 Nėra tiesinio ryšio

Paveikslas 15 Neigiamas tiesinis ryšys

Paveikslas 17 Nėra tiesinio ryšio

Pažvelgę į sklaidos diagram pasakysite, ar yra galimi santykiai ir kokie tie santykiai gali būti. Kitas žingsnis - surasti
šių santykių tvirtumą. Koreliacijos koeficientas yra tokia priemonė.
Koreliacijos koeficientas
Iš sklaidos diagramos jūs gaunate bendrą vaizdą. Norėdami tikslumo, jums reikia skaitmeninės vertės, kad
nustatytumėte santykių tvirtumą. Dažniausias matas yra žinomas kaip Pearson’o koreliacijos koeficientas. Imties
koreliacijos koeficientas vadinamas r.
Koreliacijos koeficiento r savybės.
•
•
•
•
•
•
•

r gali būti tik nuo -1 iki +1.
Jei r yra +1 arba -1, tai reiškia puikią tiesinę koreliaciją.
Jei r yra 0, tai rodo kad ryšio visai nėra; tai yra, didėjant X, nėra aiškios tendencijos, kad Y reikšmės
tiesėje didėja arba mažėja.
Jei r yra artimas +1, tai rodo didelę teigiamą tiesinę koreliaciją; y., Y vertės paprastai didėja didėjant X.
Jei r yra artimas -1, tai rodo didelę neigiamą koreliaciją; y., Y linkęs mažėti didėjant X.
Kuo toliau r vertė yra nuo 0, tuo ryškesni santykiai.
R ženklas rodo santykio kryptį.

Trumpai tariant, r visada bus nuo -1,0 iki +1,0. Jei koreliacija yra neigiama, yra neigiamas ryšys; jei tai teigiama,
tada santykiai yra teigiami.
Pavyzdys
Gamybos technologijos inžinierius norėjo išsiaiškinti, ar yra ryšys tarp įpurškiamų formų dalių atsparumo
tempimui ir praleisto laiko formoje. Atsitiktinis 12 skirtingų laikotarpių mėginys ir jų atitinkami traukos stipriai
buvo užregistruoti taip:
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Lentelė 11 Laikas ir stiprumas

Papildomuose šio modulio ištekliuose pateiktas vaizdo įrašas, kuriame parodyta, kaip reikia sukurti schemą
ir apskaičiuoti koreliacijos koeficientą naudojant Excel.

Paveikslas 18 Sklaidos diagrama

18 paveiksle pavaizduota sklaidos diagrama yra panaši į 14 paveiksle pateiktą diagramą ir parodo galimą teigiamą
tiesinį ryšį. Todėl jūs galite padaryti išvadą, kad, ilgėjant formavimui, didėja ir traukos jėgą.
Koreliacijos koeficientas šiuo pavyzdžiu yra 0,968. Tai patvirtina ankstesnį stebėjimą ir skaičiavimus, kurie rodo
stiprų, teigiamą, tiesinį ryšį.

Kokybinė duomenų analizė
Dabar, kai jūs surinkote savo kokybinius duomenis, laikas juos išanalizuoti, tačiau nėra vieno tinkamo būdo atlikti
kokybinę duomenų analizę, o pasirinktas metodas priklausys nuo jūsų tyrimo tikslo. Yra daugybė metodų,
kuriuos tyrėjai naudoja kokybiniams duomenims analizuoti, įskaitant teminę analizę, turinio analizę, struktūros
analizę, diskurso analizę.
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Teminė analizė yra lankstus metodas, kurį galite naudoti tiek tiriamiesiems tyrimams, kai neturite aiškaus
supratimo, kokių modelių ieškote, tiek ir labiau dedukciniams tyrimams, kai tiksliai žinote, kas jus domina. Šis
metodas aprašytas čia; tačiau šio skyriaus papildomų šaltinių skyriuje pateikiamas išsamus išteklių sąrašas,
padėsiantis susipažinti su kokybinės analizės metodų ir praktikų įvairove. Temine analize siekiama nustatyti
pasireiškiančius duomenų modelius. Anot Brauno ir Clarke'o (2013), teminė analizė apima šešių etapų procesą.
6 analizės etapai
1. Susipažinimas su duomenimis. Šis etapas apima duomenų perskaitymą ir pakartotinį skaitymą, norint
įsijausti ir nuodugniai susipažinti su jų turiniu.
2. Kodavimas. Šis etapas apima glaustų etikečių (kodų!), Kurios identifikuoja svarbias duomenų savybes,
kurios gali būti svarbios atsakant į tyrimo klausimą, sukūrimą. Tai apima viso duomenų rinkinio kodavimą,
o po to - visų kodų ir visų susijusių duomenų išrašų, visų vėlesnių analizės etapų, sugretinimą.
3. Pradinių temų generavimas. Šis etapas apima kodų ir surinktų duomenų tyrimą, siekiant nustatyti
reikšmingus platesnius prasmės modelius (galimas temas). Tada reikia surinkti duomenis, susijusius su
kiekviena kandidato tema, kad galėtumėte dirbti su duomenimis ir peržiūrėti kiekvienos kandidato temos
gyvybingumą.
4. Temų peržiūra. Šis etapas apima kandidatų temų patikrinimą pagal duomenų rinkinį, siekiant nustatyti, ar
jie pasakoja įtikinamą duomenų istoriją, ir tą, kuri atsakytų į tyrimo klausimą. Šiame etape temos paprastai
tobulinamos, todėl kartais jos padalijamos, sujungiamos ar atmetamos. Mūsų TA požiūryje temos yra
apibrėžiamos kaip bendros prasmės modelis, paremtas pagrindine koncepcija ar idėja.
5. Temų apibrėžimas ir įvardijimas. Šis etapas apima išsamios kiekvienos temos analizės sukūrimą, kiekvienos
temos apimties ir pagrindų nustatymą, kiekvienos temos „istorijos“ nustatymą. Tai taip pat apima
sprendimą dėl kiekvienos temos informatyvaus pavadinimo.
6. Užsirašymas. Šis paskutinis etapas apima analizinio pasakojimo ir duomenų ištraukų sujungimą ir
konteksto analizę atsižvelgiant į esamą literatūrą.

Duomenų analizės įrankiai
Duomenims analizuoti galite naudoti daugybę programinės įrangos paketų - nuo „Excel“ ar „Access“ iki specialių
paketų, tokių kaip SPSS, Stata ir R - kiekybinių duomenų statistinei analizei, o „Nvivo“ - kokybinei (teksto ir garso
ir vaizdo) duomenų analizei.
Kiekybinės analizės programos
Kiekybiniai tyrimai dažnai sukuria didelius skaitmeninius rinkinius, kuriuos sunku būtų analizuoti be kompiuterio
programinės įrangos paketų pagalbos. Tokios programos kaip „Excel“ yra gana paprastos ir lengvai prieinamos,
ypač naudingos aprašomajai statistikai ir mažiau sudėtingai analizei. Kartais, atliekant duomenų analizę, reikia
sudėtingesnio programinės įrangos paketo. Laimei, yra keletas puikių statistinės programinės įrangos paketų,
pavyzdžių rasite 12 lentelėje.
Kokybinės analizės programinė įranga
Labai patobulėjo daugybė kompiuterinių programų, palengvinančių kokybinės duomenų analizės procesą. Žr. 13
lentelę. Skirtingai nuo statistinės analizės programų, kokybinės analizės programinė įranga faktiškai neatlieka
analizės; tai tiesiog palengvina kodavimo kategorijų kūrimo procesą, duomenų segmentus priskiriant
kategorijoms ir visų tam tikros kategorijos ištraukų sudarymą tyrimui. Pačias kategorijas ir klasifikuotų duomenų
aiškinimą vis tiek turi sukurti tyrėjai.
Kitos priemonės
Duomenų analizės įrankių rinka yra pilna įvairiausių siūlomų sprendimų. Žemiau yra keletas galimų duomenų
įrankių. Kai kurie yra nemokami, kiti - ne, o sąrašas nėra specialiai išdėstytas. Atvirojo kodo duomenų įrankių
pavyzdžiai pateikti 14 lentelėje; sentimentų įrankiai 15 lentelėje; duomenų gavimo įrankiai 16 lentelėje; ir
duomenų vizualizavimo priemonės, pateiktos 17 lentelėje.
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Lentelė 12 Priemonės kiekybiniai analizei

Quantitative data analysis
SPSS

https://www.ibm.com/analytics/spss-statisticssoftware

STATA

https://help.it.ox.ac.uk/sls/stata

R

https://www.r-project.org/

Minitab

https://www.minitab.com/

Bendrosios paskirties statistikos paketas, plačiai naudojamas
akademiniuose tyrimuose skaitmeniniams duomenims
redaguoti, analizuoti ir pateikti. Tai suderinama su visais failų
formatais, kurie paprastai naudojami struktūrizuotiems
duomenims, tokiems kaip „Excel“, paprasto teksto failai ir
reliacinės (SQL) duomenų bazė
Galingas ir lankstus bendrosios paskirties statistinės
programinės įrangos paketas, naudojamas moksliniams
tyrimams, be kita ko, ekonomikos, sociologijos, politologijos
srityse. Jo galimybės apima duomenų valdymą, statistinę
analizę, grafiką, modeliavimą, regresiją ir pasirinktinį
programavimą.
Nemokama programinės įrangos aplinka statistiniam
skaičiavimui ir grafikai. Jis kaupia ir veikia įvairiose UNIX
platformose, „Windows“ ir „MacOS“. R teikia daugybę statistinių
(linijinis ir netiesinis modeliavimas, klasikiniai statistiniai testai,
laiko eilučių analizė, klasifikavimas, grupavimas ir kt.) ir grafikos
metodų, be to, jis yra plečiamas ir papildomas.
Bendrosios paskirties statistinės programinės įrangos paketas,
skirtas interaktyviam naudojimui.

Lentelė 13 Kokybinės duomenų analizės priemonės

Qualitative data analysis
NVivo

https://www.qsrinternational.com/nvivo/what-isnvivo

MAXQDA

https://www.maxqda.com/

Atlas.ti

https://atlasti.com/

Taguette

https://www.taguette.org/

Dedoose

https://www.dedoose.com/

Kokybinės duomenų analizės (QDA) kompiuterinės programinės
įrangos paketas, pagamintas „QSR International“. Jis buvo
skirtas kokybiniams tyrinėtojams, dirbantiems su labai turtinga
teksto ir (arba) daugialypės terpės informacija, kai reikia atlikti
gilius mažos ar didelės apimties duomenų analizės lygius.
Alternatyva „Nvivo”. Leidžia organizuoti, koduoti spalvas ir gauti
duomenis. Šis programinės įrangos paketas taip pat gali būti
susijęs su tekstu, garsu ar vaizdo įrašu. Taip pat pridedami įvairūs
duomenų vizualizavimo įrankiai..
Programinė įranga, skirta kokybinei didelių tekstinių, grafinių,
garso ir vaizdo duomenų rinkinių analizei. Tai siūlo įvairias
priemones užduotims, susijusioms su bet kokiu sisteminiu
požiūriu į „minkštuosius“ duomenis, t. Y. Medžiagai, kurios
prasmingais būdais negalima analizuoti formaliais, statistiniais
metodais, atlikti. Iš svetainės galite atsisiųsti bandomąją versiją,
ji yra nemokama ir veikia neribotą laiką..
„Taguette“ yra nemokamas ir atviro kodo įrankis kokybiniams
tyrimams atlikti. Galite importuoti tyrimų medžiagą, paryškinti ir
pažymėti citatas bei eksportuoti rezultatus.
Kelių platformų programa, naudojanti kokybinius ir mišrius
metodus analizuoti tekstą, nuotraukas, garso įrašą, vaizdo
įrašus, skaičiuoklės duomenis ir dar daugiau.

Lentelė 14 Atviros duomenų analizės priemonės

Open source data tools
Knime

https://www.knime.com/

Orange

https://orange.biolab.si/

Pentaho

https://www.hitachivantara.com/go/pentaho.html

„KNIME Analytics“ platforma yra pagrindinis atviras duomenų
diegimo inovacijų sprendimas, padedantis atrasti savo
duomenyse paslėptą potencialą, gauti naujų įžvalgų.
Atvirojo kodo mašinų mokymasis ir duomenų vizualizacija
pradedantiesiems ir ekspertams.
„Pentaho“ šalina kliūtis, trukdančias jūsų organizacijai įgyti
naudos iš visų jūsų duomenų. Platforma supaprastina bet kokių
duomenų paruošimą ir sujungimą ir apima daugybę įrankių,
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OpenRefine

http://openrefine.org/

skirtų lengvai analizuoti, vizualizuoti, tyrinėti, pranešti ir
numatyti. Atidaryta, įstatoma ir išplečiama.
„OpenRefine” yra galinga priemonė skirta dirbti su “nešvariais”
duomenimis (juos valyti; paversti iš vieno formato į kitą) ir
išplėsti ją žiniatinklio paslaugomis ir išoriniais duomenimis.

Lentelė 15 Teksto analizės įrankiai

Sentiment analysis tools
OpenText

https://www.opentext.com/

Semantria

https://www.lexalytics.com/semantria

SAS
Sentiment
Analysis

https://www.sas.com/en_us/software/sentimentanalysis.html

Opinion
Crawl

http://opinioncrawl.net/

„OpenText analizės modulis yra naudojamas jausmų išraiškai
tekstiniame turinyje nustatyti ir įvertinti. Analizė atliekama temos,
sakinio ir dokumento lygiu ir yra sukonfigūruota atpažinti, ar teksto
dalys yra faktinės, ar subjektyvios, o pastaruoju atveju, jei šiuose
turinio dalykuose išreikšta nuomonė yra teigiama, neigiama, mišri
ar neutrali.
„Semantria“ yra įrankis, siūlantis unikalų požiūrį į paslaugą, renkant
tekstus, tviterius ir kitus klientų komentarus bei kruopščiai juos
analizuojant, kad būtų gautos veiksmingos ir labai vertingos
įžvalgos. „Semantria“ siūlo teksto analizę per API ir „Excel“ papildinį.
SAS analizė automatiškai išgauna jausmus realiu laiku arba per tam
tikrą laiką, naudodama unikalų statistinio modeliavimo ir
taisyklėmis pagrįstos natūralios kalbos apdorojimo metodų derinį.
Integruotosiose ataskaitose pateikiami modeliai ir išsami reakcija.
Taigi galite įsijausti į išreikštus jausmus.
Nuomonės tikrinimas yra informacijosų apie dabartinius įvykius,
įmones, produktus ir žmones analizė. Nuomonės tikrinimas leidžia
lankytojams įvertinti žiniatinklio nuotaikas tam tikra tema asmeniu, įvykiu, įmone ar produktu. Galite įvesti temą ir gauti
dabartines nuotaikas realiu laiku, naujausių naujienų antraščių
sąrašą, keletą miniatiūrų ir pagrindinių semantinių koncepcijų,
kurias visuomenė sieja su tema, žymų debesį. Sąvokos leidžia
pamatyti, kokie klausimai ar įvykiai teigiamai ar neigiamai veikia
sentimentą. Norėdami atlikti išsamesnį vertinimą, interneto
tikrinimo programos surastų naujausią paskelbtą turinį daugeliu
populiarių temų ir aktualias visuomenės problemas ir nuolat
apskaičiuotų jų nuotaikas. Tada tinklaraščio įrašai parodys
sentimentų tendencijas laikui bėgant, taip pat teigiamą ir neigiamą
santyk.

Lentelė 16 Duomenų rinkimo priemonės

Data extraction tools
Octoparse

https://www.octoparse.com/

Content Grabber

http://www.contentgrabber.com/

Import.io

https://www.import.io/

Mozenda

https://www.mozenda.com/

80legs

https://80legs.com/

„Octoparse“ yra nemokamas ir galingas svetainės tikrinimo
įrenginys, naudojamas iš interneto išgauti beveik visus jums
reikalingus duomenis. Galite naudoti „Octoparse“, kad
nukopijuotumėte svetainę, kurioje yra daug funkcijų ir galimybių.
„Content Graber“ yra internetinė tikrinimo programinė įranga,
skirta įmonėms. Jis gali išgauti turinį iš beveik bet kurios svetainės
ir išsaugoti jį kaip struktūrizuotus duomenis pasirinktu formatu,
įskaitant „Excel“ ataskaitas, XML, CSV ir daugumą duomenų bazių.
„Import.io“ yra mokama internetinė duomenų gavimo priemonė,
skirta kaupti informaciją iš svetainių, kurios anksčiau buvo kažkiek
saugomos. Tiesiog paryškinkite tai, ko norite, ir „Import.io“
paaiškina, ko ieškote. Iš ten „Import.io“ nuskaitys ir surinks
duomenis, kuriuos galėsite analizuoti ar eksportuoti.
„Mozenda“ yra debesies pagrindu sukurta žiniatinklio grandymo
paslauga. Tai suteikia daug naudingų duomenų gavimo naudingų
funkcijų. Naudotojams bus leidžiama įkelti išgautus duomenis į
saugyklą debesyje.
Paprastos žiniatinklio “grandymo” priemonės ir debesų pagrindu
atliekamas interneto tikrinimas. Specializuojasi rinkti duomenis iš
socialinių tinklų svetainių, taip pat mažmeninės prekybos ir verslo
katalogų.
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Lentelė 17 Duomenų vizualizacijos priemonės

Data visualisation tools
Datawrapper

https://www.datawrapper.de/

QGIS

https://qgis.org/en/site/

Solver

https://www.solver.com/

QlikView

https://www.qlik.com/us/products/qlikview

Infogram

https://infogram.com/

Tableau
Public

https://public.tableau.com/en-us/s/

„Datawrapper“ yra internetinis duomenų vizualizacijos įrankis
interaktyvioms diagramoms sudaryti. Įkėlę duomenis iš CSV / PDF /
„Excel“ failo arba įklijavę juos tiesiai į lauką, „Datawrapper“
sugeneruos juostą, liniją, žemėlapį ar bet kurią kitą susijusią
vizualizaciją.
Kryžminė platforma, nemokama ir atvirojo kodo darbalaukio
geografinės informacijos sistemos (GIS) programa.
„Solver“ specializuojasi teikdama pasaulinės klasės finansines
ataskaitas, biudžeto sudarymą ir analizę, naudodama mygtuko
prieigą prie visų duomenų šaltinių, didinančių visos įmonės
pelningumą.
„Qlik“ leidžia kurti vizualizacijas, informacijos suvestines ir
programas, kurios atsakytų į svarbiausius jūsų įmonės klausimus.
Dabar galite pamatyti visą istoriją, kuri gyvena jūsų duomenyse.
„Infogram“ siūlo daugiau nei 35 interaktyvius žemėlapius ir daugiau
nei 500 žemėlapių, kurie padės gražiai vizualizuoti duomenis.
Sukurkite daugybę diagramų, įskaitant stulpelį, juostą, pyragą ar
žodžių debesį.
Paprastas naudoti, nemokamas ir galingas įrankis interaktyvių
informacijos suvestinių ir duomenų vizualizacijų kūrimui, kurias
galima bendrinti viešai ir įterpti į jūsų asmeninę svetainę.
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2.3.4 Pristatome didelius duomenis
Kas yra dideli duomenys?
Taigi, pirma, kas yra dideli duomenys? Aišku, dydis yra pirmas požymis, kuris ateina į galvą svarstant šį klausimą.
Dideli duomenys paprastai apibūdinami dabar pagrindine apibrėžtimi: apimtimi, greičiu ir įvairove. Apimtis
tiesiog apibūdina saugomų ar apdorojamų duomenų kiekį, t.y. terabaitus ir saugojimo vietą, greitis apibūdina šių
duomenų fiksavimo ir apdorojimo greitį, o galiausiai įvairovė detalizuoja skirtingas renkamų duomenų formas,
t.y. struktūrizuotą, pusiau struktūruotą ir nestruktūruotą. . Be jų, buvo nustatyta daugiau kriterijų: patikimumas,
kintamumas ir vertė. Patikimumas reiškia duomenų tikslumą, kintamumas - laiko didžiausias reikšmes, o vertė
apibūdina informacijos virsmą įžvalgomis, kurios gali sukurti ekonominę vertę.
Nėra pramonės šakų, kurios nesidomėtų dideliais duomenimis, taip pat nėra verslo sričių, kurioms tai būtų
neaktualu. Įmonių gebėjimas kaupti, tobulinti ir analizuoti didelius duomenis tampa svarbiausiu konkurenciniu
pranašumu ir šaltiniu. Dideli duomenys skirti ne tik didelėms įmonėms, turinčioms didelius biudžetus. Šiandien
mažos įmonės gali pasinaudoti didžiulės internetinės ir neprisijungusios informacijos teikiamais pranašumais,
kad priimtų išmintingus, duomenimis pagrįstus sprendimus, kad galėtų išplėsti savo verslą. Europos Komisija
pareiškė paneigianti mitą, kad didelių duomenų analizės ir supratimo menas yra IKT specialistų sfera.

“„Nors tai sukuria naujas perspektyvas IKT įmonėms, duomenų teikėjams ir vartotojams
galimybės yra didžiulės ir visuose kituose ekonomikos sektoriuose. Pavyzdžiui, gamybos
įmonės gali naudoti „Big Data“ analizę, kad jų gamybos procesai būtų efektyvesni.
Mažmenininkai, kuriems reikia patenkinti naujos kartos klientų poreikius, kurie tikisi,
kad informacija bus prieinama bet kada ir bet kurioje vietoje, gali taip pat efektyviai
naudoti naujas technologija”

Didelės apimties duomenų analitika
Duomenų valdymas apima procesus ir pagalbines technologijas duomenims gauti ir saugoti bei paruošti ir
analizei atlikti. Didžiųjų duomenų analizė reiškia metodus, naudojamus analizuoti ir iš jų gauti “žvalgybos”
duomenis. Gondomi ir Haider (2015) pateikia trumpą didelių duomenų analizės metodų apžvalgą
struktūrizuotiems ir nestruktūruotiems duomenims; kaip peržiūrėti teksto, garso, vaizdo ir socialinės
žiniasklaidos duomenų analizės metodus, taip pat numatomąją analizę, skaitykite papildomų šaltinių skiltyje.

Priemonės
Didelių duomenų architektūros sudėtingumas gali būti finansinė ir kultūrinė kliūtis daugeliui MVĮ. Tačiau, pasak
Coleman ir kt. (2016), yra du pagrindiniai veiksniai, kurie gali sukurti patikimą tiltą tarp MVĮ ir didžiųjų duomenų
analizės. Debesų architektūros raida ir atvirojo kodo „Big Data Analytics“ projektų plėtra gali padėti MVĮ įgyti
žinių apie susijusias pagrindines technologijas ir įrankius.
Diegdami debesų sprendimus verslui, MVĮ gali gauti daug naudos, iš kurių svarbiausia yra galimybė naudoti
aplinka, kuri potencialiai suteikia pakankamai sverto konkuruoti su didesnėmis pramonės organizacijomis.
Debesies platformos yra ekonomiškai efektyvus aparatinės ir duomenų infrastruktūros kūrimo būdas, nes galima
rasti daugybę sprendimų, kurių pagrindu mokama už naudojimą, įskaitant „Amazon Web Services“, „Microsoft
Azure“ ir „Google Cloud DataLab”.
Didžiųjų duomenų įrankiai yra plačiai prieinami, o žinomiausi didžiųjų duomenų įrankiai yra atvirojo kodo
projektai. Nors 18 lentelė nėra išsami, joje pateikiamas kai kurių didelių duomenų įrankių sąrašas su nuorodomis
papildomai informacijai pateikti.
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Lentelė 18 Didelės apimties duomenų analizės priemonės
Apache
Hadoop
Apache Spark
HPCC

Apache
Storm
Qubole

Cassandra
Statwing
Pentaho

Openrefine

„Apache Hadoop“ yra duomenų saugojimo ir apdorojimo dideliu
mastu sistema, kuri yra visiškai atvira. „Hadoop“ gali veikti
naudodama prekių aparatinę įrangą, todėl ją lengva naudoti
naudojant esamą duomenų centrą ar net atlikti analizę debesyje.
„Apache Spark“ yra atvirojo kodo klasterių skaičiavimo sistema,
dažnai naudojama apdorojant didelius duomenis.
HPCC yra didelis duomenų įrankis, kurį sukūrė „LexisNexis“
rizikos sprendimams. Duomenys apdorojami vienoje
platformoje, vienoje architektūroje ir ta pačia programavimo
kalba.
„Storm“ yra nemokama ir atvirų didelių duomenų skaičiavimo
sistema. Ji siūlo paskirstytą realaus laiko, gedimams atsparią
duomenų apdorojimo sistemą. Su realiojo laiko skaičiavimo
galimybėmis.
„Qubole Data“ yra autonominė didelių duomenų valdymo
platforma. Tai yra savarankiškai valdomas savarankiškai
optimizuojantis įrankis, leidžiantis duomenų komandai sutelkti
dėmesį į verslo rezultatus.
„Apache Cassandra“ duomenų bazė šiandien plačiai naudojama
siekiant efektyviai valdyti didelius duomenų kiekius.
„Statwing“ yra lengvai naudojamas statistikos įrankis. Jį sukūrė
didžiųjų duomenų analitikai. Jo moderni sąsaja pasirenka
statistinius testus automatiškai.
„Pentaho“ teikia didelius duomenų įrankius duomenims išgauti,
paruošti ir maišyti. Čia siūlomos vizualizacijos ir analizė,
pakeičianti bet kurio verslo valdymo būdą. Šis didelių duomenų
įrankis leidžia didelius duomenis paversti didelėmis įžvalgomis.
Atidaryti patikslinti yra galingas didelių duomenų įrankis. Tai
padeda dirbti su nešvariais duomenimis, juos išvalyti ir paversti
iš vieno formato į kitą. Tai taip pat leidžia išplėsti jį teikiant
žiniatinklio paslaugas ir išorinius duomenis.
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http://hadoop.apache.org/

https://spark.apache.org/
https://hpccsystems.com/

http://storm.apache.org/index.html

https://www.qubole.com/

http://cassandra.apache.org/download/
https://www.statwing.com/
https://www.hitachivantara.com/go/pentaho.html

http://openrefine.org/
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Skyriaus santrauka
Surinkę duomenis, turite mokėti juos susisteminti ir pateikti aiškia ir suprantama forma. Šis skyrius ištyrė
duomenų vizualizaciją ir duomenų pateikimo metodus, naudodamas lenteles ir diagramas, taip pat dėmesio
skirdamas duomenų aiškinimui. Šis skyrius taip pat ištyrė skaitmeninius duomenų aprašymo metodus, skirtus
papildyti lentelių ir grafikos metodais. Pagrindinės skaitinės vertės apėmė centriškumo matus; kintamumo
matus; santykinės padėties matus, dėžutės brėžinį ir kt. Buvo apsvarstyta kokybinė duomenų analizė ir 6 fazių
analizės procesas. Buvo pristatyta kiekybinės ir kokybinės programinės įrangos ir duomenų analizės priemonių
parinktys. Galiausiai šis skyrius pristatė didžiųjų duomenų ir didelių duomenų analizės sąvokas.

Skyriaus užduotys
Užduotis 1: Duomenų vizualizavimas
Tikslas
Priversti susimąstyti, kaip vizualizuosite savo duomenis, ir susipažinti su daugybe galimų metodų.
Užduotis
Žiūrėkite šį „YouTube“ vaizdo įrašą, žemiau pateiktą nuorodą, kurioje pateikiami vizualizacijos
pavyzdžiai. Suraskite du internetinius įrankius, kurie, jūsų manymu, yra naudingi vizualizuojant
duomenis, ir paskelbkite juos diskusijų forume.
https://www.youtube.com/watch?v=YaGqOPxHFkc

Savianalizės klausimai
Klausimas 1
Medicinos centras įmonėje atrinko atsitiktinę imtį iš penkiasdešimties pacientų ir stebėjo, kiek laiko jie laukė
(minutėmis) prieš kreipdamiesi į gydytoją. Apskaičiuokite šio paciento mėginio laukimo laiką mediana ir režimu.
Sudarykite duomenų lentelę ir komentuokite.

Atsakymai
Atsakymas 1
Mediana 6 min.; moda - 5 minutės.

Yra 4 nuokrypiai, todėl pirmenybė teikiama medianai. Dėl pašalinių verčių pasiskirstymas pasislenka į dešinę. Tai
rodo ir netolygus punktyrinės linijos ilgis. 75% verčių yra nuo 1 iki 9, o 25% - nuo 9 iki 17. Tai reiškia, kad 75%
pacientų buvo pastebėti per 9 minutes, tačiau 25% teko laukti nuo 10 iki 17 minučių. Keturi pacientai laukė labai
ilgai.
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Papildoma skyriaus medžiaga
Rinkinys 1: Kategorinių duomenų aprašymas naudojant „Excel”
Rinkinys 2: Kiekybinių duomenų aprašymas naudojant „Excel“
Rinkinys 3: Aprašomoji statistika ir dėžutės diagrama naudojant „Excel“
Rinkinys 4: Sklaidos diagrama ir koreliacijos koeficientas

Nuoroda 1: Duomenų valdymo vadovas | Tyrimo duomenys | Kembridžo universitetas
Aprašymas
Šių puslapių šaltinius paruošė Kembridžo universiteto biblioteka, kad padėtų planuoti, kurti, tvarkyti,
dalintis ir prižiūrėti tyrimų medžiagą, kad ir kokia ji būtų.
Nuoroda
https://www.data.cam.ac.uk/data-management-guide

Nuoroda 2: Kokybinių duomenų analizė ir pateikimas
Šiame darbe pateikiamas praktinis kokybinių duomenų analizės metodas, demonstraciniais tikslais
panaudojant faktinius kokybinio odontologo visuomenės sveikatos tyrimo duomenis.
Literatūros šaltinis
Burnard, P., Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. (2008). Analysing and presenting qualitative
data. Bdj, 204, 429. doi:10.1038/sj.bdj.2008.292.
Nuoroda
https://www.nature.com/articles/sj.bdj.2008.292

Nuoroda 3: Duomenų valdymo vadovas
Šį vadovą parengė Europos ekspertai, kad padėtų socialinių mokslų tyrinėtojams padaryti jų tyrimų
duomenis prieinamus, prieinamus, suderinamus ir daugkartinio naudojimo (FAIR).
Nuoroda
https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-Management-Expert-Guide

Nuoroda 4: Duomenų vizualizacijos katalogas
Duomenų vizualizacijos katalogas yra Severino Ribecca sukurtas projektas, skirtas sukurti skirtingos
informacijos vizualizacijos tipų biblioteką. Pateikiamas daugelio skirtingų duomenų vaizdavimo būdų
sąrašas ir pavyzdžiai. Nors tai daugiausia kiekybinė informacija, yra keletas kokybinės duomenų
vizualizacijos pavyzdžių.
Nuoroda
https://datavizcatalogue.com/

Nuoroda 5: Kaip vizualizuoti kokybinius duomenis
„Depict Data Studio“ pateikia keletą idėjų, kaip pateikti kokybinius duomenis apie jūsų organizacijos
ataskaitas, pristatymus, raštus, infografijas ir dar daugiau.
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Nuoroda
https://depictdatastudio.com/how-to-visualize-qualitative-data/

Nuoroda 6: Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR)
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas galimas 23 kalbomis.
Nuoroda
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Nuoroda 7: SAGE tyrimų metodai
SAGE tyrimų metodai Vaizdo įraše yra pamokymų, interviu, vaizdo įrašų pavyzdžių ir mini dokumentinių
filmų, apimančių visą tyrimo procesąs. Suraskite vaizdo įrašus, padarytus kartu su tyrinėtojais iš
pirmaujančių tyrimų institucijų, mėgstamais SAGE autoriais, puikiais mokytojais ir dar daugiau.
Nuoroda
http://methods.sagepub.com/video

Nuoroda 8: Didelės apimties duomenys praktikoje. Didžiausios klaidos, 5 atvejų
pristatymas
Savo pagrindiniame pranešime Bernardas Marras ištirs 5 svarbiausius didelių duomenų naudojimo
atvejus organizacijose ir išsiaiškins didžiausias klaidas, kurių turi vengti komandos, taip pat pagrindinius
sėkmės kriterijus. Bernardas tai padarys pažvelgdamas į realių žodžių pavyzdžių seriją, kurioje jis taip
pat palies pagrindines tendencijas.
Nuoroda
https://youtu.be/NJILZLehnuw

Literatūros sąrašas
Braun, V., & Clarke, V. (2013). Successful qualitative research: A practical guide for beginners. Sage.
Gandomi, A., & Haider, M. (2015) Beyond the hype: Big data concepts, methods, and analytics. International
Journal of Information Management, 35, 137-144.
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